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Mare» familie a lucrătorilor din industria petrolului șl a 
gazelor este sărbătorită astăzi de întreaga țară. Așa cum 
ne-am obișnuit de ziua lor, harnicii petroliști raportează în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe primele 9 
luni ale anului. Succesele dobîndite de ei constituie garanția 
pentru viitor a traducerii în viață a sarcinilor cc revin în 
cincinal acestei importante ramuri a economiei naționale.

Jurnalul de bord

al sondei 921

Vineri, 7 octombrie, 
tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Paul 
Niculescu - Mizll, llie 
Verdeț, Manea Mă- 
nescu, Virgil Trofin 
au sosit în regiunea 
Hunedoara pentru a 
vizita importante o- 
blective economice 
și pentru a se sfătui 
cu oamenii muncii, 
cu conducătorii or
ganelor locale de 
partid și de stat a- 
supra felului cum se 
îndeplinesc Directi
vele Congresului al 
IX-lea al P. C. R., 
sarcinile cincinalului.

Pretutindeni, Înalț ii tint lr.*imnioați ea ura.e ți nciamaiti

Regiunea Hunedoara !-• în- 
tîmpinat pe oaspeți, din se
mețele creste ale Parîngului 
și pînă în maiestuosul Rete
zat. din munții de aur ai Za- 
randului și pînă în mănoasa 
cîmpie a Orăstiei, cu melea
guri de o rară frumusețe, cu 
bogății scoase la lumină de 
hărnicia oamenilor de pe a- 
ceste vechi pămînturi româ
nești. Leagăn străvechi a] is

toriei poporului nostru, aceas
tă inimă de piatră a Daciei 
adăpostește, alături de legen
dara Sarmizegetusă și cast rele 
romane, cetățile de azi ale 
otelului.

Oaspeții ajung în această 
parte a tării prin defileul 
Jiului, pe calea săpată în pia
tră acum 20 de ani de briga
dierii de la Bumbești-LivezenL

In mijlocul eroicului
detașament al minerilor 

Văii Jiului
Orele 7,00. Trenul oficial 

sosește în gara Petroșeni. 
Mii de oameni ai muncii 
și-au dat aici întîlnire 
pentru a ura un fierbinte 
„Noroc bun". Minerii au ieșit 
la șosea cu fanfarele lor tra
diționale. In numele oameni
lor muncii din regiune, rosteș
te salutul de bun sosit tova
rășul Gheorghe Călin, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Hunedoara ; în 
întîmpinarea oaspeților au 
mai sosit Dumitru Dejeu. pre
ședintele sfatului popular 
regional șl alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor obș
tești. In fața gării, întîlnirea 
cu cetățenii prilejuiește o clo
cotitoare manifestare a sen
timentelor de dragoste fată de 
partid, fată de conducerea sa.

Primul popas se face la In
stitutul de mine, unde oaspeții

vizitează laboratoarele și se 
interesează îndeaproape de 
condițiile de viață și studiu 
ale studenților, de activita
tea științifică a cadrelor di
dactice- Conducătorii felicită 
corpul didactic al institutului, 
care a pregătit 14 serii de ab
solvenți. Luîndu-și rămas bun, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat profesorilor și studen
ților noi succese, putere de 
muncă și fericire personală. 
Oaspeții au fost conduși de 
cei peste 1600 de studenti ai 
institutului cu cunoscutele re- 
frenuri ale imnului tinereții 
studioase — Gaudeamus igitur.

Conducătorii se îndreaptă 
apoi spre Valea Jiului — în
soțiți de tradiționalul „noroc 
bun", rostit de-a lungul șose
lei de zeci de mii de oameni. 
Tn locurile pe care le străba
tem, istoria nouă și veche a 
mineritului se împletește la

fiecare pas. Avfatal fad istriei 
noastre extractive * rechema* 
la viață în anii «ocaJCTului 
și bătrine’.e mine de la Vul
can, condamnate Ia părknre 
în ’931 și din care «e extrag 
In prezent peste 1 ir.ihoa tone 
de cărbune anual Ncxn așe
zare minjereasră Q tatimpiiiă 
pe oaspeți eu blocuri moder* 
ne de 8 și 12 etaje, cu frumoa
se lăcașuri social-cu-turuie — 
semi * a^e prosperi țâța. a'.e 
unei vieți noi. civilizate. Oas
peții vizitează cea mai tfaâră 
mină — Paiojeui.

Conducătorii de partid și de 
stat sist informau de minis
trul nunelor, tovarășul Bujor 
Almășan. despre faptul că 
acest important obiectiv ai 
cincinalului a intrat La arcui
tul economic cu 6 luni înainte 
de termenul planificat Sint 
prezent! la discuția ce are loc 
ing- Gheorghe Davidescu. di
rectorul tehnic al Combinatu
lui carbonifer, ing. Vasile Bu
ci u, cooducătorul șantierului, 
șeful exploatării. Emeric Mo- 
ghiorost mxnerosl tehnicieni ș 
muncitori.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par* 
tid și de sta: se interesează 
de stadiul lucrărilor si de mă
surile luate în vederea folosi
rii din plin a fondurilor in
vestite, pentru a se asigura 
pînă in 1970 sâ se extragă anu- 
r.l 600 000 de tone. Gazdele in
formează despre măsurile lua
te în vederea trecerii la ex
tracția în două schimburi. 
Fronturi’e de lucru vor fi a- 
sigurate. săpîndu-se noi gale
rii în lungime de cîteva zeci 
de kilometri și trei puțuri- 
Oaspeții sint invitați să ur
mărească munca constructori
lor. Este tocmai momentul 
cînd un grup de muncitori Iese 
la suprafață. Șeful de brigadă, 
Gheorghe Meiuș, răspunde in-

tiebăiUor acere tarul ui general 
al CC. al PjCJL ta legătură 
eu situația lucrărilor. Condu
cătorii au cuvinte de cald! 
apreciere pentru munca des- 
fiteu. rJ la ParoșenL

Adresfndn-ee celor prezențî 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fe’irită ta numele C.C. al 
P.C-R. pe constructori și mi
ner: pentru darea fa funcțiune 
a rr.:r« — prima din cele pre
văzute de actualul cincinal — 
exprimindu-și convingerea că 
exemplul lor va fi urmat și de 
celelalte colective ce lucrează 
1» înfăptuirea planului de dez
voltare a industriei extractive.

—Lupeni. Glorioasa citadelă 
a luptelor muncitorești din 
1929—1833, de unde s-a înălțat 
stindardul roșu peste Valea 
Jiului. Ii primește pe oaspeti 
fatr-o stm o sferă de sărbă
toare.

Tn memoria eroilor clasei 
muncitoare, conducătorii de

pun o coroană de flori în fata 
plăcii ce imortalizează jertfa 
de singe a minerilor de la 
LupeoL

Oaspeții se întîlnesc apoi cu 
veteranii luptelor și cu minerii 
de azi. discută despre munca 
ri viata lor nouă. Șeful exploa
tării. ing.VasLle Ciriperu și șe
ful de brizadă Petre Constantin 
raportează că în prezent mina 
Lupeni dă singură într-un an 
producția întregii Văl a Jiului 
din 1938 și informează despre 
preocupările colectivului în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
cincinalului.

Bătrînul miner Vasile Fe- 
her participant la luptele din 
1929 adaugă : „Noi. scumpi to
varăși. nu mai putem să vâ ra
portăm realizări în producție, 
fiindcă sînte-m pensionari. Vă 
putem spune însă cu recuno
ștință. că trăim o viață plină de 
bucurii, văzînd împlinite idea
lurile pentru care am luptat".

dovedind nu o dată, hotărtrea, 
tfirzenla și eroismul lor în 
lupta pentru o viață mal bună, 
pentru drepturi politice. Vizita 
ta aceste locuri ne-a readus pu
ternic In memorie luptele mi
nerilor de la Lupeni din 1929, 
primele din șirul luptelor 
muncitorești Inițiate șl con- 
du®e de partidul comunist ta 
perioada crizei economice 
mondiale. Cel mal înalt oma
giu pe care îl putem aduce 
memoriei celor căzud în a- 
eeastă luptă este munca ne
obosită pentru a ridica patria 
noastră tot mal sus pe 2alea 
progresului, a civilizației so
cialiste. pentru făurirea bună- 
■tăril întregului nostru po
por I

Subliniind în continuare că 
Tn anii puteri' populare. tradi
țiile de luptă revoluționară 
și-au găsit împlinirea în opera 
de făurire a României socialis
te. liberă șî înfloritoare. în o- 
pera de zidire a noii societăți 
secretarul general al C.C. al 
P C.R. a spus : Partidul și sta
tul acordă o atentie deosebită 
creșterii puterii economice a 
țării, care are ca premisă e- 
sențială dezvoltarea bazei 
energetice. An de an, pe mă
sura consolidării și dezvol
tării economiei naționale, au 
fost investite importante mij
loace materiale pentru creș
terea producției de cărbune, 
în perioada 1960—1965 statul 
a investit aproape 500 milioa
ne lei pentru sporirea capaci
tății de producție a minelOT 
din Lupeni, pentru înzestrarea 
lor cu utilaje modeme, de 
mare randament, pentru asi
gurarea securității muncii în 
subteran.

In același timp, au fost asi
gurate condiții tot mai bune 
de muncă șl viață oamenilor • 
muncii din acest centru. Ora
șul dv a căpătat înfățișarea 
unei așezări modeme, au fost

PAUL ANGHEL 
ADRIAN IONBSCU 

ALEXANDRU BRAD 
LAURENȚIU VISKI

Mașina urcă încet coama 
find a unui deal. Coboară ver
tiginos și se oprește, parcă 
mirată, tn fața unei sonde 
care se proiectează ca un semn 
de exclamare, pe fundalul 
zării. Sintem la sonda 921, cea 
de a doua sondă de mare 
adincime care se sapă în re
giunea Argeș. Instalația e o 
uzină, cu 
O uzină 
pune în 
tn cîteva 
și care 
fără 
timp de 24 de ore 
spre adîncimea 
maximă : 4 500 m.

„Jurnalul de 
bord" al sondei 
arată că drumul 
spre această a- 
dîncime se parcurge 
viteză demnă de tehnica 
care a atins-o forajul în țara 
noastră. Să răsfoim deci, filele 
acestui jurnal.

...15 iulie 1966. Aici, în a- 
ceastă cîmpie liniștită dintre 
dealuri, la un an de la Con
gresul partidului, unde s-a 
hotărît extinderea forajului 
de mare adincime, poposește 
echipajul celei de-a doua 
sonde de mare adincime din 
regiune. începe forajul... Echi
pajul este o îmbinare de 
vîrste și de experiențe, de 
profesii, de calm și emoții, de 
certitudini. Timonier — ingi
nerul Vladimir Riziuc, care 
și-a petrecut întreaga viață, 
în tovărășia vuietului sonde
lor. Adjunctul său — ingine
rul Aurel Nedelcu, de 23 de 
ani, aflat la al doilea an de 
inginerie. Aurel — aflat la o 
vîrstă romantică, la vîrsta în
ceputurilor — știe cu precizie 
și ora și secunda de cînd a 
început să navigheze spre 
adîncuri — Aurel este de fapt 
inginer petrolist cu 5 minute... 
mai devreme (f) Semnul de 
exclamare își dezvăluie repede 
enigma. Acum aproape doi ani 
Aurel și grupa lui se afla în 
fața ultimului și cel mai greu 
examen — „extracția". Ni
meni nu îndrăznea sa spargă... 
gheața. Aurel a făcut-o și 
încă cu nota maximă: 10. 
Colegii l-au îmbrățișat, l-au

toate ustensilele ei. 
care se 
mișcare 
minute 

lucrează, 
întrerupere,

felicitat bau spus: „brauo, 
ești primul inginer din grupa 
noastră cu 5 minute mai de
vreme". De față era și un re
porter al „Scîn*eii tineretului" 
care și-a intitulat chiar așa 
reportajul: „Ingineri cu 5 mi
nute mai devreme". Media 
de virată a echipajului 
sondei este 26—27 ani. 10 din 
membrii lui sînt uteciști. Mi

siunea de a suda 
acest colectiv, 
dunat de la 
multe schele 
rîndul celor • 
juni sondori 
revenit lui Aurel. 
Cit de bine a fâ- 
cut-o? Răspun
sul îl dau faptele. 

...17 august. Tal
pa sondei ajun- 

adîncimea 
1854 m. Diagrama de foraj 
indica un „puls" bun și chiar 
foarte bun. -Si, deodată, ne
prevăzutul 1 Sonda pierde 
total fluidul de foraj. Specia
liștii știu bine ce înseamnă 
asta : ori prinderea garniturii 
de foraj, ori erupție, adică de
clanșarea acelor puteri imense 
și ascunse ale zăcământului! 
A fost un moment de mare 
tensiune care a pus la încer
care și calmul și curajul echi
pajului. Comanda teoretică a 
preluat-o inginerul Vladimir 
Riziuc. Comanda execuției au 
preluat-o inginerul Aurel Ne- 
delcu și un maistru, la fel 
de tînăr și el, Constantin 
Neagoe și sondorul șef — Ion 
Tuigan, poate cel mai tînăr 
sondor șef din regiune: are 
22 de ani. Operația de extra
gere a garniturii, cu toate im
plicațiile ei — totul trebuia 
făcut cu calm și singe recp, a 
durat 6 ore. Apoi, după tra
tamentul corespunzător sonda 
și-a reluat lucrul.

...Forajul intră în normal. 
Vitezele de săpare cresc ver
tiginos. Probele de laborator 
indica un „diagnostic" sus
pect : sulf f Echipajul intră 
din nou în încleștare. Sulful 
putea să atace materialul tu-

, ri
mai 
din 
mai 
i-a

de

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a ll-a)

ARC DE
Dezvoltarea bazei energetice— 
premisă esențială a creșterii 

puterii economice a țării
A luat apoi cuvintul în apla

uzele celor prezenți tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care 
a spus :

Dați-ml voie, înainte de toa
te, să salut din toată inima ta 
numele Comitetului Centra] al 
Partidului Comunist Român și 
al guvernului Republicii So
cialiste România pe minerii 
din Lupeni, pe toți oamenii 
muncii din acest important

centru al Văii Jiului, care aduc 
o contribuție de seamă la dez
voltarea economică a patriei.

De aceste locuri sînt legate 
momente importante din isto
ria de luptă a clasei munci
toare din România, pentru eli
berarea socială și națională a 
poporului. Aici, la Lupeni. mi
nerii au înscris pagini de ne
uitat în istoria mișcării mun
citorești din țara noastră,

Zile de toamnă, luminoase, 
însorite... Meleagurile hune- 
dorene s-au înveșmântat în 
haine sărbătorești. Șoselele 
au devenit niște nesfîrșite 
coridoare ale entuziasmului. 
Oameni de toate vîrstele, de 
la copiii care n-au depășit 
încă „antecamera abecedaru
lui", pînă la bătrînii care au 
adunat în urmă-le ani de 
muncă și se odihnesc cu bine 
meritate drepturi, au ieșit 
în întîmpinarea conducăto
rilor de partid și de stat, 
să-și rostească dragostea 
nețărmurită, încrederea ne
strămutată în politica par
tidului, hotărîrea de a face 
totul ca programul stabilit la 
cel de al IX-lea Congres să 
devină faptă. Am privit, în a- 
ceste zile de toamnă bogată, 
nesfîrșitele coridoare umane, 
care străjuiau șoselele hune- 
dorene, de la Lupeni la Petro- 
seni, de la Petroșeni la Hațeg 
ori Sarmizegetusa, de aici la

TRIUMF
de Nicolae Dragoș

Deva ori Alba Iulia, la Orăș- 
tie ori Țebea. Privirile s-au 
oprit cu nobilă voluptate pe 
iscusitele porturi țărănești, 
specifice locurilor. în inexpri
mabila lor frumusețe s-au in
vestit talentul, simțul sublim 
al armoniilor. Ele destăinuiesc 
o tradiție cu rădăcini mile
nare, căci numai cu o aseme
nea dimensiune a vremii s-a 
putut ajunge la sintezele în 
culori și desene de azi: pri
virile au întirziat îmbogățin- 
du-se pe pridvoarele caselor 
noi, în care gospodinele au a- 
ninat covoare cu frumuseți

sobre ce ar putea figura în 
cea mai exigentă expoziție. 
Au reținut, de asemenea, cu 
emoție peisajul, mereu altul, 
și mereu același, unificat în- 
tr-o continuă asemănare in
terioară — de ceea ce, tradus 
în cuvinte, s-ar putea numi 
simplu, glia strămoșească. 
Aici, pe aceste meleaguri, oa
menii hotărîți, ca pretutindeni 
în țară, să construiască, să 
dureze din piatră și oțel ce
tăți pentru azi, și pentru vii
torime, și»a.: dat măsura me
nirii și puterii lor de a crea... 
La Lupeni, unul din orașele 
de altădată ale Văii Ptîngerii,

(Continuare în pag. a III-a)
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construite numeroase blocuri 
de locuințe, așezăminte de în- 
vățâmînl și cultură, de ocro
tire a sănătății.

Din cele ce ni s-au relatat în 
cursul vizitei, a reieșit că dv. 
ați realizat cu succes olanul de 
producție în primele 9 luni 
ale anului și ati dat peste plan 
18 000 tone de cărbune. Ați 
realizat însemnate economii 
la prețul de cost ați Îndeplinit 
sarcina de creștere a produc
tivității muncii. Pentru toate 
aceste realizări, a spus tova
rășul Ceausescu, vă felicităm 
din toată inima, dragi tova
răși. și vă urăm să obțineți 
succese si mai mari in înfăp
tuirea danului ne 1966. a sar
cinilor cincinalului

în următorii ani. din pro 
gramul genera’ de dezvoltare 
a României, vft revin și dv. 
sarcini mari. Aici, la Lupeni, 
se vor face Investiții de peste 
jumătate miliard de lei. din 
care o bună parte pentru lăr
girea și modernizarea capaci
tăților de producție Se v« da 
o atenție mai mare dezvoltării 
exploatării miniere. chemată 
să-și sporească considerabil 
producția, se va extinde me
canizarea lucrărilor din tub- 
teran. în același timp, se vor 
construi noi locuințe noi o 
biective sociabculturtle me
nite să contribuie la îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii.

După cum știți. pe baza ho 
tăririlor stabilite de Congres, 
urmează totodată ca în acești 
am să crească «1 nivelul sala
riilor. s8 se Îmbunătățească și 
pensiile. Aș dori să vă info-- 
mez că. începind cu anul 19^7. 
toți pensionarii vor beneficia 
de un spor de pensie — pe an
samblu creșterea fiind de 
peste 20 la suH — ceea ce va 
contribui la îmbunătățire* 
condițiilor lor de viată. Va fi 
elaborată o nouă lege a pen
siilor. care va permite ca 
muncitorii de azi sa aibfi asi
gurate condiții bune de viati 
și la bătrinețe. Partidul «1 
statul nostru se îngrijesc de 
soarta oamenilor muncii. a 
celor care făuresc progresul 
și asiguri înflorirea patriei 
noastre socialiste I

înfăptuirea sarcinilor care 
vi stau în tați cere, desigur, 
munci. Trebuie depuse efor
turi centru a -sigura ca toate 
obiectivele stabilite de planul 
cincinal să fie realizate in 
condiții buna. Se impune mo
bilizarea tuturor forțelor, fo
losirea deplină a rezervelor

Tot mai mult cărbune
pentru dezvoltarea economică 

a României socialiste!
— Mitingul de

...Petroșeni — „capitala car- 
bunelui“. înflorirea Văii Jiu
lui este redată într-o sugesti
vă expoziție a dezvoltării mi
nelor și așezărilor lor munci
torești organizată la casa de 
cultură.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în Valea Jiu* 
lui s-a încheiat cu un mare 
miting în centrul orașului 
Petroșeni.

După ce a evocat tradițiile 
glorioase de luotâ ala mineri
lor și realizările din anii so
cialismului, primul secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid. tovarășul David Lazăr. • 
spus: Manifest!ud recunoș
tință fierbinte pentru marea 
grijă ce li se poartă, minerii 
au desfășurat și desfășoară o 
activitate suBținută pentru a- 
sigurarea resurselor de ener
gie necesare economiei națio
nale, fiind în primele rînduri 
ale luptei pentru înfăptuirea 
programului de înflorire a 
României aocialiste elaborat 
de Congresul al IX-lea al par
tidului.

în numele muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor mi
neri a vorbit directorul gene
ral al combinatului carbonifer 
din Valea Jiului, ing- loan 
Lăzărescu. Referindu-se la 
sarcinile ce revin în anii cin
cinalului minerilor din Valea 
Jiului, vorbitorul a arătat că 
în prezent atenția colectivului 
de mineri se concentrează spre 
organizarea superioară, știin
țifică. a producției și a mun
cii, introducerea pe scară tot 
mai largă a progresului teh
nic, realizarea olanului de in
vestiții în condițiile unei efi
ciente economice sporite, pre
gătirea cadrelor necesare 
A mai luat cuvîntul Constan
tin Sorescu. șef de brigadă la 
mina Uricani.

Salutat cu puternice aplau
ze. ia apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Este pentru mine șl pentru 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului — a spus vor
bitorul — o deosebită plăcere 
să ne întîlnlm cu minerii din 
Petroșeni și din celelalte cen
tre miniere ale Văii Jiului, cu 
toți muncitorii și locuitorii o- 
tașului Petroșeni și ai celor
lalte centre prin care am tre
cut, deoarece dv.. minerii din 
Valea Jiului, ocupați un loc 
de cinste în vasta operă de 
Industrializare socialistă a 
patriei noastre și aduceți o 
contribuție însemnată la în
florirea României socialiste I 

interne pentru a obține căr
bune mai mult, mai bun și 
mai ieftin. Trebuie sporite 
preocupările pentru organiza
rea mal bună a producției și 
a muncii, care să-și găsească 
concretizarea în îndeplinirea 
ritmică a planului de produc
ție de către fiecare miner, fie
care echipă, fiecare sector. 
Organele și organizațiile de 
partid să aprofundeze conti
nuu cunoașterea problemelor 
economice, să intensifice con
trolul asupra îndeplinirii pla
nului de producție la toți lQ* 
dlcatoril. Va trebui să se ■- 
corde o mai mare atenție fo
losirii depline, cu maximum 
de eficiență, a utilajelor și 
mecanismelor cu care sînt în
zestrate minele creșterii gra
dului de mecanizare și intro
ducerii unor metode de ex
ploatare cit mai adecvate con
dițiilor naturale. întreaga ac 
tivitate productivă trebuie să 
se caracterizeze printro efi
ciență economică sporită, să 
ducă la reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii 
în același timp este de dato
ria conduce™ exp’oaîlril mi
niere. a tuturor inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor, să 
asigure desfășurarea procese
lor de producție în condiții de 
deplină securit**.* a munc«L 
Trebuie desfășurată o a cavi
tate Dlină de răspundere pen
tru respectarea discipline: de 
producție, a normelor de secu
ritate a muncii, obligatorii 
pentru toți.

In încheierea cuvântării, to
varășul Nicolae Ceausescu <• s 
exprimat convingerea că oa 
menit muncii din Lupeni :«î 
vor îndeplini și in viitor sarci
nile cu sume. aducindu-si ast
fel contribuția, alături de în
tregul popor, la înflonrea Ro
mâniei socialiste.

Cuvintarea secretarului ac 
neral al C.C al P-C R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
cu vii și puternice iDlauze

Reîntorcmdu-ie sore Petro- 
șeni. conduritoril de nartid *i 
d« stat au fost oaspeții unei 
serbări cîmpenestt tn poiana 
de la Iscroni. sub coroana ar
borelui de tulipan unul din 
monumentele naturii din țara 
noastră Aici este locul unde 
minerii se idunâ de generații 
la 1 Mai $î cu ocazia altor ser
bări populare. La invitația 
minerului Aure1. Cristei si ■ 
ortacilor săi. conducătorii de 
partid să de stat iau loc la 
"nașă si petrec citeva clipe eu 
minerii de a Aninoaaa, de -a 
Uricani. de a Vulcan.

la Petroșeni —
Doresc să vă trentau; dv^ 

minerilor din Petroșeni. n tu
turor minerilor din Valea Jfcs- 
lui, tuturor muncitorilor și 
tuturor locuitor.ior Petru^eat- 
ior și Văii Jiului ud aa&t câ’l- 
duroi din partea Camftetuhu 
Centra, al paruduiui sl a gu
vernului Republicii Socialhia 
România ’

Prinurea ca.aur^asâ. «olu
zi asia pe caie ne-a faceți dv, 
ca și cena.U oamem a: muncu 
din Idca.iiâUle pe tare 
vizitat, este o expres.» a »a- 
creueru aesiramu.aia in poe
tica manus:-*«aiiii*ta a parti
dului nostru, pc aepun uxei- 
punzâtoara mtarele.or între
gului popor roman, interese
lor înfloririi României socia
liste.

Mineru din Peiroșeru și din 
Valea Jiului au o veche tra
diție de luptă pentru liberta
te, pentru progres social. Ma
rile acțiuni greviste de la in* 
ceputui secolului nostru, gre
va generală din Valea Jiului 
din 1916. ca protest împotriva 
războiului imperiaiisL grevele 
din 1919 și 1920 constituie mo
mente de neuitat în tsiona 
mișcării muncitorești din 
România Putem spune că de 
la formarea sa. clasa munci
toare de pe aceste meleaguri 
s-a afirmat ca o forță bolâritâ 
în lupta împotriva exploatării, 
pentru dreptate sociali. Mi
nerii, locuitorii Văii Jiului au 
luat parte activă la realizarea 
dorinței seculare a poporului 
nostru de înfăptuire a unită
ții naționale, sducîndu-șl con
tribuția patriotici la făurirea 
statului național român uni
tar. în Valea Jiului au luat 
ființă primele organizații 
muncitorești din Hunedoara, 
sindicate și organizații socia
liste ; sub conducerea P.C.R. 
minerii de aici au desfășurat 
în anii grei ai exploatării 
burghezo-moșîerești puternice 
acțiuni revoluționare pentru 
drepturi șl libertăți democra
tice, au participat activ la lup-* 
tele pentru eliberarea țârii 
de sub jugul fascist pentru 
instaurarea și consolidarea o- 
rîndulrii democrat-populare în 
România

întregul popoi cunoaște e- 
forturile depusa în anii de 
după eliberare de minerii din 
Valea Jiului, care au dovedit 
o înaltă conștiință patriotică 
și revoluționară, muncind cu 
eroism pentru a asigura pa
triei c1t mai mult cărbune, ne
cesar atît refacerii economice 
cit și războiului împotriva 

fascismului. Prin aceasta, mi
nerii din Valea Jiului au adus 
o contribuție însemnată la 
lupta pentru înfrîngerea fas
cismului, pentru cîștigarea 
războiului !

Invingind multe greutăți, 
trebuind să asigure concomi
tent atît creșterea producției 
cit și rtfaceț-ea minelor și în
zestrarea lor cu tehnică înain
tată. minerii din Valea Jiului 
au dat an de an tot mai mult 
cărbune pentru dezvoltarea 
economică a României socia
liste.

Despre realizările dv. în 
decursul acestui an au vorbit 
aici primul secretar al comi
tetului orășenesc de partid 
și directorul combinatului ; 
despre realizări ne-au vorbit, 
de asemenea, la celelalte cen
tre miniere, conducătorii de 
partid și de stat din localitățile 
respective — si desigur că 
despre acestea s-ar putea încă 
spune multe. S-au obținut 
realizări însemnare, dv. azi 
reușiți dați numai în 160 
de zile producția intragMliu 
an îââo Aceasta es*e o com
parație grăitoare pentru tran
sformer-Ie mar. care au avut 
loc in Valea JiuhsdL pentru 
contribuție pe care o aduc 
muF.r.tonl di® Valea Jiului 
la -dustrialuarea soeial^U a 
Urli.

Dar 1 crescut r. j n-j- 
producția. Au crețcu: oauneni 
— și avem ari minunați sus- 
citări. tebr.x.en:. ingi-eri. mi
neri riâpîni pe tehn.ra nouiu 
pe mij-k»acele de meca-
r.lzate. care ștt- «â-r. -*d>-
p’.j¥ea?ci cu cir.ste -’ndi*:—.~- 
•• fată de pa: ne. Și pu’.em 
prune râ IwCrui de

preț este acex-
îui :*xai.'Taț ai
clasei ?runciU-?rr. •:>«* care 
•n4ep!!ceste rsâaî cond x* 
în statui no«tru-

O dată cu creșterea îurțe>w 
de producție s-s imbu'-ătâwî 
c-7.nt.ruu r.Aelu de viață J 
rr.merilor din V«;-ș J.u’ut. 
5-au transformai roca-

aees’.e-î -.i. i-sr Petro- 
șeru£ au «veni: un ocaș m..v 
dera_ Ni «-au îr.făusa: r ac ne
tele vtrtnare’.or 
perspectivele de der»Tătare L? 
anii următori - am vâtut pne 
orașele prin care 6«Sm trecut 
cart.erele iw care asegură 
condiții de iocuit mal bone 
Dentru populația din Petro
șeni ți ;n ce le la. :e centre 
ale Vlîi Jiului. Toate acmr.e 
realizări, miile de apar*.arrer.- 
te. scolDe. așeză mi nte’e de cul
tură sa de ocroure a «ănătâpi. 
Institutul de mine, care ari- 
gură cadrele necesare de spe
cialiști cu studii superioare, 
împreună eu rezultatele d.n 
producție. sini înfăptuirile 
dv_ obținute prw munca și 
energia ce ați depua-o sub 
conducerea organizațiilor de 
partid. Da ți-mi voie să vă fe
licit din toată inima pantru a- 
ceste realizări, pentru contri
buția aduU Ia înflorirea pa
triei noastre *

Tovarășul Ceauteecu a-a o- 
cupat apei de sarcinile ce re
vin muncitorilor din Valea Jiu
lui în noul plan cincinal. Nu
mai pentru dezvoltarea mine
lor. a industriei cărbunelui din 
Valea Jiului, se vor Investi 
circa 3 miliarde Iei. ceea ce 
va asigura un spor de aproape 
3 milioane tone de cărbune, 
în 1970. Valea Jiului va trebui 
să dea 6 milioane și jumătate 
tone de cărbune. Este o sarci
nă mare, tovarăși, dar noi 
sîntem încredințați că minerii, 
inginerii, tehnicienii, toții oa
menii muncii din Valea Jiului 
vor asigura intrarea in produc
ție la termenele prevăzute a 
noilor unități ce se construiesc 
pentru ca patria noastră să 
primească la timp cărbunele 
necesar.

Desigur. înfăptuirea preve
derilor planului cincinal cere 
o mai mare preocupare pentru 
organizarea temeinică a pra

ducției și a muncii, cere întă
rirea continuă a disciplinei in 
producție. Dv. știți mai bine 
decît oricine ce importanță 
are in mină ca fiecare să-și 
îndepllneacfi conștiincios sar
cinile la locul de muncă, să 
existe disciplină și ordina. 
După cum știți, au existat din 
nenorocire unele accidenta. 
Trebuie să luăm țoale măsu
rile ca acestea să nu se mai 
repete niciodată. Și depinde de 
dv., începînd cu conducerile 
administrative și organizați
ile de partid, ca fiecare ingi
ner, fiecare maistru, fiecare 
muncitor să respecte și totoda
tă să vegheze la respectarea 
regulilor de munci și norme
lor de securitate a muncii, 
pentru a asigura ca producr* 
să se desfășoare în cele m«. 
bune condiții. Aven: iarre*-- 
re ci veți depune 1 certe efor
turi. Noi am luat mAsurt șt 
vom continua să ne îngrijim 
de toate cele necesare pentru 
buna funcționare a rr» r.?ir.r, 
dar vă rugăm și Pe dv. să ne 
ajutați In acest aitfe! in
cit prin măsurile de par
tid și guvern și prin efortu
rile dv exploatare? = se des
fășoare in hmkI - -jăbll 
Trebuie ca ergs .-.ixaS.ii f de 
pan.d. de plr.sieale șâ
se ocupe rts* 5^a-.r=_pe de 
res pec* a . c<: un uror 3»fj"SâJ *.«r

de securiUte a muacd. de tn- 
tărire a produc
ție D«4f-r irebaie aă urmă
rire dar
*- ?-u»e st ,’rtcn țoale mâiuri- 

ca viața oan^cniior muncit 
«â 'le asi"<urarâ 5

T:4 c^m « £a?^aa pentru 
dw--^Eîs»rea patriei este o tn- 
d.rcțZviraii față de po
pe 11 flecare Dariid
rcmsaBfflf! ant țft pT;-rr::jI
rj îndatorarea de a fere 

Dttfru deeflșurarea 
1~ biCa cooditll a cun- 
«irucUri ««xdaH«te în țara sa. 
Nu.mas *n fehil acesta el Ișl va 
aduce contribuția la întărirea

7-z foci al: Ft mondial,
•a irrâuirea forțelor antiirr.pe- 
naltfte. la cauza sociahsmu- 
•-i și păcii în lume. Noi sIn

tern hotărî ți să facem totul 
pentru a a-igura mersul con
tinuu înainte al României »o- 
c’aliri.e. -mărirea puterii saie 
economice adueîndu-ne în fe
lul aces’.ă contribuția la cauza 
socialismului și a păcii.

în Valea Jiului lucrează 
oameni ai muncii români, ma 
gh.ari. germani și de alte na 
banalități. în decursul veacu
rilor. muncind $i luptînd îm
preună. «i s-au înfrățit, alcă
tuind astăzi un detașament 
înaintat al clasei noastre 
muncitoare, care, sub con
ducerea partidului nostru, 
muncește pentru construirea 
socialismului, pentru bunăsta
rea întregului popor. Noi sîn
tem convinși că oamenii mun
cii din Valea Jiului, fără deo
sebire de naționalitate, ca de 
altfel Întregul popor, vor de
pune în continuare toatfl e- 
nergla. întreaga lor forță în 
îndeplinirea sarcinilor care le 
revin din prevederile cincina
lului- Vă urăm, tovarăși, suc
ces deplin In activitatea dvM 
multă fericire și sănătate la 
toți Noroc bun, toi’arăși !

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost sub
liniată cu puternice aplauze și 
urale. Participanțil la miting 
ovaționeâzl îndelung pentru 
Partidul Comunist Român.

Părăsind Vaîea Jiului, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au îndreptat spre Țâra Ha
țegului. Intrăm tn lumea sate
lor de munte, păstrătoare a 
unor străvechi tradiții și da
tini. La Ranița se celebrează 
tocmai ,.Nerteia“ — sărbătoare 
a păstorilor și plugarilor pri
lej de schimb de produse, de 
petrecere, cîntec și dsna. Oas
peții sînt atrași într-un vîrtej 
de joc și voie bună. Familia 
Petru Jitea, de la bunici pînă 

la strănepoți, îi invită pe con
ducătorii de partid și de stat 
să le facă cinstea de a trece

Țara Hațegului - leagăn 
străvechi al istoriei poporului 

român
Rămîn în urmi culmile 

masive ale Parlnfului In- 
veș mintă t in arama toamnei 
In fața coloanei de mașini se 
deschide larg Țara Hațegului 
— vast amfiteatru natural de 
o tulburătoare frumusețe — 
pâmînt frâmîntat de valurile 
unor adinei transformări isto
rice, străveche vatră a tocie 
lății dacice, leagăn al poporu 
Iui român. Stau mărturie tre 
cuiului glorios vestigii ale 
unor vechi așezări din epoca 
sclavagistă, cetățile medievale 
care au ținut piept năvălirilor 
deslănțuite asupra cnezatelor 
și voievodatelor române. Țara 
Hațegului, cu oamenii ei har
nici șl gospodari, ii Intimpină 
pe conducătorii de partid Și 
de staț cu bucurie, cu dra
goste fierbinte.

Șoseaua alunecă pe sub o

poartă uriașă- arcuit! tntre 
două care țărănești. în intim- 
pir.arsa oaspeților vin tovară
șii Ștefan Bourean^, prim-re 
cretar al Comitetului raional 
de partid Hațeg, șl LeonUn 
Draia. preced: ai are 8fatu*ui 
popular raional. Dwpâ strive 
chiu» obkeî ai daci ic:, moș 
Iar Muji si au adus l& 

ae>peți:or gâtae preu
nit ți faguri de taiere. Sutâ 
de — țarini cocp«ra
tori din «atei! Baru Mare, 
Riu. Bărbat. Pui. S’n petru, 
muncitori mineri de
la Boița — aclami îndelung 
«nirea o««pcvior dragi Popu
lație. a așternut un uriaș covor 
de flori In diumu’ cunducito- 
rilor de partid și de stat- Oas
peții «e opresc și vizitează ex- 
pofjția care înfățișează roade
le hărniciei țăranilor c€-?pera- 
ton și aie fertilității acestor 
pămînturi. în aclamațiile mul
țimii. coioen- de mașini se 
îndreaptă apoi spre Hațeg. în 
drumul conducătorilor se 
încing jocuri ..hațegane**. Sa
tele sînt împodobite cu co
voare și ștergare. Sătenii în- 
tîmpină și salută pe oaspeți In 
fața gospodăriilor lor.

Coloana trece pnn orașul 
Hațeg și. in aclamațiile și 
urările de bun venit care ră
sună la tot pasul, se îndreaptă 
spre Sarmizegetusa. spre locu
rile de mare rezonanță isto
rică. străvechi izvoare ale na
țiunii noastre Aici ilnt rui
nele Ulpiei Traiana — Sarmi- 
zegetusa. ridicată din porunca 
împăratului Traian, după cu* 
cerirea Daciei — capitala noii 
provincii a imperiului roman.

Aici oaspeții se opresc. Dr. 
docent Octavian Floca, preșe-

Puternica înflorire 
a regiunii Hunedoara 
în anii socialismului
— Mitingul de la Deva

Un arc de triumf simbolic 
marchează intrarea în orașul 
Deva, unde oaspeții sînt Intim- 
pinați de tov. Alexandru Mo* 
goș, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid, și Oc
tavian Enățescu. președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului popular orășenesc.

împrejurimile orașului sînt 

pragul unei case hațegane, de 
a gusta, după obiceiul locului, 
pîinea și vinul acestor plaiuri.

dintele Comftetulul regional 
pentru cultură și artă, îi înso
țește pe conducătorii de 
partid și de stat prin sălile 
muzeului arheologic, care cu
prinde materiale de construc
ție, inscripții, statui și statue
tele descoperite în urma să
păturilor arheologice de la 
For. de la Palatul Augustali- 
lor șl Amfiteatrul roman, Ex
ponatele atestă nivelul înalt 
de civilizație și cultură atins 
de locuitorii acestei așc 
zări. Reliefurile reprezentînd 
..Eroul trac“ — zeitate speci
fică teritoriului dunărean al 
daco-geților — larga lor răs- 
pindire demonstrează unitatea 
populației așezate pe pămîntu^ 
rile țării noastre.

în cartea de Onoare a mu
zeului, conducătorii de partid 
și de stat înscriu următorul 

text: „Am pfișit cu adîncă 
emoție în străvechea capitală 
a Daciei romane, mărturie 
adine grăitoare a vechime! 
neamului românesc pe aceste 
pâminturi. Construcția acestei 
așezAn. monumentele aflata 
aici sînt o vie ilustrare a ge
niului creator, a gradului Inh1- 
intat de cultură materială ți 
spirituală atins de strămoșii 
noștri, daco-romani".

Se vizitează incinta Amfi
teatrului roman, prima con- 
rirucțle de acest fel dencope- 
ritA In țara noastră. Pe zidu
rile de piatră stau de strajă 
tineri. îmbrfleați m costume de 
oșteni romani și daci.

Sub aceeași lumină aurie de 
toamnă, vizita continuă prin- 
tr-un peisaj tulburător, în 
care paleta anotimpului și-a 
risipit toate culorile și fante
zia. Coloana de mașini stră
bate un drum străjuit de ste
jari spre rezervația naturală 
de zimbri din prrcul „Slivuț**, 
parc care cuprinde o supra
față de peste 600 hectare. La 
ieșirea din rezervație un grup 
de vinători prezintă oaspeților 
o expoziție cu trofee de vînă- 
toare și*i invită la o gustare în 
jurul unui foc de tabără.

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre Deva. De departe, pe fun
dalul cerului înalt de amiază 
se profilează coșurile bătrînu- 
lui centru siderurgic — Călan. 
în dreapta șoselei se zăresc 
blocurile noului oraș al side- 
rurgiștilor. Sute de oameni al 
muncit ÎI așteaptă pe conducă
torii de partid șl de stat și îl 
ovaționează. Lor li se alătură 
apoi locuitorii satelor Batiz, 
Băcia. numeroși feroviari din 
Simeria.

dominate de vechea cetate înăl
țată în secolul al XHI-lea în 
calea tătarilor. La poalele ce* 
tatii, orașul își profilează pe o- 
rizont noile construcții — în
semne ale civilizației noastre 
socialiste. Coloana de mașini 
alunecă anevoie printr-un u- 
riaș culoar viu. alcătuit din 
zeci de mii de oameni care-i 

salută pe conducători cu un 
entuziasm nestăvilit. Pe larga 
esplanadă a bulevardului dr. 
Petru Groza, unde are loc adu
narea populară, o mare mulți
me ocupă strada, trotuarele, 
balcoanele și acoperișurile 
blocurilor. în uralele și acla
mațiile celor prezenți. condu
cătorii de partid și de stat urcă 
la tribuni.

Mitingul este deschis de tov 
Gheorghe Călin, prim-secretar 
al Comitetului regional de par
tid Hunedoara. „Populația re
giunii noastre — spune Vorbi
torul — vă primește, dragi 
conducători de partid șl de stat, 
cu căldura focului nestins al 
cuptoarelor în care se plămă
dește oțelul, cu cîntecul voios 
ai muncii în mine, u2ine și pe 
șantiere, cu cîmpurile fremă- 
tînd de bucurie, cu chipul înti
nerit și mereu mal frumos al 
orașelor și satelor". Vorbitorul 
a subliniat perspectivele pe 
care Congresul al îX-lea al 
P.C.R. le deschide regiunii Hu
nedoara în anii noului cincinal 
asigurind conducerea de par
tid șj de stat de hotărîrea și 
abnegația cu care oamenii 
muncii muncesc pentru a da 
viată mărețelor sarcini trasate 
de partid. Vorbesc de aseme
nea Alexandru Voiculescu, 
tehnician la Exploatarea mi
nieră Deva, și dr. docent Octa
vian Floca, președintele Comi
tetului regional pentru cultură 
și artă.

întîmpinat cu puternice a- 
pleuze și ovații îndelungi ia 
apoi cuvîntul tovarășul NI
COLAE ceaușescu.

După ce a mulțumit pentru 
entuziasta primire făcută pre
tutindeni, pentru manifestă
rile calde la adresa partidului 
și guvernului, tovarășul 
Ceaușescu a adresat locuitori
lor orașului Deva ți tuturor 
locuitorilor regiunii Hune
doara un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului și a guvernului Re
publicii Socialiste România.

Arătînd că In economia 
țării noastre, regiunea Hune
doara ocupă un loc însemnat, 
îndeosebi în industria extrac
tivă, energetică și metalur
gică, vorbitorul a subliniat 
transformările ce au avut loc 
în regiune in anii șesenalu- 
lui.

în acești ani B-au inves
tit în regiune peste 13 mi
liarde lei, din care pentru in
dustrie 10 miliarde ; au fost 
date In folosință 31 de între
prinderi șl secții noi, In acești 
șase ani producția industria
lă globală s-a dublat. Pe 
baza investițiilor făcute a 
crescut și capacitatea de pro
ducție a întreprinderilor din 
orașul Deva ; la exploatarea 
miniera, capacitatea de extrac
ție a sporit de 6 ofi față de 
lSâO, In uzina da preparare au 
fost puee în fuiicțiuha In aceas
tă perioadă două noi capacități 
de preparare a minereului. în 
prezent In Deva se realizează 
însemnate cantități de mine
reuri cuprifere, energie electri
că, produse alimentare.

în orașul Deva, așezare de 
uri pitoresc deosebit, în care 
întilnești pretutindeni tnîna 
gospodarului pasionat de fru
mos, au apărut cartiere de 
locuințe moderne, au fost înăl
țate numeroase edificii desti
nate cerințelor social-cultutale 
ale locuitorilor. în licee. In 
școli de cultură generală șî pro
fesionale, învață mii și mii de 
fii ai oamenilor muncii.

Tot ce s-a înfăptuit în a- 
cești ani în orașul Deva, în re
giunea Hunedoara, ca de altfel 
în întreaga . țară, este rodul 
politicii consecvente marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
de industrializare socialistă a 
țării, singura cale a dezvoltă
rii întregii economii, a creș
terii bunăstării poporului ro
mân, a asigurării independen
ței și suveranității patriei.

Drumul pe care l-a străbă
tut pînă acum țara noastră nu 
& fost deloc ușor. Istoria zbu
ciumată a poporului român 
care a năzuit întotdeauna spre 
un viitor de dreptate șl lumină, 
a consemnat pe aceste melea
guri numeroase fapte de 
eroism și de dragoste de țară. 
Pămîntuflle hutiedotene au 
fost martore ale răscoalelor de 
Ia Bobîîna, ale răscoale r con
duse de Gheorghe Doja. de Ho 
ria, Cloșca și Crișan, ale urlor 
importante evenimente revolu
ționare din 1848—1849. Aici 
s-au desfășurat in trecut mari 
bătăllf al€ clasei muncitoare, 
au avut loc numeroase greve 
pentru drepturi sociale și po
litice. Intr-o perioadă de pu

ternic avînt revoluționar, în 
județul Hunedoara a luat 
ființă Frontul Plugarilor, or
ganizație democratică a țără
nimii muncitoare, iar doi ani 
mai tîrziu s-a semnat la Tebea 
între Partidul Comunist. Fron
tul Plugarilor și alte organi
zații democratice un acord de 
luptă comună împotriva fas
cismului. pentru apărarea li
bertății și independenței Ro
mâniei.

în făurirea Frontului Pluga
rilor, în activitatea dus! îm
preună cu Partidul Comunist 
și cu alte organizații demo
cratice împotriva fascismului, 
tn lupta pentru eliberarea 
țării și apoi pentru comtrui- 
rea socialismului în țara noai- 
tră un rol important l-a avut 
doctorul Petru Groza, figură 
proeminentă a mișcării noas
tre democratice și antifasciste, 
patriot înflăcărat, eminent om 
politic și de ttat al României.

Partidul Comunist Român, 
continuatorul celor mai bune 
tradiții de luptă pentru elibe
rarea națională și socială a 
poporului, prețuiește contribu
ția adusă de-a lungul secole
lor de toți cei care n-au avut 
odihnă luptînd pentru a asi
gura făurirea statului național 
român, întărirea națiunii noas
tre, bunăstarea poporului.

Referindu-ae la perspective
le deschise regiunii pirin pla
nul cincinal, t o vară ș u 1 
Ceaușeicu a subliniat citeva 
din principalele direcții spre 
care este necesar să se în
drepte eforturile oamenilor 
muncii. Trebuie să acordăm o 
mai mare atenție bunei folo
siri a mijloacelor tehnice, a uti
lajelor cu care sînt înzestrate 
întreprinderile noastre. Tre
buie să ne preocupăm intr-o 
mai mare măsură de creștere^ 
continuă a productivității 
muncii, de buna organizare â 
activității în întreprinderi, de 
sporirea eficienței economice. 
Trebuie ca fiecare leu pe care 
îl cheltuim sâ aducă beneficii 
poporului.

Realizările dv. de pînă a- 
cum, îndeplinirea și depășirea 
planului pe primele 9 luni ala 
noului cincinal sînt o garan
ție că muncitorii, Inginerii, 
tehnicienii, țăranii, oamenii 
muncii din orașul Deva Și din 
regiunea Hunedoara își vor 
înfăptui sarcinile care le 
revin din programul elaborat 
de Congresul al IX-lea, adu- 
cîndu-șf din plin contribuția 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România !

Reallzînd programul de de
săvârșire a construcției socia
liste, întărind continuu pu
terea economică și dezvoltînd 
știința și cultura în patria 
noastră, noi pornim de la răs
punderile pe care 1« avem 
față de popor, față de națiu^ 
nea română — de a-i asigura 
condiții din ce în ce mai bune 
pentru a se ridica tot mal 
sus, tot mai mîndră peste ani 
și secole, în riridul națiunilor 
socialiste» al popoarelor Intre» 
gii lumi.

în aeelași tlfflp, n» !nde- 
plinim și o importantă înda
torire internationalistă. Noi 
sîntem hotărîti să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția 
lâ înflorirea continuă a socia
lismului, la victoria cauzei pă
cii in Întreaga lume.

După cum știți, țara noas
tră desfășoară o activitate 
neobosită pentru lărgirea, le
găturilor cu toate țările, in
diferent de ormduirea lor so
ciala. Noi milităm activ pen
tru statornicirea uriui climat 
de securitate în Europa și în 
întreaga lume, sprijinim cu 
toată forța lupta dreaptă a 
poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane. Tre
buie să se pună capăt agre
siunii americane in Vietnam, 
iar poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și hotărască singur 
soarta, ffiră nici un amestec 
din afară !

în condițiile de azi, consi 
derărfl ca îndatorire supremă 
a partidului nostru, ca, de alt
fel, a tuturor partidelor co
muniste, aceea de a contribu 
la unirea tuturor forțelor care 
luptă împotriva agresiunii im
perialiste, de a întări unitatea 
mișcării comuniite și muncita 
rești Internaționale, a tuturoi 
forțelor antiimpetialiste. Acea
sta o impune adevăratul in
ternationalism socialist și 
partidul nostru Va face totul 
pentru a contribui la întărirea 
unității mișcării comuniste, a 
țărilor socialiste, a frontului 
antiiitiperlalist.

In încheiere secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a urat ne-, 
și noi succese locuitorilor ora-

(Continuare In pag. a 111-a)
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șuiul Deva în activitate, pen
tru dezvoltarea economiei, ști
inței $1 culturii patriei.

Industrializarea - 
calea dezvoltării

întregii economii și creșterii
bunăstării poporului

— Mitingul de la Hunedoara —
După-amiază tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghlci, Paul Niculescu-Mizll, 
Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
Virgil Trofin, se îndreaptă spre 
Hunedoara. Pădurea coșurilor 
Fumeglnde, siluetele halelor 
fle dimensiuni Impresionante^ 
Vestesc încă de departe pre
zența în Valea Cernei a cetă
ții metalului — vastă șl eloc
ventă sinteză a marii epopei a 
Industrializării socialiste a 
României.

Hunedoara de astăzi — ale 
cărei tradiții în plămădirea 
metalului coboară în adîncul 
mileniilor — înfățișează privi
rilor tabloul unei dezvoltări 
de o impetuozitate fără pre
cedent pe aceste meleaguri. Ea 
Be înscrie pe traiectoria mereu 
ascendentă a economiei noas
tre naționale cu cele aproape 
1 400 000 tone fontă, 2 500 000 
tone oțel, 1 500 000 tone lami
nate finite, pe care le dă anu
al țării șl care se revarsă ca 
un uriaș fluviu incandescent.

La intrarea în oraș, stră
juită de un portal avînd 
încrustate, din fier for
jat, contururile unui furnal și 
unui cuptor Martin, se aflau, 
în salopetele lor obișnuite, 
fumaliști și oțelarl, construc
tori, mineri de la Telluc șl 
Ghelar. Alături de ei se gă
seau pădureni din cătunele de 
pe crestele munților învecina
ți, în pitorescul și străvechiul 
lor port, păstrat cu sfințenie 
încă de pe vremea dacilor.

Oaspeții slnt salutați de to
varășii Pogea Brîncoveanu, 
prlm-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, și Viorel 
Răceanu, președintele Sfatu
lui popular orășenesc. Un Ini
mos cuvint de „bun venit- 
rostește unul dintre veteranii 
uzinei, fumalistul Gheorghe 
Roman, care de peste trei de
cenii este mereu prezent la 
marile izvoare de fontă ale 
Hunedoarei.

Pe măsură ee coloana de 
mașini înaintează spre locul 
mitingului, panorama orașu
lui își dezvăluie pas cu pas 
prospețimea și frumusețea. 
Verticalele blocurilor se suc
ced armonios pe fundalul co
lorat în toate nuanțele toam
nei al dealului Chizid- Peste 
zece mii de apartamente, nu
meroase școli, instituții sani
tare. așezăminte de cultură 
definesc imaginea contempora
nă a Hunedoarei socialiste.

La capătul bulevardului Da
cia. acolo unde va fi viitorul 
centru administrativ al orașu
lui, oaspeții Iau loc în tribuna 
oficială. Marea mulțime, care 
dă bulevardului aspectul unui 
larg amfiteatru, izbucnește în 
puternice aclamații și urale.

Mitingul este deschis de tov. 
Pogea Brîncoveanu. în nu
mele siderurgiștilor șl al ce
lorlalți locuitori ai Hunedoarei 
vorbesc inginerul Nicolae 
Agachi, director general al 
combinatului, și profesoara 
Raisa Boiangiu, directoarea 
școlii generale nr. 3.

Salutat cu îndelung! ova
ții. Ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dați-ml voie să încep prin 
r vă transmite dumneavoastră, 
muncitorilor siderurgisti, tutu
ror locuitorilor orașului Hu
nedoara, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

După ce s-a referit la tra
dițiile revoluționare și pro
gresiste ale hunedorenilor, 
vorbitorul a spus : Marele 
combinat siderurgic de la 
Hunedoara a cunoscut în 
■nil puterii populare o dez
voltare continuă. El asigură 
astăzi mai mult de o treime 
din producția de oțel a patriei 
noastre. Dezvoltarea și mo
dernizarea combinatului con
stituie un viu exemplu al po
liticii partidului nostru de in
dustrializare socialistă, sin
gura cale de creștere a poten
țialului economic al țării, de 
asigurare a bunăstării poporu
lui, de întărire a independen
ței și suveranității naționale, 
în anii construcției socialiste, 
alături de dezvoltarea combi
natului, în mod impetuos s-a 
schimbat și înfățișarea orașu
lui Hunedoara. S-au înălțat 
cartiere noi de locuințe, s-au 
construit importante unități 
soclal-culturale. s-au îmbună
tățit condițiile de odihnă și de 
viață ale oamenilor muncii. 
Toate aceste înfăptuiri sînt 
rodul muncii harnicei noastre 
clase muncitoare, al tuturor 
oamenilor muncii din Hune
doara care, urmînd neabătut 
politica partidului, înfăptuiesc 
prevederile programului de 
desăvîrșire c construcției so
cialiste, de înflorire a Româ
niei.

Guvîntarea tovarășului 
Ce au șese u a fost subliniată de 
aplauzele furtunoase, entuzias
tei ale pârticipanților la adu
nare.

Desigur tovarăși, aceste rea
lizări au cerut eforturi, au 
presupus învingerea multor 
greutăți. Au fost și lipsuri, 
s-au mat săvlrșlt și greșeli, și 
trebuie să spunem, lipsuri mai 
sînt încă în activitatea noas
tră. Aici la Hunedoara mai 
sînt încă lucruri de îndreptat, 
munca poate să se desfășoare 
și mai bine. Ceea ce este însă 
caracteristic întregii noastre 
activități, inclusiv a muncito
rilor si a comuniștilor din 
Hunedoara,* este faptul ci în
totdeauna am știut să înlătu
răm neajunsurile, tă asigu
răm mersul înainte al patriei 
noastre, să ridicăm continuu 
bunăstarea poporului român.

După cum știți Congresul al 
IX-lea al partidului a trasat 
un minunat program de dez
voltare a patriei pînă în 197®. 
Acest program conține preve
deri Importante șl pentru ora
șul șl combinatul Hunedoara. 
Dumneavoastră trebuie să 
dați 2 800 000 tone de oțel în 
1970. Este o sarcină grea. Tre
buie construite noi furnale, 
trebuie construit un laminor 
nou. modern. Aproape trei 
miliarde de lei sînt prevăzut! 
în planul de Investiții numai 
pentru realizarea noilor obiec
tive din combinat. Dumnea
voastră, siderurgiștilor. vâ este 
limpede ce importantă are me
talul pentru patria noastră. 
Fără o
Eres fără o 
toare de rr-.-:rJ. — șt nertm 
a avea industrie cor<truc- 
toare de mașini trrtxiîe si 
avem ote] — nu se poate 
asigura mersul fnalnie al so
cietății noastre, nu se poate 
vorbi de desăvîrșirea con
strucției socialiste șl de crea
rea condițiilor pentru trecerea 
spre comunism. Iatfi de ce noi 
punem în continuare accentul 
pe Industrializare, pe sporirea 
producției de metal De dez
voltarea industriei construc
toare de mașini vlrind a- 
ceasta garanția des 5 ri? vrii 
construcției socialiste, creării 
condițiilor pentru trecerea 
sure comunism. asigurSHi In
dependentei și suveranității pa
triei noastre.

Subliniind în continuare că 
paralel cu sporirea producției 
de metal trebuie pus un ac
cent mai mare pe Imtmnăîă- 
țirea calității oțelului, tftvarl- 
șul Ceaușescu a spus : Parti
dul șl guvernul au luat măsuri 
pentru a asigura ca pînă în 
1070 să sporească ponderea 
oțelului de calitate superioară 
în producția totală de oțel. în 
această privință și dv.. celor 
de la Hunedoara, vă revin sar
cini însemnate. Trebuie îmbu
nătățită continuu calitatea 
otelului, trebuie asigurat ca 
laminatele pe care le produ
ceți să corespundă tuturor ce
rințelor economiei naționale. 
Aceasta presupune o organi
zare superioară a producției, 
o mai bună disciplină a mun
cii. impune tuturor, conducerii 
combinatului, organizațiilor 
de partid, de sindicat, U.T.C., 
fiecărui muncitor. inginer, 
tehnician, să aibă permanent 
în centrul preocupărilor lupta 
pentru o calitate mai bună a 
metalului, a laminatelor, a tu
turor produselor care ies din 
uzina dumneavoastră. Noi a- 
vem convingerea că muncitorii 
din Hunedoara își vor face da
toria față de patrie, vor da oțel 
și laminate mai multe, la timp 
și de mai bună calitate Vă 
dorim succes în aceste efor
turi închinate prosperității 
României socialiste.

O dată cu creșterea produc
ției va cunoaște o nouă dez
voltare orașul dumneavoastră. 
Se vor clădi circa 3 800 de a- 
partamente noi, se vor con
strui noi unități de deservire 
soclal-culturală. care vor con
tribui la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale locui
torilor Hunedoarei. După cum 
știți, Congresul al IX-lea ■ 
prevăzut o creștere a nivelu
lui veniturilor oamenilor mun
cii, în anii cincinalului de 
circa 20 la sută, precum șl îm
bunătățirea pensiilor salaria- 
țllor. Și vreau să comunic 
că încă de la începutul anului 
viitor se va aplica sporirea pen
siilor și se va elabora o nouă 
lece a pensiilor, care va crea 
condiții mai bune pentru asi
gurarea 1b bfitrînete a acelora 
care muncesc pentru dezvol
tarea economiei, științei și 
culturii în tară noastră.

In încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat muncitorilor 
siderurgiști. tuturor locuitori
lor orașului Hunedoara suc-, 
cese tot mal mari în întreaga 
lor activitate Dorim — a spus 
el — ca orin munca dumnea
voastră «ă vă aduceți din plin 
contribuția la înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre

sul al IX-lea al partidului, în- 
cît âlături de toți oamenii 
muncii, să puteți să spuneți 
cu mîndrie și dumneavoastră 
în 1970 : „Tn tot ceea c« a-a 
înfăptuit în România este cu
prinsă și o parte din munca

In cetatea metalului, 
In mijlocul bravilor siderurgiști 

hunedoreni
Oaspeții fac apoi un scurt 

popas pe târî murii e glorioase 
ale istoriei acestor ținuturi 
Se vizitează impunătorul cas
tel medieval al Corvineștilor, 
ridicat tocă din secolul al 
XIV-lea. pe un meterez dc 
stîncă, in calea cotropirilor 
otomane. în timp ce trimbi- 
t-wi vesteac de pe parapet 
sosirea oaspeților, oameni in 
vestminte de oetasd ai epocii. 
Înarmați cu halebarde, pre
zinți oncruL Profesoara Va
ria Cosma — descendenta 
unei familii care timp de 
generații ■-■ dedicat conser
vă riî acestui monument is
toric — 11 ciilu2eșta pe con
ducătorii de partid și de stat to 

ia «hmnea cei«« < Sar ziaage tusei

sala eavaîrriior £ 1» capell, 
dlnd «piteați-: asupra ezme- 
terlsîicuor arhitectonice are

N-rut ase al*- 
turiî evoci pe
care 1-8 vechea fam '> rr- 
mâneas&f ■ lene «ie Hune
doara în ap’nres c?.. - rsi-rî 
europene perie 31 ui jugului
turme, precum =• pres^giid 
de care i-au bucurat Io~r s* 
fiul zău. Matei, în rindurile 
personalităților de seamă ale 
epocii.

Dizcuttod cu arhitectul Ni
colae Voiculescu, oaspeții se 
interesează de mersul lucrări
lor de restaurare, care vor 
reda castelului autenticitatea 
și strălucirea sa de altădată. 
La plecare. conducătorii de 
partid și de stat au scris în 
„Cartea de aur- : „Eroicele 
fapte de arme ale lui loan 
de Hunedoara și ale celorlalți 
viteji din familia Corvinilor 
se înscriu cu cinste în istoria 
luptelor poporului român îm
potriva asupritorilor, pentru 
libertate și progres social-.

La numai cîteva sute de 
metri ne aflăm în plin miez 
al contemporaneității socialis
te. Oaspeții pătrund pe por
țile combinatului siderurgic.

în întîmpinarea conducăto
rilor noștri vin tov. Ion Ma
rinescu, ministrul Industriei 
metalurgice, reprezentanții 
conducerii întreprinderii și ai 
organizației de partid, un 
mare număr de siderurgiști.

Lingă o machetă care pre
zintă înfățișarea dc azi a com
binatului. prefigurind, totoda
tă, dezvoltarea sa viitoare, au 
loc discuții referitoare la pers
pectivele acestui important 
centru industrial în cincinal, 
în prezent aici se realizează 
în 50 de zile producția de oțel 
șl în 30 de zile cea de fontă ■ 
României antebelice Se rele
vă în discuție efi cele 2,3 mi
liarde lei ce se vor investi în 
anii următori vor permite 
sporirea considerabili a pro
ducției, ridicarea nivelului 
tehnic șl calitativ.

Secretarul general al Comi
tetului Centra] dă o înaltă a- 
preciere eforturilor rodnice 
ale siderurgiștilor hunedoreni, 
subliniind, in același timp, ne
cesitatea perfecționării proce
deelor tehnologice, a creșteri! 
exigenței față de calitatea și 
disciplina muncii în fiecare 
verigă a procesului de pro
ducție, de la conducerea com
binatului la ultimul muncitor.

Prima secție importantă vi
zitată este oțelăria Martin nr. 
2. cea mai mare din țară Din 
fascinantul joc al vllvătftllor, 
dirijat de la distanță de meș
teri priceput! și harnici, se 
zămislește oțelul, oră de oră, 
minut de minut, zi și noapte. 
Conducătorii de partid și de 
stat asistă la luarea unei pro
be. contemplă prin vizeta de 
cobalt clocotul văpăilor pur
purii și urmăresc, de la pupi
trul de comandă, pregătirea 
noii șarje.

noastră, a celor de la Hune
doara

Partlclpantll la adunare au 
aplaudat îndelung, in repetate 
rînduri, cuvintele rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cursul expunerii sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu otelarii Ștefan 
Tripșa. Erou a! Muncii Socia
liste. Teodor Caramalis. Ari
ton Bucur, cu conducătorii 
tehnici ai oțe’.ărlei. interesln- 
du-se de realizarea sortimen
telor da oțel cervte de marile 
uzine constructoare de mașini.

— De cînd -lucrezi la ofelă- 
rie ? — îl întreabă tovarășul 
Ceaușescu pe prim-topitorul 
Constantin Enache.

— Sînt aproape douăzeci de 
ani...

— Frumos ' Si cu îndeplini
rea planului cum «tați ?

— Depășit...
— Si mai frumos 1 Vă urez 

sănătate și noi succese...

în cunuU conducă
torii de partid fi de rtat dau 
pre’^-c-âse iz-ilcaU* privind asi- 
mliarea de noi mărci de oțe- 
rîiri -icare. •perirea îndi- 
rk>r lie uua *?Ior.
î n -.ir:- rea d :s -:' nei ten n olo-

Oaspeții se îndioptă ipre 
a ni-a fsrtîâle. Doi «r 

ajgiîîîn d n.-'ă împreju
rimile cu z’.lurta lor 
«Hnantă. Primul furnal rf:5 
1 000 meferi cubi fur-- k*r:eazâ 
de cițiva ani înscriind ia cro
nica siderurgiei rșjrw&nești cei 
mal ridicați par=meîri lehni- 
co-ecuaamicl AI ău&fe; furnal, 
nr. 8, de 1 000 metri cubi — 
unde s-a farul abia în
urmă cu 3skg zile — e*te o 
creație exclusivă a specialiști
lor cc-Bișțructorilor români, 
o realizare a științei «i tehni
cii noastre. El a fosx i râlțaț in 
timpul record de numai opts
prezece luni și se caracteri
zează printr-un înalt grad de 
automatizare și me- snizare. 
îfitr-o atmosferă emoționantă 
are ioc inaugurarea oficială a 
furnalului, cu care prilej echi
pa cunoscutului prim-topitor 
Sfcnion Jurcă deschide calea 
șuvoiului de fontă. însoțit de 
o jerbă de sclntel tlșnește un 
rîu de foc. Este una dintre 
primele șarje destinate oțelă- 
riei.

în cabina de comandă, oas
peților li se prezintă functio
narea perfecționatelor sistema 
de dirijare și control care con
duc și urmăresc, clipă cu cli
pă. complicatele procese din 
măruntaiele incandescente ale 
agregatului. Acest nou furnal 
realizează în mai puțin de 
douăzeci de zile întreaga pro
ducție de fontă a vechil Hune- 
doare. Cadrele tehnice, fuma- 
liștli se angajează In fața con
ducerii de partid și de stat sâ 
muncească în așa fel incit 
„noul născut- al cincinalului 
sfi ie situeze ]a nivelul mari
lor agregate de aceat fel din 
cele mai moderne Întreprin
deri siderurgice ale lumiL 

Continulndu-șl vizita to 
combinat, Inalțli oaspeți po
posesc 18 complexul de lami
noare. marea poartă a Hune
doarei. de unde metalul este 
expediat pe arterele vitale ale 
economiei naționale, precum 
și peste hotare. In 23 de țări. 
Se trece prin halele laminoru
lui blumlng. prin sala de ma
șini. pe lingă liniile de semifa
bricate. de profile fine, sîrmă 
și benzi. Impresionează măies
tria și precizia cu care se lu
crează, folosindu-se din plin 
toate avantajele electronicii 
pentru obținerea unei înalte 
productivități a muncii Sub 
Vastele cupole se desfășoară 
spectacolul sobru și, în ace
lași timp, grandios al unei 
munci de înaltă perfecțiune 
tehnică'

Subliniind valoarea expe
rienței acumulate de colecti

vul de laminatori în atinge
rea rapidă a parametrilor 
proiectați. în lărgirea contb 
nuă a gamei de sortimente—to
varășul Ceaușescu arătă, tot
odată. că este imperios nece
sar aă se acorde o atenție spo
rită utilizării mal judicioase 
a capacităților de producție, 
să se gospodărească mai a- 
tent metalul sS ae manifeste 
o grilă accentuată Țață de fi
nisarea și aspectul comercial 
al produselor. Oaspeții cer, 
amănunte în legătură cu am
plasarea șl construcția viito
rului laminor blumlng de 
1 300 mm, pregătirea docu
mentației șl a comenzilor de 
utilaje.

Evidențiind importanța unui 
efort și mal susținut pentru 
îmbogățirea varietății de la
minate. secretarul general al 
Comitetului Central a dat in
dicații pentru creșterea pro
ducției de oțel-beton menit să 
satisfacă marile cerințe ale 
șantierelor cincinalului.

— Noi socotim aceste indicații 
drept o sarcină importantă și 
ne vom strădui s-o îndepli
nim cît mai bine — spune 
directorul general al combina
tului.

La despărțirea de harnicul 
colectiv al siderurgiștilor, 
conducătorii de partid și de 
stat semnează în cartea de

onoare a combinatului sub ur
mătorul text: „Apreciem în 
mod deosebit, eforturile, încu- 
ntHiate de succes ale siderur
giștilor hunedoreni de a da 
patriei cantități sporite de me
tal, de bună calitate — atît de 
necesar operei de industriali
zare socialistă. Tuturor lucră
torilor acestei puternice „ce
tăți de foc“ a României socia
liste le adresăm din inimă 
urările noastre de noi suc
cese-.

♦
Pe înserat, oaspeților li se 

oferă un spectacol festiv în 
marea sală a Casei de cultură 
a orașului. Timp de peste o 
oră se perindă în fata specta
torilor — în vers, cîntec și 
dans — Imagini din istoria zbu
ciumată. plină de aprige bătă
lii pentru libertate, a acestor 
străvechi plaiuri românești, de 
la legendarele figuri ale lui 
Decebal. Mihal Viteazul pînă 
la neînfricatele căpetenii ale 
moților. Horia. Cloșra și Cri- 
șan. Avram Iancu. Ca o apo
teotică încununare răsună cîn- 
tecele și jocurile pline de vo
ioșie închinate marilor înfăp
tuiri ale prezentului socialist, 
ritmurilor vii ale propășirii 
industriale, încrederii nestră
mutate în viitorul luminos al 
patriei.

Ieșind din sala de spectaco
le. conducătorii de partid si 
de stat sînt salutați de mul
țimea Imensă a hunedorenilor 
care au încins. în piața din 
fata casei de cultură, o mare 
..Horă a Unirii**. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, se prind în horă. în ova
țiile entuziaste ale zecilor de 
mii de locuitori. La plecarea 
din Hunedoara, inii de locui
tori al orașului salută cu en
tuziasm pe conducătorii de 
partid și de stat.

...La Deva — ghirlandele 
multicolore ale artificiilor lu
minează feeric vechea cetate 
ce strftiuie orașul. Conducăto
rii de partid și de stat vizi
tează expoziția de produse in
dustriale ale regiunii amena
jată intr-o sală la sediul Co
mitetului regional de Dartid. 
S” găsesc aici exponate felu
rite șl sugestive — cărbune $1 
minereuri, laminate de otel și 
mașini-unelte. produse chimi
ce și produse alimentare, tur
tle. blănuri textile șl încălță
minte, mașini de uz casnic și 
produse ale Industriei locale 
— oglindind forța economică a 
acestei regiuni cu oameni 
harnici și gospodari priceput!. 
După vizită, orașul îi întîmpi- 
nă din nou cu aceeași nestă
vilită bucurie, ca o expresie a 
dragostei nețărmurite față de 
încercatul conducător al 
popofului — Partidul Comu
nist Român,

Turițtl în vizită la Castelul Peleș

CU PRILEJUL „ZILEI PETROLISTULUI"

Sîmbătă la amia
ză s-a înapoiat în 
Capitală, venind de 
la Moscova, tova
rășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepre
ședinte al Consiliu
lui de Mihiștri, re
prezentantul per
manent al Republi
cii Socialiste Româ
nia în C.A.E.R., 
care ă participat la 
cea de-a 25-a șe
dință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Solemnitatea unor decorări 
la Consiliul de Stat

Cu prilejul „Zilei 
petrolistului", Con
siliul de Stat al Re
publicii Socialiste 
România a emis un 
Decret privind con
ferirea de ordine și 
medalii unor mun
citori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul 
Ministerului Petro
lului, Comitetului 
de Stat al Geolo
giei și Ministerului 
Minelor.

Pentru merite deo
sebite în activi
tatea desfășurată în 
sectoarele foraj, ex
tracție, țiței, gaze 
și prelucrarea țițe
iului, 173 tovarăși 
au primit „Ordinul 
Muncii", clasa a Il-a 
și a IlI-a, „Ordinul 
Steaua Republicii 
Socialiste România*,

ARC DE
(Urmare din pag. U

se inalță azi blocurile mo
derne, în care locuiesc $i 
duc o viață plină cei ce stă- 
pînesc adincurile, supunindu-le. 
La Petroșeni. se înalță impună
tor Institutul de mine, cămi
nele studențești. La Hune
doara... NUj n-ar fi de-ajuns 
cuvintele să numească deve
nirile Hunedoarei. Pentru 
orașul acesta, care este, de 
fapt, un alt oraș, o altă Hune- 
dotirft, s-ar cere scrise mono
grafii, tomuri întregi. Anii 
devenirilor Hunedoarei sînt 
anii unei crohiti febrile, încăr
cată de faptele unor ample sem
nificații» De cite ori, in drumul 
străbătut, cele văzute nu s-au 
chemat, prin timp, solicitind 
asociații, comparații. La Sar- 
mizegetusa am vizitat Amfi
teatrul roman care evocă 
vremi de eroism și sobrie
tate. La Hunedoara, în centrul 
său, am avut sentimentul net 
al unui cu totul alt amfitea
tru. El era populat, la întâl
nirea cu conducătorii de 
partid și de stat, de mii de 
oameni, dăruiți entuziasmu
lui, optimismului, gest pe de
plin îndreptățit, ei fiind ves- 
tiții meșteri ai cetății oțelului. 
Acesta nu era un amfiteatru 
construit anume, cu un aseme
nea scop, ci rodul sugestiei, 
provocate de cel pe care-l în
tâlnisem la aproape 2 000 ani 
depărtare în timp. Am 
fost ispitit să numesc am
fiteatrul piafa în care a avut 
lor mitingul din Hunedoara, 
mai întâi pentru miile de 
constructori care au venit 
aici, să asculte cu atenție și 
emoție cuvîntul partidului, 
rostit de secretarul general al 
C. C. al P. C. R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. I-am pri
vit. Un excelent operator de 
film ar fi avut de povestit în
delung și expresiv dacă ar fi 
izbutit să surprindă tresări
rile, jocul luminos al priviri
lor, erupția de zimbet, di 
bucurie... Oamenii își destăl- 
nuie tn asemenea clipe sufle
tul cu o sinceritate totală. A- 
plauzele lor dezlănțuie ca o 
mare, zborul mîintlor, ar în
dreptăți sugestii demne de 
tontă luarea aminte pentru un 
compozitor de mare vigoare 
ri profumime. Exprimînd a-

Jurnalul de bord al sondei 921
(Urmare din pag. IJ

bular Și procesul de foraj pu
tea să fie întrerupt. Cej doi 
ingineri găsesc soluții Ime
diate. „pH“ (indicele de hi
drogen în apa) este mărit con
siderabil prin tratament.

...17 septembrie. Talpa son
dei indică 3 000 m. Echi
pajul pregătește o retragere 
pentru etapa acestei pasio
nante și, uneori, dramatice, 
curse spre adîncimea de 
4 500 m. Încep operațiile de 
tubare, cimentare și pregătire 
pentru reluarea forajului.

...8 octombrie. Săpa de foraj 
a început la cursa spre
cota finală. După datele de 
pînă acum, după timpul par
curs, se scontează spre stabi
lirea urnii record în săparea 
sondelor de mare adîncime.

Filele ..jumnlnlnț de bord" 
al sondei 021 au devenit albe. 
Ne-am permis o completare a 
lor, printr-un mic interviu, 
cu membrii echipajului.

clasa a IV-â șl a 
V-a, iar 492 tova
răși „Medalia Mun
cii*.

Distincțiile au fost 
înmînate la Palatul 
Consiliului de Stat 
sîmbătă la amiază, 
de tovarășul Ilie 
Murgulescu, vice
președinte al Con
siliului de Stat. Au 
fost de față tova
rășii Constanța 
Crăciun, vicepreșe
dinte al Consiliului 
de Stat, Grigore 
Geamănu, secreta
rul Consiliului da 
Stat, Bujor Almă- 
șan și Alexandru 
Boabă, miniștri, A- 
lexandru Codarcea, 
președintele Comi
tetului de Stat al 
Geologiei.

Lâ invitația mi
nistrului forțelor 
armate ale Repu
blicii Socialiste Ro
mânia, sîmbătă di
mineață a sosit în 
Capitală o delegație 
militară ceho
slovaca condusă de 
general de armată 
Bohumlr Lomsky, 
ministrul apărării 
naționale a R. S. 
Cehoslovace, care 
va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe ae
roportul Băneasa, 
oaspeții militari 
cehoslovaci au fost 
întîmpinați de ge
neral-colonel lori 
Ioniță, ministrul 
forțelor armate,

TRIUMF
deziunea deplină la cuvîntul, 
la îndemnul, la perspectivele 
care sînt deschise prin poli
tica științifică a partidului, 
aplauzele lor se amplificau în 
vastul amfiteatru ale cărui 
dimensiuni nu le dădeau niște 
severe ziduri de piatră asemă
nătoare celor rămase de la 
ramani, ci blocurile care aco
peră două părți ale pfeții, și 
cele opt coșuri semețe, care 
delimitează cea de a treia 
dimensiune, prof Hindu-se 
ca-ntr-un prim plan al unui 
decor grandios.

Pe un fundal de asemenea 
dimensiuni, încărcat de expre
sivitate contemporană prin 
tuburile de orgă ale furnale
lor, cel care deține rolul prin
cipal, cunoscător și stăpîn 
demn al elementelor de decor 
amintite, se proiectează în 
realele lui dimensiuni. Este 
aunl unui om liber, creator de 
valori materiale și spiritu
ale, constructor competent 
și entuziast al desăvîrșirii so
cialismului. Mîna lui gingașa 
și viguroasă, în același timp, 
ochiul liii atent, reținînd 
nuanțele culorilor subtile dar 
și virtuțile dimensiunilor 
grandioase le-am deslușit în 
arcurile de triumf care au îm
podobit în zilele acestei toam
ne încărcate de roade, șoselele 
hunedorene. Ca niște porțl 
triumfale, sculptate în verdele 
bradului, presărate cu culorile 
ferme ale florilor toamnei, 
armoni2indu-se în geometrii 
ce trimiteau gitidul către mo
delele sculptate în marmură 
descoperite în aceste locuri — 
semn al milenarei noastre 
existențe — arcurile de tri
umf înălțate de-a lungul tra
seului străbătut de conducă
torii de partid și de stat, 
Condensau în ele o semnifi
cație mult măi amplă, un 
simbol. Prin măreția lor sim
pla, prin bogăția lor ele 
exprimau dens sentimentul 
plenitudinii, al certitudinilor 
viitoare. $i toate, laolaltă, se 
contopeau intr-un unic arc de 
triumf, multiplicat în cele mai 
diferite ipostaze. Căci țara 
întreaga e un nesfârșit arc al 
triumfului muncii, pe sub 
care pbpbrul român, trece 
demn și statornic, condus cu 
cutezătoare înțelepciune de 
Partidul Comunist Român.
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— Unde vă vom întâlni, de B 
ziua petrolistului, th 1970 ? ■

— Nu mfi voi despărți de | 
sondă — ne spune inginerul fl 
Vladimir Riznic pînă nu vom ■ 
săpa la 7 000 m adîncime m 
Este visul carierei mele de I 
inginer petrolist. ■

— Am prins gustul pentru 9 
sondele de mare adîncime. I 
Sînt sigur că voi conduce ’ 
săparea acestora în conținu- 9 
are. |

— In. 1970 — intervine Ion 
Tiugan — voi fi student în 9 
anul itl al Institutului de Pe- | 
trol, Gaze și Geologie iar eu — 
fela ideea Păun Cazacii în cla- 9 
sa a X-a la seral, secția fftrfl @ 
frecvență.

— Vorbesc în numele în- | 
tregului echipaj — încheie 3 
Gh. Bunoiu — vom fi specia- 
liștl de fnîna întâi în săparea 9 
sondelor de mare adîncime. 8

Succes tovarăși. Vom relua ■ 
„Jurnalul nostru de bord" in a 
1970. "

MÂPOIIKH h CAPITALA 
A TOVARĂȘULUI 

nituKcm RĂiiuiistu
La sosire, pe ae

roportul Băneasa, 
au fost de fată to
varășii Roman Mol
dovan, vicepre
ședinte al Consiliu
lui de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, 
Constantin Scarlat, 
miniștri, George 
Macovescu, adjunct 
Si ministrului aface
rilor externe, func
ționari superiori din 
Ministerul Comer
țului Exterior.

sosm vm 
DELEGAI MILITARE 
CEHOSLOVACE

Grigore RăduicM, 
șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Adrian 
Dimitriu, ministrul 
justiției, Vasile
Gliga, adjunct al 
ministrului aface
rilor externe, gene- 
ral-locotenent lori 
Gheorghe, prim- 
adjunct al minis
trului, general-lo- 
cotenent Ion Co- 
man, și general-co
lonel Mihai Burcă, 
adjuncțl al minis
trului forțelor ar
mate, Vasile Ma- 
teescu, președintele 
Sfatului popular al 
regiunii București, 
generali și ofițeri 
Superiori.

Dimineața pe la6

• Selecționata feminină a 
României a cîștigat din 
nou balcaniada de tenis 
de masă. In meciul deci
siv susținut în sala Arma
tei, echipa noastră â învins 
cu 3—1 echipa Iugoslaviei. 
Alte rezultate : Bulgariă- 
Grecla 3—0 ; România- 
Grecia 3—0; România-Tur- 
cia 3—0; Iugoslavia-Grecla 
3—0. Clasamentul feminin: 
1. România 8 puncte ; 2.
Iugoslavia 7 puncte ; 3.
Bulgaria 6 puncte ; 4. Gre
cia 5 puncte ; 5. Turcia
4 puncte.

Turneul masculin a fost 
cîștigat de echipa Iugosla
viei, care în formă bună a 
învins cu 5—4 echipa țării 
noastre. Negulescu, în re
gres. a pierdut toate cele 
trei întîlniri susținute. Ce-» 
lei alte rezultate : România- 
Bulgariă 5—0 ; Bulgaria- 
Grecia 5—0 ; Tugoslavla- 
Turcia 5—0. Clasamentul 
final la masculin : 1. Iugo
slavia 8 puncte ; 2. Româ
nia 7 puncte ; 3, Bulgaria 
0 puncte : 4. Turcia 5 punc
te : 5. Grecia 4 puncte.
Astăzi vor fi cunoscut! 
campionii în probele indi
viduale.

• Campionatul republican da 
hiqS! nroqrameazS astăzi în 
Capitală trei meciuri. Pe tere- 
nni Gloria in cuplai de la ora 
9.30 se vor juca meciurile : 
Steaua — Phlitehnica Iași si Glo- 
ria -Sliinta Priroșeni. Stadionul 
Progresul va pazdtii de la ora 
9..ie meriți) dintre Progresul !-:f 
Rulmentul Rîrlad. Jocurile din 
tară ■ Precizia Săceie—Gn-vjta 
Rosie ; Farul Constanta—Di
namo Runtresti : Universiada 
rimisoara—Constructorul Bucu
rești.

9 nest? 50 de rutieri din 10 
t?ri s-au înscris pentru a par
ticipa la întrecerile de ciclism 
flip PP1P1 flg-a dntia ediții a 
M^^ntJimînii internațional*» nra» 
olimpice" de la Ciudad de Ml» 
xico.
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Trimisul special Ager- 
pres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In cadrul lu- 
orarilor de vineri ale A- 
dunării Generale a 

■ O.N.U., au luat cuvîntul 
în ședință plenară re
prezentanții Belgiei, Iu
goslaviei, Indiei și Daho- 
meyulni.

Referindu-se pe larg. în in
tervenția sa, la problemele 
europene, ministrul de exter
ne al Belgiei, Pierre Harmel, 
a subliniat că „Europa, care a 
fost sursa atîtor nefericiri în 
acest secol, nu mai cunoaște 
în prezent conflicte acute. 
Dimpotrivă, se pare că con
dițiile existente ne încurajea
ză să înaintăm prudent, dar 
hotărît, spre o îmbunătățire 
a relațiilor dintre țările euro
pene cu regimuri diferite, și, 
ceea ce este și mal important, 
spre intensificarea și multi
plicarea schimburilor de orice 
fel dintre ele. In acest mod, 
va fi creată o atmosferă în 
care va fi posibilă soluționa
rea marilor probleme ale con
tinentului nostru, și în spe
cial aceea a Germaniei".

Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei, 
Marko Nikezlci, a abordat, de 
asemenea, această problemă 
în intervenția sa subliniind 
că „întărirea păcii în Europa 
nu poate decît să îmbunătă
țească de asemenea situația 
în alte regiuni".

..Considerăm, a declarat 
Marko Nikezici, că rezoluția 
adoptată anul trecut cu pri
vire la îmbunătățirea relații
lor de bună vecinătate între 
statele europene reflectă noi 
tendințe în Europa și repre
zintă o contribuție importan
tă în direcția colaborării în
tre țările acestui continent". 
El a subliniat, totodată că 
„contactele recente arată că 
guvernele țărilor coautoare 
aîe rezoluției sînt pregătite 
să exploreze posibilitățile și 
să ia inițiative în domeniile 
politic, economic, cultural și 
altele. Aceasta atestă existen
ța unei bunăvoințe care des
chide noi perspective în fața 
noastră".

Referindu-se la agresiunea 
din Vietnam, vorbitorul a a- 
rătat că Iugoslavia „sprijină 
pe deplin dreptul poporului 
vietnamez de a-și soluționa 
singur problemele sale in
terne. Iată de ce condamnăm

intervenția străină și bombar
darea teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, un stat 
independent și suveran".

O importantă parte a cu- 
vîntării rostite de ministrul 
de externe al Indiei Sardar 
Swaran Singh, care a urmat 
la tribună, a fost consacrată 
situației din Asia de sud- 
est încetarea ostilităților 
încetarea bombardamentelor 
împotriva R.D. Vietnam, par
ticiparea Ia negocieri a tu
turor părților direct anga
jate, inclusiv F.N.E. și deplina 
îndeplinire a acordurilor de 
la Geneva sînt, potrivit po
ziției înfățișate de ministrul 
indian, modalitățile care ar 
putea asigura poporului viet
namez pacea și dezvoltarea 
națională independentă con
form cu Interesele naționale 
ale acestora. Referindu-se în 
continuare la alte probleme 
ale vieții internaționale, vor
bitorul a subliniat că destin
derea ce se înregistrează 
astăzi în Europa va deveni și 
mai eficientă dacă și în alte 
regiuni ale globului vor tri
umfa acele principii de con
duită internațională care ex
clud amestecul în afacerile 
interne ale altor state.

Următorul vorbitor a fost 
ministrul de externe al Daho- 
meyului, Emile Derlin Zin- 
zou. în concluzia analizei pe 
care a făcut-o scenei politice 
mondiale, ministrul de exter
ne al tînărului stat african a 
declarat că dacă statele do
resc într-adevăr să realizeze 
pacea în lume, este necesar să 
se respecte suveranitatea și 
integritatea teritorială a tu
turor națiunilor, să se renunțe 
la amenințarea și la folosirea 
forței, iar disputele dintre țări 
să-și găsească rezolvarea pe 
calea negocierilor.

*
Vineri a sosit Ia New York 

ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, George 
Brown pentru a lua parte la 
lucrările celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. El va face, de aseme
nea. o vizită la Washington 
unde va avea o serie de între
vederi cu președintele John
son și cu secretarul de stat, 
Dean Rusk. Ele vor fi consa
crate examinării unor pro
bleme privind alianța atlan
tică, situația din Vietnam 
precum și probleme privind 
cooperarea anglo-americană 
la „est de Suez".

Frontiera dintre Statele Unite 
și Canada a devenit o supapă 
pentru tinerii cara refuză să sa 
Înroleze pentru a pleca să 
lupte In Vietnam. Presiunea 
exercitată de olicllle da recru
tare din S.U.A. pentru mobili
zarea tineretnlul, a determinat 
un allux de turiști din sud spre 
nord, cu glodul de a se stabili 
dincolo de frontierele Statelor 
Unite. Cifra oficială a delicven- 
țllcr care au refuzat să se pre
zinte la Incorporare era de 
13 347 tineri la sflrșltul lunii 
septembrie, dar, cum s-a preci
zat, „nu se știe clți se ascund 
In S.U.A. șl ctțl an trecut tn 
Canada". Ei stnt pasibili de a 
fi trimiși In Judecată șl con
damnați Ia 10 000 dolari a- 
mendă sau 5 ani Închisoare 
sau la amtndouă pedepse. Efi
ciența F.B.I. s-a dovedii destul 
de limitată pentru urmărirea 
tinerilor, dacă aa ține seama că 
tn ultimii cinci ani — după 
cum a reJatal Mtatelaral JusU-

APA DIN... SAHARA
Ar putea să pară 

paradoxal că unul din
tre cele mai întinse 
deșerturi ale pămîntu- 
lui, Sahara, dispune de 
cele mai mari rezerve 
de apă din lume, însă 
aceasta devine din ce 
In ce mai mult un 
fapt recunoscut. Po
trivit precizărilor dr. 
Robert Ambroggi, hi
drologul Organizației 
Națiunilor Unite pen
tru alimentație ai agri
cultură (F.A.O.), Saha
ra dispune de mari 
mijloace pentru com
baterea secetei. Uria$e 
cantitati de apă se 
află în formațiunile 
stincoase aflate sub

stratul de nisip al de
sertului.

Faptul că fîntînile 
arteziene din oaze 
tîșnesc fără întreru
pere din timpuri stră
vechi, a constituit în
totdeauna un indiciu 
privind existenta apei 
în subsolul Saharei. 
Volumul acestor rezer
voare a fost, Insă, cu
noscut de abia, In 
zilele noastre. Desco
perirea se datorește In 
bună parte explorări
lor petroliere care 
sînt întreprinse In 
Sahara.

Rezervele de petrol 
din Sahara ar putea 
prezenta Izvoarele da

energie necesar* pen
tru extragerea ape:. 
In afară de aceasta, 
întinse părți ale de
șertului dispun de te
renuri fertile, care sînt 
acoperite cu un strat 
relativ subțire de nisip.

Potrivit părerii hli 
Ambroggi. prin cola
borare si ajutor finan
ciar, statele cans W 
impart teritoriul Sa
harei ar putea exploa
ta întreaga SaharL la 
momentul ci nd te va 
realiza acest lucru — 
a afirmat el — statele 
africane vor disease 
de imensa pochiliOt: 
economice de dezvol
tare.

„Integrarea " cioclilor

Reprezentanții unora din cela aai importai te soda Ud 4a 
funebre din patru țări vest-europeia (Elveția. Belgia. Aaghte Ip»- 
nla) au încheiat recent la Basel na acord ta cere » «a palea al ■■ 
recunoaștem spiritul acordurilor de la Koasa care aa stat ia UcagteJ 
Piețil Comune.

Daci, Insă, acordurile de la Borna stat aseree repere la dvestia. 
auscitind dezbateri și controverse, anala ti tal acord da la Basel res
piră parei aerul de permanență al eteraiUțiL E vorBa. tatr-adavtr. 
de punerea bazelor unei uniuni vest-ewropeae 4e_ poaspa faaabru pa 
care am putea-o dennml „piața comună a morW* »a«. bru
tal, „comunitatea vest-europeanl a funeraliilor".

Lăslnd deschis acordul ..aderării' membrilor dla alta Uri. ed 
patru fondatori au ajuns la înțelegere peat re stahlttnM unar tarifa »- 
semănătoare pentru diferitele operațiuni legate da pompele fuabre. 
Principalul obiect a! înțelegerii este lnsl colaborarea pentru organiza
rea funeraliilor în cazurile cfnd cetățenii unei Uri mor fatr-aJU țari 
Au fost astfel, fixate, tarife de fnmonnfntare »i de carouri pentru caă 
cărora li se organizează funeraliile In țara unde sl-aa dat sSndtnl. 
Alte tarife se referă la transportul tn țara da baștină. Anexele nor
dului fixează plnă la un bănuț tari lele (cu sau fără transport) tu fie
care din principalele orașe din raza semnatarilor.

Iată, deci, fixat In cadrul Integrării ecouomlce veat-europcM » 
domeniu in care problema liberei circulații a mărfurilor, lerviekfler- 
capltalurilor șl persoanelor e periect șl în Întregime rezolvați.

Ia începutul acestui an am citit despre lansarea la BrexeBre a 
unul concurs pentru cel mal bun scenariu cara si glorifice idei a Inte
grării economice vest-europene. Nu știu dacă acest coneun. instituit, 
după ctte ne amintim, de secretariatul Piețil Comune mai este tuci 
deschis. Proaspătul nucleu al uniunii vest-europene de pompe fune
bre furnizează, incontestabil, o bogată sursă de inspirație pentru rtv- 
uitul scenariu de mare succes.

KM. RUCĂR

„MARELE SECRET"
Senatorul Fulbright nu și-a ascuns nemulțumirea. 

Casa Albă a refuzat audierile publice pe care Fulbright 
le proiectase în comisia senatorială pentru afacerile ex
terne. Justificarea: „angajamentele" S.U.A. în Tailanda 
trebuie discutate cu ușile ferecate. Discreția trebuie să 
înconjoare dezbaterea upei probleme cu multe aspecte 
spinoase. „Marele secret" nu poate fi divulgat.

Ambasadorul american de 
la Bangkok, Graham A. Mar
tin, fusese de o uimitoare 
sinceritate. 11 întovărășea pe 
premierul tailandez Ia inau
gurarea unei uriașe baze mi
litare cînd a declarat ziariști
lor : „Rolul pe care îl joacă 
Tailanda ca partener al S.U.A. 
în sud-estul Asiei nn este în
țeles In America". Ambasado
rul a atins nn punct sensibil. 
In opinia publică din 8.U.A. an 
un ecou neliniștitor știrile pri
vind amploarea mereu creseîn-

juridică prezenței S.U.A. In 
Tailanda făcînd referiri Ia 
pactul S.E.A.T.O. Dar proble. 
ma constă în caracterul agre
siv al acestei prezențe. Tru
pele S.U.A. nu aa venit in 
Tailanda spre a o apăra de o 
eventuală primejdie. O ase
menea primejdie nu există cu 
adevărat. In schimb, Tailan
da a devenit o bază de atac 
împotriva unor țări vecine. 
Mult lăudatul ajutor al Wa
shingtonului nu se exprimă in 
instalații industriale sau cul-

bază americană dar cum re
marca NEW YORK TIMES 
„acesta este unul din cele 
mai prost camuflate secrete 
din Asia de sud-est". Da Wa
shington se afirma că Tailan
da „acceptă asistența ameri
cană însă se simte stingheri
tă atunci cînd este menționa
tă". Bangkokul dorește să e- 
vite publicitatea, solicită dis
creție invocînd „sensibilități
le interne". Dar aceste sensi
bilități nu înseamnă oare in
tr-un limbaj mai clar îngrijo
rarea opiniei publice față de 
angajarea țării pe un drum 
periculos? „Prezența milita
rilor americani a provocat oa- 
recarl resentimente în Tailan
da" — afirma NEW YORK 
HERALD TRIBUNE In timp 
ce confratele său NEW YORK 
TIMES seria că „nu există

YEMEN. — dfdiri m! îb arngnl Hodeldn

Incidente violente
la Montevideo

•roruâ Mter

Timp de pen te trei 
ore, capitala trunirs- 
lnj n font vineri teatral 
unor incidente violente 
între poliție |i mnicife- 
rli de la antrepozitele 
frigorifice ..Friftmal**.

în timp ce o parte a munci
torilor au ocupat clădirile w- 
cietățri. aproximativ 2 000 de 
muncitori au ieșit pe străzi-e 
orașului. Demonstranții au ce
rut adoptarea de către parla
ment a unor legi care să pre
vadă sporirea fondurilor alo
cate acestei întreprinderi do 
stat pentru a se permite lis
tarea numeroaselor concfcd-_ri 
în riadul muncitori or gl Im- 
bunâtăUrea nuâutatdnj ch sa
larizare. RsttEw a împrăștia 
grupurile de oaanifestxnti. po
litia a ffcut uz d* țrenade cu 
gaze «. d- arme.
Forțele au fo?t
spr.'._'.i:e de _n regiment ce 
ca-.V.eri-e d:r. ’ joezhfiate în 
urma acest?- r. aproxi
ma t- v 5? de persrane aj fost 
grav rir.iîe. :ar aMe 50 — 
arestate

Pertru >e*=ear revendicări. 
IOC*" d- rectori di- ra
mura ronsr—au decla
rat viner: o gre’.-ă de 72 de ore.

■ ■■■ •

EXPOZIȚIE 
ROMÂNEASCĂ 

LA BRUXELLES
BRUXELLES 8 (Agerpres). 

— Trimisul fpecial Agerpres, 
AI. Gheorghiu, transmite : La 
Expoziția română de la cel 
de-aZ 37-lea Salon internațio
nal al alimentației și artelor 
menajere de la Bruxelles a 
arut loc o conferință de presă 
la care nu luat parte repre
zentanții celor mai importan
te ziare belgiene, publicațiilor 
economice ți agențiilor de 
presa. Alexandru Marius, di
rectorul Expoziției române, a 
făcut o prezentare a firmelor 
românești, precum și a‘ pro
duselor pe care le expun a- 
cestea in cadrul expoziției. El 
a răspuns apoi la întrebările 
ziariștilor. In continuare, par
ticipanta la conferință au vi
zitat standurile expoziției ro
mâne, apreciind produsele 
noastre, cit și ingeniozitatea 
mod-:hii de prezentare.

dă a prezenței americane în a- 
ceastă țară situată în apropie
rea frontului vietnamez. La 
început se părea că Tailanda 
va juca rolul unui depozit mi
litar. Clnd trupele S.U.A. so
site în Tailanda în 1962. în 
momentul - chele al crizei 
laoțiene, au fost retrase, „au 
lăsat tn urma lor provizii șl 
echipamente în vederea unei 
eventuale folosiri în viitor" 
(NEW YORK HERALD TRI
BUNE). Dar Tailanda a dobln- 
dit un rol mal activ în pla
nurile Pentagonului. „S-ar 
putea ca Tailanda să devină 
placa turnantă a acțiunilor 
militare americane în Asia de 
sud-est — scria NEW YORK 
POST. La Pentagon nu se face 
un secret din faptul că difi
cultățile mari în perspectivă 
pentru menținerea bazelor 
din Japonia și Okinawa fac 
foarte apreciate avantajele 
Tailandel care oferă o mai 
mare „siguranță". Măsura în 
care această „siguranță" este 
reală sau nu o va dovedi vii
torul. Deocamdată, constatăm 
că o țară cu o suprafață de 
518 000 kmp și 31 000 000 lo
cuitori s-a transformat în 
„port-avion ui" forțelor S.U.A. 
care operează în Vietnam. A- 
proape jumătate din raidurile 
aviației americane In Vietnam 
iși au punctul de pornire de 
la bazele tailandeze. Militarii 
americani pot fi întîlniți în 
punctele strategice de la U- 
dorn, Takhli. Ubon, Don Mu- 
ang și Karat. Numărul lor a 
atins 30 000. Cifra este ofici
ală și s-ar putea să fie redu
să în raport cu realitatea. 
Dacă comparăm cu numărul 
de 12 000 soldați americani 
semnalați la începutul anului 
în Tailanda, obținem o ima
gine a ritmului rapid în care 
au crescut efectivele S.U.A. 
amplasate în această țară.

Unele oficialități americane 
încearcă să găsească o bază

Harta pe care o 
reproducem din 
ilarul parizian 
„Le Figaro', în- 
iâțișeazâ bazele 
militare ameri
cane din Tailan
da. Partea hașu- 
ratd arată „zo
nele nesigure' 
pentru autorită

țile de la 
Bangkok

tural - sociale, ci tn arma
ment ultramodern care costă 
enorm ații pe contribuabilul 
american, eît și pe cel tail in
dex. Pomeneam despre inau
gurarea unei baze militare: 
este complexul aer ian-mar It im 
de lingă Sattahit. Numai baza 
aeriană a acestui complex a 
costat 500 milioane dolari, fi
ind executată de trei firme a- 
mericane (relatările aparțin 
ziarului DIE PRESSE). Tre
buie să adăugăm că punerea 
In funcțiune a instalațiilor ba
zei, cea mal mare din sud-es- 
tul asiatic, va necesita perma
nenta activitate a 15 000 ame
ricani.

Washingtonul a cheltuit în 
Tailanda sute de milioane de 
dolari pentru amenajarea u- 
nor șosele strategice prin jun
glă, pentru construirea de ba
ze. cazărmi, depozite etc. Pe 
lista construcțiilor în curs se 
găsesc peste 20 cazărmi și a- 
proape 100 depozite de arma
ment.

La Bangkok se încearcă a 
se păstra tăcere în legătură 
cu transformarea țării într-o

Idee mal populară ha Tailan
da decît aceea că americanii 
trebuie să plece din țară". 
De aceea, peste ocean, politi
cieni cu spirit realist lansea
ză semnale de alarmă : Pen
tagonul se Instalează Intr-o 
țară al cărei popor este vă
dit ostil unei ocupații — fă
țișe sau camuflate — străine. 
Fulbright avertiza că „S.U.A. 
întrețin astăzi în Tailanda b- 
proximativ același efectiv de 
trupe ca în Vietnamul de sud 
cu un an în urmă". Publicația 
americană THE NATION 
afirma că „pe măsură ce Tai
landa e transformată in sate
lit american, devin toi mal 
vizibile elementele unei insu
recții de felul aceleia din Viet
namul de sud".

Implicațiile situației din 
Tailanda explică dorința Ca
sei Albe de & evita o dezbate
re publică pe o asemenea te
mă nevralgică, permanenta 
fugă de publicitate. Dar „ma
rele secret" nu a putut fi pă
strat...

EUGENIU OBREA

(

suMfua cmăopfiw Iar Bte fiC-A 
ea oretata da a te tatewt «Bol

Z. FLORYA

FKRl. — O din Acu. localitate așea&iă pe platourile
tnaMe aăe Aunlor. ai cArei locuitori — indieni — au trăit

Sta* de secole ra deoăvirștre izolați de lumea exterioară

A patra rundă
In ultimele zile, la 

„dosarul Gibral tarului" 
s-au adăugat piese noi, 
care fac și mai proble
matică soluționarea, in 
cadrul tratativelor ce vor 
fi reluate luni, a dife
rendului dintre Marea 
Britanic și Spania.

Este vorba în primul rînd de 
acțiunea întreprinsă de guver
nul de la Madrid privind în
chiderea postului de vamă a- 
flat pe linia de demarcație din
tre Spania și Gibraltar. Ca ur
mare a acestei măsuri, traficul 
autovehiculelor și al mărfurilor 
din Spania spre Gibraltar a 
fost închis, dreptul de a circula 
în cele două sensuri, avîndu-1 
numai pietonii.

Transformat de britanici în
tr-o puternică fortăreață, pete
cul de pămint stîncos (cu o 
suprafață de circa 6 km.p.) și-a 
pierdut astăzi din însemnăta
te. datorită dezvoltării tehnicii 
militare. De aceea Londra, în 
afara folosirii ca bază de apro

vizionare și pentru reparații 
navale a transformat Gibral- 
tarul într-un centru turistic de 
pe urma căruia obține însem
nate profituri. De la bun în
ceput, presa spaniolă s-a opus 
acestui plan de transformare 
„b unui teritoriu hispanic in
tr-un cabaret internațional". 
Acuzînd încălcarea tratatului 
de la Utrecht (potrivit căruia 
schimbarea statutului Gibral- 
tarului se va face cu consim
țământul spaniol) guvernul de 
la Madrid solicită integrarea 
acestui teritoriu în limitele 
granițelor sale.

In cele din urmă, miniștrii 
de externe aî celor două țări 
au căzut de acord în privința 
purtării unor tratative care 
să înlăture disputa Gibraltaru- 
lui. Pînă acum au avut loc trei 
întîlniri care nu s-au soldat 
cu nici un rezultat. Ultimul 
gest al guvernului spaniol, ca 
și reacția Londrei, evidențiază 
faptul că pozițiile celor doi 
parteneri au rămas depărtate. 
Se pare, deci, că reluarea con
vorbirilor de la Londra nu

R. P. UNGARĂ. — Vedere panoramică din Dunajvaroa

promite o soluție imediată. • 
Observatorii sînt de părere că 
singura problemă care va fi
gura pe agenda convorbirilor 
va fi acceptarea sau respin
gerea de către guvernul de la 
Madrid a propunerii britanice 
ca „dosarul Gibraltarului" să 
fie înaintat Curții de la Haga.

IOAN TIMOFTE

Cel mai vechi 
„afiș"

în urma unor cercetări efec
tuate recent tn orașul Ephes a 
fost descoperit cel mai vechi 
„afiș" publicitar din lume. ,,A- 
flșul*, gravat tn marmură, da
tează din secolul 5 t.e.n. și re- 
P’“zintă frumusețea sculptu
rala a femeilor din Ephes. A- 
ce«t mijloc de publicitate fo
losit pentru străinii care vizi
tau acest oraș antic acoperea 
pereții unei clădiri aflată In 
apropierea drumului ce ducea 
la celebrul templu al lui Arte
mis.

PE
SCURT

Noul stat african Lesotho, care 
a devenit independent la 4 octom
brie, a cerut vineri secretarului 
general al O.N.U. admiterea sa ca 
membru al O.N.U. Cererea va fl 
trimisă spre examinare Consiliului 
de Securitate.

LA ALEGERILE pentru Comite
tul de întreprindere, care au avui 
loc Ia uzinele „Renault", candida
ți! Confederației Generale a Mun
cii din Franța (C.G.T.) au obținut 
17 700 voturi, adică 70,44 la sută 
din numărul lor total. în ultimul 
an, C.G.T., a primit în rîndurfle 
sale 6 800 de noi membri dintre 
lucrătorii uzinelor „Renault*.

ADUNAREA Națională a Laosulul 
a fost dizolvată printr-o hotărire 
adoptată de Consiliul regal, rela
tează din -Vientiane corespondenții 
agențiilor de presă. O hotărîre si
milară a luat anterior și guvernul 
laoțian, ca urmare a refuzului 
membrilor Adunării Naționale de 
a aproba bugetul de stat prezentat 
de guvern. In decurs de 90 de zile 
vor avea loc în Laos noi alegeri.

V1RG1LIO TRUJILLO Molina, 
nepotul fostului dictator dominican 
Trujillo, a fost arestat vineri, îm
preună cu alte persoane, pentru 
trafic de stupefiante. în timpul 
percheziției efectuate la locuința 
sa au fost găsite mari cantități de 
marijuana.

LA BONN a avut loc, sub pre
ședinția cancelarului Erhard, o reu
niune a comitetului de conducere 
al Partidului U.C.D. Comitetul de 
conducere a reînnoit cu acest pri- 
leț încrederea acordată actualului 
cabinet condus de cancelarul Er
hard. La sfîrșitul ședinței, un pur
tător de cuvint al Partidului U.C.D. 
a declarat corespondenților de 
presă că pentru moment nu 
se pune problema unei even
tuale remanieri a actualului gu
vern vest-geiman. El a relevat, 
totodată, că discuțiile care privefC 
unele persoane din actualul cabi
net pot fi considerate încheiate,
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