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Conducătorii dc partid $1 dc stat in mijiocul 
oamenilor muncii din regiunea Hunedoara

VINERI DIMINEAȚA, TOVĂRĂȘII - NICOLAE CEAUȘES- 
CU, ALEXANDRU DRAGHICI, PAUL NTCULESCU-MIZIL, ILIE 
VERDEȚ, MANEA MANESCU, VIRGIL TROFIN: AU -SOSIT 
IN REGIUNEA HUNEDOARA PENTRU A VIZITA IMPOR
TANTE OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PENTRU A SE SFĂTUI 
CU OAMENII MUNCII, CU CONDUCĂTORII ORGANELOR 
LOCALE DE PARTID ȘI DE STAT ASUPRA FELULUI CUM 
SE ÎNDEPLINESC DIRECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL P.C.R., SARCINILE CINCINALULUI.

Regiunea Hunedoara i-a întîmpi- 
nat pe oaspeți, din semețele creste 
ale Parîngului și pînă în maiesto- 
sul Retezat, din munții de aur ai 
Zarandului și pînă în mănoasa câm
pie a Orăștiei, ou meleaguri de o 
rară frumusețe, cu bogății scoase 
la lumină de hărnicia oamenilor de 
pe aceste vechi pământuri româ
nești. Leagăn străvechi al istoriei

In mijlocul eroicului detașament
al minerilor Văii Jiului

Ora 7,00. Trenul oficial sosește 
în gara Petroșani. Mii de oameni 
ai muncii și-au dat aici întâlni
re pentru a ura un fierbinte ;,Noroc 
bum". Minerii au ieșit la șosea cu 
fanfarele lor tradiționale. In numele 
oamenilor muncii din regiune, ros
tește salutul de bun sosit tovară- 
șui Gheorghe Călin, prim-secteț«i„„,.. Tovarășul .Nicolae
al Comitetului regional de partid 
Hunedoara; în întâmpinarea oaspe
ților au mai sosit Dumitru De- 
jeu, președintele Sfatului popu
lar regional, și alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor obștești. In 
fața gării, întâlnirea cu cetățenii 
prilejuiește o clocotitoare manifes
tare a sentimentelor de dragoste față 
de partid, față de conducerea sa.

Primul popas se face la Institutul 
de mine, unde oaspeții vizitează la
boratoarele și se interesează îndea
proape de condițiile de viață și 
studiu ale studenților, de ac
tivitatea științifică a cadrelor di
dactice. Conducătorii felicită corpul 
didactic al institutului, care a pre
gătit 14 serii de absolvenți. Luîn- 
du-și rămas bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat profesorilor și 
studenților noi succese, putere de 
muncă și fericiire personală. Oaspe
ții au fost conduși de cei peste 
1 600 de studenți ai institutului cu 
cunoscutele refrenuri ale imnului 
tinereții studioase — Gaudeamus 
igitur.

Conducătorii se îndreaptă apoi 
spre Valea Jiului — însoțiți de tra
diționalul „noroc bun", rostit de-a 
lungul șoselei de zeci de mii de 
oameni. In locurile pe care le stră
batem, istoria nouă și veche a mi
neritului se împletește la fiecare 
pas. Avîntuil industriei noastre ex
tractive a rechemat la viață în anii 
socialismului și bătrânele mine de 
la Vulcan, condamnate la 1 părăsire 
în 1931 și din care se extrag în 
prezent peste 1 milion tone de căr
bune anual. Noua așezare minie- 
rească îi întâmpină pe oaspeți cu 
blocuri moderne de 8 etaje, 
cu frumoase lăcașuri sorâal-cultu- 
rale — semne ale prosperității, alo 
unei vieți noi, civilizate. Oaspeții 
vizitează cea mai tânără mină —
Paroșeniii.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt informați de ministrul minelor, 
tovarășul Bujor Almășan. despre 
făptui că acest important oDieativ 
al cincinalului a intrat în circuitul 
economic cu 6 luni înainte de ter-

poporului . nostru, această inimă de 
piatră a'Daciei ’adăpostește, ală
turi de legendara Sarmizegetusă și 
castirele romane,' cetățile de azi' ale 
oțelului. • ■

Oaspeții ajung în această parte 
a tării pirin' defileul Jiului, pe ca
lea săpată în piatră acum 20 de 
ani de brigadierii de la Bumbești
Livezeni.

menul planificat. Sânt prezenți la 
discuția ce are loc ing. . Gheor- 
ghe, Davidescu, directorul (tehnic al 
'"qmbinaitului arbo.ruifer . ing. Vas’ile 
Burau, conducătorul șantierului, 
șeful exploatării, Erneric Moghio- 
rosi, numeroși’ tehnicieni și mun
citori. . . ....... - -

Ceaușescu și

Aspect de la întîlnirea conducătorilor de partid și de stat cu 
oamenii muncii din Lupeni.

ceilalți conducători de partid și de 
stat se interesează de stadiul lu
crărilor și de măsurile luate în ve
derea folosirii din plin a fonduri
lor investite, pentru a se asigura 
pînă în 1970 să se extragă anual 
600 000 de tone. Gazdele informea

ză despre măsurile luate - în vede
rea trecerii -la extracția î® două 
schimburi. Fronturile de lucru vor 
fi asigurate, săpîndu-se noi galerii 
în lungime de cîțeva zeci de kilo
metri și trei puțuri. Oaspeții sânt 
invitați să urmărească' munca con
structorilor. Este tocmai momentul 
când un grup de muncitori iese la 
suprafață. Șeful de brigadă Gheor- 
ghe Meiuș, răspunde întrebărilor 
secretarului general al C.C. ai 
P.C.R. în‘legătură cu situația lu
crărilor. Conducătorii au cuvinte 
de caldă apreciere pentru munca 
desfășurată la Paroșeni.

Aidresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu felicită 
în numele C.C. al P.C.R. pe con
structori și mineri pentru darea în 
funcțiune a minei — prima din cele 
prevăzute de actualul cincinal — 
exprimîndu-și convingerea că' exem
plul lor va fi urmat și de celelalte 
colective ce lucrează la înfăptuirea 
planului de dezvoltare a industriei 
extractive.
• ...Lupeni. Glorioasa citadelă a 
luptelor muncitorești din 1929—1933, 
de unde s-a . înălțat stindardul roșu 
peste Valea Jiului, îi ■ primește pe 
oaspeți într-o atmosferă de sărbă
toare.

. In memoria, eroilor clasei munci
toare. conducătorii depun o cproană 
de .flori în ■ fața. .plăcii țcg .ițțiortali- 
zează ^jertfa tie sînge a minerilor 
de la Lupeni.

Oaspeții șe înțîlneșc. apoi cu ve
terani luptelor și eu minerii de azi.

dișcută despre munca și viața lor 
nouă. Șeful exploatării, ing. Vasile 
Ciriperu și șeful de brigadă Petre 
Constantin raportează că . în pre
zent mina Lupeni dă singură în- 
tr-un an producția întregii Văi a 
Jiului din 1938 și informează des

pre preocupările colectivului în ve
derea îndeplinirii sarcinilor cinci
nalului.

Bătrînul miner Vasile Feher, par
ticipant la luptele din 1929, adau
gă : „Noi, scumpi tovarăși, nu mai

Dezvoltarea bazei energetice — premiză 
esențială a creșterii puterii economice 

a țării
A luat apoi cuvîntul în aplauzele 

celor prezenți tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus:

Dați-mi voie, înainte de toate, 
să salut din toată inima în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al guvernului 
Republicii Socialiste România pe 
minerii din Lupeni, pe toți oame
nii muncii din acest important cen
tru al Văii Jiului oare aduc o con
tribuție de seamă la dezvoltarea e- 
conomică a patriei.

De aceste locuri sînt legate mo
mente importante din istoria de 
luptă a alasei muncitoare din Ro
mânia, pentiru eliberarea socială și 
națională a poporului. Aici, la Lu
peni, minerii au înscris pagini de. 
neuitat' în istoria mișcării munci
torești din tara noastră, dovedind, 
nu o' dată, hotărîrea, dirzenla și 
eroismul lor în lupta pentru o'via
ță mai bună, pentru drep
turi politice. Vizita în aces
te locuri ne-as readus puter
nic în memorie- luptele mine
rilor de la Lupeni din 1929, primele 
din șirul luptelor muncitorești ini
țiate și conduse de partidul comu
nist în perioada crizei economice 
mondiale. Cel mai înalt omagiu pe 
care îl putem aduce memoriei ce
lor căzuți în această luptă este 
munca neobosită pentru a ridica 
patria noastră tot mai sUs pe calea 
progresului, a civilizației socialiste, 
pentru făurirea bunăstării întregu
lui nostru popor ' ■

Subliniind în continuare că în 
anii puterii populare, tradițiile de 
luptă revoluționară și-au găsit îm
plinirea în opera de făurire a Româ
niei socialiste, . liberă și înfloritoa
re, în opera de zidire a noii socie
tăți, secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a spus: partidul și statul a- 
cordă o atenție deosebită creșterii 
puterii economice a țării, care are 
ca premiză esențială dezvoltarea 
bazei energetice. An de an, pe mă
sura consolidării și dezvoltării e- 
oanomiei naționale, au fost inves
tite importante mijloace materiale 
pentru creșterea producției de căr
bune. In perioada 1960—1965 sta
tul a investit aproape 500 milioane 
lei pentru sporirea oapacrtății de 
producție a minelor din Lupeni, 
pentru înzestrarea lor cu utilaje 
moderne, de mare randament, pen
tru asigurarea securității muncii în 
subteran.

In același timp, au fost asigu
rate condiții tot mai bune de mun
că și viață oamenilor muncii din 
acest centru. Orașul dv. a căpătat 
înfățișarea unei așezări moderne, 
au fost construite numeroase blo
curi de locuințe, așezăminte de în
vățământ și cultură, de ocrotire a 
sănătății.

Din cele ce ni s-au re
latat în cursul vizitei, a re
ieșit că dv. ați realizat cu succes 
planul de producție în primele 9 luni 
ale anului și ați dat peste plan 
18 000 tone de cărbune. Ați realizat 
însemnate economii la prețul de cost, 
ăti îndeplinit sarcina de creștere a 
productivității muncii. Pentru toate 
acește realizări — a spus tovară

putem să vă raportăm realizări în 
producție, fiindcă sÎBteim pensio
nari. Vă putem spune însă, cu - re
cunoștință, că trăim o viață plină 
de bucurii, văzând împlinite idea
lurile pentru care am luptat".

șul Ceaușescu — vă feli
cităm din toată inima, dragi tovarăși, 
și vă urăm să obțineți succese și 
mai mari în înfăptuirea planului pe
1966, a sarcinilor cincinalului.

In următorii ani, din programul 
general de dezvoltare a României, 
vă revin și dv. sarcini mari. Aici, la 
Lupeni, se vor face investiții de pes
te o jumătate de miliard de lei, din 
care o bună parte pentru lărgirea și 
modernizarea capacităților de pro- 
ducție^ Se va da o atenție mâi mare 
dezvoltării exploatării miniere, che
mată să-și sporească considerabil 
producția, se va extinde me
canizarea lucrărilor din subteran. Ih 
același timp, se vor construi noi lo
cuințe, noi obiective social-cultu- 
rale menite să contribuie la îmbu
nătățirea . condițiilor , de viată ale 
oamenilor muncii.

După cum. știți, pe baza hotărâri
lor stabilite de Congres, , urmează 
totodată ca în acești ani să crească 

,ș> nivelul salariilor, să se îmbu
nătățească și pensiile. Aș dori șă 
vă informez că, începînd cu anul
1967. toți pensionarii vor beneficia 
de un spor de pensie — pe ansamblu 
■creșterea fiind de peste 20 la sută 
— ceea ce Va contribui la îmbună
tățirea condițiilor . lor de viață. Va 
fi elaborată o nouă lege a pensiilor, 
care va permite ca muncitorii de 
azi să aibă asigurate condiții bune 
de viață și la bătrînețe.. Partidul si 
statul nostru se îngrijesc de soarta 
oamenilor muncii, a celor care fău
resc progresul și asigură înflorirea 
patriei noastre socialiste 1

înfăptuirea sarcinilor care Vă stau 
în față cere, desigur, muncă. Tre
buie depuse eforturi pentru a asi
gura ca toate obiectivele stabilite 
de planul cincinal să fie realizate 
în condiții bune. Se impune mobi
lizarea tuturor forțelor, folosirea de
plină a rezervelor interne pentru 
a obține cărbune maii mult, mai 
bun și mai ieftin. Trebuie sporite 
preocupările pentru organizarea mai 
bună a producției și a muncii, care 
să-și găsească concretizarea în înde
plinirea ritmică a planului de pro
ducție de către fiecare mirier, fiecare 
echipă, fiecare sectgf. Organele și 
organizațiile de partid să aprofun
deze continuu cunoașterea proble
melor economice, să intensifice con
trolul asupra îndeplinirii planului de 
producție la toți indicatorii. Va tre
bui să se acorde o mai mare aten
ție folosirii depline, cu maximum de 
eficientă, a utilajelor și mecanismelor 
cu care sînt înzestrate minele, creș
terii gradului de mecanizare și in
troducerii unor metode de exploa
tare cît mai adecvate condițiilor 
naturale. întreaga activitate produc
tivă trebuie să se caracterizeze prin- 
tr-o eficientă economică sporită, să 
ducă Ia reducerea prețului do cost 
si realizarea de economii. In ace
lași timp, este de datoria conducerii 
exploatării miniere, a tuturor ingi
nerilor, tehnicienilor și maiștrilor, 
să asigure desfășurarea procese
lor de producție în condiții de de
plină securitate a muncii. Trebuie

(Continuare în pag. 2-a)
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desfășurată o activitate plină de răs
pundere pentru respectarea discipli
nei de producție, a normelor de se
curitate a muncit Obligatorii pentru 
tOti.

In încheierea cuvîratărâi tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii din 
Lupeni își VOT îndeplini în viitor 
sarcinile cu succes, aducfîindu-și 
astfel contribuția, alături de între
gul popor, la înflorirea României 
socialiste.

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată

Tot mai mult cărbune pentru dezvoltarea 
economics a României socialiste

— Mitingul de la Petroțeni **•
...Petrpșeni — „capitala cărbune

lui". înflorirea Văii Jiului este re
dată într-o sugestivă expoziție a 
dezvoltării minelor și așezărilor 
muncitorești organizată la casa de 
Cultură.

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

După ce a evocat tradițiile glori
oase de luptă ale minerilor, și rea
lizările din anii socialismului, primul 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, tovarășul David Lazar, a 
spus : Manifestînd recunoștință fier
binte pentru marea grijă ce ii se 
poartă, minerii au desfășurat și des
fășoară o activitate susținută pentru 
asigurarea resurselor de energie ne
cesare economiei naționale, fiind în 
primele rânduri ale luptei pentru 
înfăptuirea programului de înflorire 
a României socialiste elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului.

In numele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor mineri a vorbit di
rectorul general al combinatului 
carbonifer din Valea Jiului, ing. 
loan Lăzărescu. Referindu-se la sar
cinile ce revin în anii cincinalului 
minerilor din Valea Jiului, vorbi
torul a ară+at că în prezent atenția 
colectivului de mineri se concen
trează spre organizarea superi
oară, științifică, a producției și a 
muncii, introducerea pe sca
ră tot mai largă a progresu
lui tehnic, realizarea planului de 
investiții în condițiile unei eficien
te economice sporite, pregătirea ca
drelor necesare. A mai luat cuvân
tul Constantin Sorescu, șef de bri
gadă la mina Uricani.

Salutat cu puternice aplauze, ia 
apoi tuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ; 

La „nedeia" din Bănița.

în repetate rânduri cu vii și puter
nice aplauze.

Reîntorcîndu-se spre Petroșeni, 
conducătorii de partid și de stat au 
fost oaspeții unei serbări câmpe
nești, în poiana de la Iscroni, sub 
coroana arborelui de tulipan, unul 
din monumentele naturii din țara 
noastră. Aici este locul unde mine
rii se adună de generații la 1 Mal și 
cu ocazia altor serbări populare, ba 
invitația minerului Aurel Gristed și 
a ortacilor săi, conducătorii de 
partid și de stat iau loc la masă și 
petrec cîteva clipe CU minerii de la 
Aninoasa, de Ia Uricani, de la Vul
can.

Este pentru mine și pentru ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
— a spus vorbitorul — o deosebită 
plăcere să ne întîlnim cu minerii 
din Petroșeni și din celelal
te centre miniere ale Văii Jiu
lui, cu toți muncitorii și locuitorii 
orașului Petroșeni și ai celorlăte 
centre prin care am trecut, deoa
rece dv., minerii din Valea Jiului, 
ocupați un loc de cinste în vasta 
operă de industrializare socialistă a 
patriei noastre și aduceți o contri
buție însemnată la înflorirea Româ
niei socialiste I

Doresc să vă transmit dv., mine
rilor din Petroșeni, și tuturor mine
rilor din Valea Jiului, tuturor mun
citorilor și tuturor locuitorilor Pe- 
troșenilor și Văii Jiului un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al partidului și a guvernului Re
publicii Socialiste România!

Primirea călduroasă, entuziastă pe 
care ne-o faceți dv., ca și ceilalți oa
meni ai muncii din localitățile pe 
care le-am vizitat, este o expresie a 
încrederii nestrămutate în politica 
miarxișt-leiiinistă a partidului nostru, 
pe deplin corespunzătoare interese
lor întregului popor român, interese
lor înfloririi României socialiste.

Minerii din Petroșeni și din Va
lea Jiului au o veche tradiție de 
luptă pentru libertate, pentru pro
gres social. Marile acțiuni greviste 
de la începutul secolului nostru, 
greva generală din Valea Jiului din 
1916, ca protest împotriva războiu
lui imperialist, grevele din 1919 și 
1920 constituie momente de neuitat 
în istoria mișcării muncitorești din 
România. Putem spune Că de la 
formarea sa, alasa muncitoare de pe 
aceste meleaguri s-a afirmat ca o 
forță hotărâtă în lupta împotriva 
exploatării, pentru dreptate socială. 

Minerii, locuitorii Văii Jiului au 
luat parte activă la realizarea do
rinței seculare a poporului nostru 
de înfăptuire a unității naționale, 
adueîndu-și contribuția patriotică la 
făurirea statului național român uni
tar. In Valea Jiului, au luat ființă 
primele organizații muncitorești din 
Hunedoara, sindicate și organizații 
socialiste,- sub conducerea P.G.R. 
minerii de aici au desfășurat în anii 
grei ai exploatării burghezo-moșie- 
rești puternice acțiuni revoluționare 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, au participat activ la lup
tele pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist, pentru instaurarea și 
consolidarea orânduirii democrat- 
populare în România.

întregul popor cunoaște eforturile 
depuse în anii de după eliberare de 
minerii din Valea Jiului, care au 
dovedit o înaltă conștiință patrio
tică și revoluționară, muncind cu 
eroism pentru a asigura patriei cît 
mai mult cărbune, necesar atît re
facerii economice cît și războiului 
împotriva fascismului. Prin aceasta, 
minerii din Valea Jiului au adus o 
contribuție însemnată la lupta pen
tru înfrângerea fascismului, pentru 
cîștigarea războiului I

Invingînd multe greutăți, trebuind 
să asigure concomitent atît crește
rea producției cît și refacerea mine
lor și înzestrarea lor cu tehnică 
înaintată, minerii din Valea Jiului 
au dat an de an tot mai mult căr
bune pentru dezvoltarea economică 
a României socialiste.

Despre realizările dv. în decursul 
acestui an au vorbit aici primul se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid și directorul combinatului; 
despre realizări ne-au vorbit, de a- 
semenea, la celelalte centre miniere, 
conducătorii de partid și de stat din 
localitățile respective — și desigur 
că despre acestea s-ar putea încă 
spune multe. S-au obținut realizări 
însemnate, dv. azi reușiți să dați nu
mai în 100 de zile producția între
gului an 1938. Aceasta este o compa
rație grăitoare pentru transformă
rile maii care au avut loc în Valea 
Jiului, pentru contribuția pe care o 
aduc muncitorii din Valea Jiului la 
industrializarea socialistă a țării.

Dar a crescut nu numai producția. 
Au crescut oamenii — și avem azi 
minunați muncitori, tehnicieni, in
gineri, mineri stăpîni pe tehnica 
nouă, pe mjloacele de muncă me
canizate, care știu să-și îndepli
nească cu cinste îndatoririle față de 
patrie. Și putem spune că lucrul cel 
mai de preț este tocmai făurirea a- 
cestui detașament înaintat al clasei 
muncitoare, clasă care îndeplinește 
rolul conducător în statul nostru.

O dată cu creșterea forțelor de 
producție, s-a îmbunătățit continuu 
nivelul de viață al minerilor din 
Valea Jiului. S-au transformat toate 

localitățile actestei văi, iar Petroșe- 
nii a devenit un oraș modern. Ni 
s-au înfățișat machetele viitoarelor 
construcții, perspectivele de dezvol
tare în anii următori; am văzut prin 
orașele prin care am trecut 
cartierele noi care asigură con
diții de locuit mai bune pen
tru populația dim Petroșeni și 
în celelalte centre ale Văii 
Jiului. Toarte aceste realizări, mi
ile de apartamente, școlile, așeză- 
minteâe de cultură și de ocrotire a 
sănătății, Institutul de mine, care 
asigură cadrele necesare de , specia
liști cu studii superioare, împreună 
cu rezultatele din producție, sînt 
înfăptuirile dv., obținute prin munca 
și energia ce a-ți depus-o sub con
ducerea organizațiilor de partid. 
Dați-mi voie să vă felicit din toată 
inima pentru aceste realizări, pentru 
contribuția adusă la înflorirea pa
triei noastre I

Tovarășul Ceaușescu s-a o- 
cupat apoi de sarcinile ce
revin muncitorilor din Valea
Jiului în noul plan cincinal.
Numai pentru dezvoltarea minelor, 
a industriei cărbunelui din Valea 
Jiului se vor investi circa 3 mili
arde lei, ceea ce va asigura un 
spor de aproape 3 milioane tone 
de cărbune. In 1970, Valea Jiului 
va trebui să dea 8 milioane și ju
mătate tone de cărbune. Este o 
sarcină mare, tovarăși, diar noi sîn- 
tem încredințați că minerii, ingine
rii, tehnicienii, toți oamenii muncii 
din Valea Jiului vor asigura intra
rea în producție la termenele pre
văzute a noilor unități ce se con
struiesc, pentru ca patria noastră 
să primească la timp cărbunele ne
cesar.

Desigur, înfăptuirea prevederilor 
planului cincinal cere o mai mare 
preocupare pentru organizarea te
meinică a producției și a muncii, 
cere întărirea continuă a discipli
nei în producție. Dv, știți mai bine 
decît oricine ce importanță are în 
mină ca fiecare să-și îndeplinească 
conștiincios sarcinile la locul de 
muncă, să existe disciplină și or
dine. După cum știți, au existat din 
nenorocire unele accidente. Tre
buie să luăm toate măsurile ca a- 
cestea să nu se mai repete nicioda
tă. Și depinde de dv., începînd cu 
conducerile administrative și orga
nizațiile de partid, ca fiecare ingi
ner, fiecare maistru, fiecare mun
citor să respecte și totodată să ve
gheze la respectarea regulilor de 
muncă, și normelor de securitate a 
muncii, pentru a asigura ca pro
ducția să se desfășoare în cele mai 
bune condiții. Avem încredere că 
veți depune aceste eforturi. Noi 
am luat măsuri și vom continua să 
ne îngrijim de toate cele necesare 
pentru buna funcționare a minelor, 
dar vă rugăm și pe dv. să ne aju
tați în acest sens, astfel incit prin 
măsurile luate de partid și guvern.

Tara Hațegului — leagăn străvechi 
al poporului român

Rămîn în urmă culmile masive ale 
Parîngului învesmîntat în arama 
toamnei. In fața coloanei de mașini 
se deschide larg Țara Hațe
gului — vast amfiteatru natural 
de o fermecătoare frumusețe — 

țpămînt frămîntat de valurile unor 
adinei transformări istorice, străve 
tche vatră a societății dacice și ro 
mane, leagăn al zămislirii poporului 
român. Stau mărturie trecutului glo
rios vestigii ale unor vechi așezări 
din epoca sclavagistă, cetățile me
dievale care au ținut piept năvăliri 
lor d’eslănțuite asupra cnezate!oi 
si voievodatelor române. Țara Hațe 
gului cu oamenii ei harnici și gos 
podari îi întîmpină pe conducătorii 
de partid și de stat cu bucurie, cu 
dragoste fierbinte.

Șoseaua alunecă pe.sub o poartă 
uriașă, arcuită între două case ță
rănești. In întîmpinarea oaspeților 
vin tovarășii Ștefan Boureanu, prim- 

și prin eforturile dv. exploatarea 
să se desfășoare în mod ireproșa
bil. Trebuie ca organizațiile de 
partid, de tineret, sindicale să se 
ocupe mai îndeaproape de respec
tarea tuturor normelor de securi
tate a muncii, de întărirea discipli
nei în producție. Desigur, trebuie 
să urmărim îndeplinirea planului, 
dar trebuie să luăm toate măsurile 
aa viața oamenilor muncii să fie 
asigurată !

Tot ceea ce facem pentru dez
voltarea patriei este o îndatorire 
națională față de poporul nostru 
— și fiecare comunist, fiecare partid 
comunist are în primul rînd înda
torirea de a face totul pentru des
fășurarea în bune condiții a con
strucției socialiste în țara sa. Nu
mai în feâul acesta el își va aduce 
contribuția la întărirea sistemului 
socialist mondial, la întărirea for
țelor antiimperialiste, la cauza- so
cialismului și păcii în lume. Noi 
sîntem hotărîți să facem totul pen
tru a asigura mersul continuu îna
inte a-1 României socialiste, întări
rea puterii sale economice, adueîn- 
du-ne în fel-ul acesta contribuția la 
cauza socialism ui ui și a păcii.

In Valea Jiu-lui, lucrează oameni 
ai muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. In 
decursul veacurilor, muncind și 
luptînd împreună, ei s-au în
frățit, alcătuind astăzi un de
tașament înaintat al clasei noas
tre muncitoare, care, sub conduce
rea partidului nositru, muncește pen
tru construirea socialism ui ui, pen
tru bunăstarea întregului popor. 
Noi sîntem convinși că oamenii 
muncii din Valea Jiului, fără deo
sebire de naționalitate, ca de altfel 
întregul popor, vor depune în con
tinuare toată energia, întreaga lor 
forță în îndeplinirea sarcinilor ca
re le revin din prevederile cinci- 
nalului. Vă urăm, tovarăși, succes 
deplin în activitatea dv., multă fe
ricire și sănătate la toți. Noroc 
bun, tovarăși!

Cuvântarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a fost subliniată cu pu
ternice aplauze și urale. Participan- 
țh la miting ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român.

Părăsind Valea Jiului, conducă
torii de partid și de stat s-au în
dreptat spre Țara Hațegului. Intrăm 
în lumea satelor de munte, păstră
toare a unor străvechi tradiții și 
datini. La Bănița se celebrează toc
mai „Nedeia" — sărbătoare a păs
torilor și plugarilor, prilej de schimb 
de produse, de petrecere, cântec și 
dans. Oaspeții sînt atrași într-un 
vîrtej de joc și voie bună. Familia 
Petru Jiitea, de la bunici până la 
strănepoți, îi invită pe conducăto
rii de partid și de stat să le facă 
cinstea de a trece pragul unei oase 
hațegane, de a gusta, după obiceiul 
locului, pîinea și vinii) acestor 
plaiuri.

secretar al Comitetului raional de 
partid Hațeg, și Leontin Draia, pre
ședintele Sfatului popular raional. 
După străvechiul obicei al dacilor, 
moș Ion Mușa și soția au adus în 
cinstea oaspeților colac proaspăt și 
faguri de miere. Sute de localnici — 
țărani cooperatori din satele Baru 
Mare, Rîu Bărbat, Pui, Sînpetru, 
muncitori forestieri, mineri de la Boi
ta — aclamă îndelung sosirea oas
peților dragi. Populația a așternut 
un uriaș covor de flori în drumul 
conducătorilor de partid și de stat. 
Oaspeții se opresc și vizitează ex
poziția care înfățișează roadele hăr
niciei țăranilor cooperatori și ale 
fertilității acestor pămînturi. In 
aclamațiile mulțimii coloana de ma
șini se îndreaptă apoi spre Hațeg. 
In drumul Conducătorilor se încing 
jocuri „hațegane". Satele sînt îm-

(Continuare in pag. 3-a) j
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Conducătorii dc partid $1 de stat in mijlncul 
oamenilor muncii dm regiunea Hunedoara
(Urmau din pag. 2-a)

podobite cu covoare și ștergare. Să
tenii întîmpină și salută pe oaspeți 
în fața gospodăriilor lor.

Coloana trece prin orașul Hațeg 
și, în aclamațiile și urările de bun 
venit care răsună la tot pasul, se 
îndreaptă spre Sarmizegetusa, spre 
locurile de mare rezonanță istorică, 
străvechi izvoare ale națiunii noas
tre. Aici sînt ruinele Ulpiei Tra- 
iana — Sarmizegetusa, ridicată din 
porunca împăratului Traian, după 
cucerirea Daciei — capitala noii 
provincii a imperiului roman.

Aici oaspeții se opresc. Dr. do
cent Octavian Ftoca, președintele 
Comitetului regional pentru cultură 
și artă, îi însoțește pe conducătorii 
de partid și de stat prin sălile mu
zeului arheologic, care cuprinde 
materiale de construcție, inscripții, 
statui și statuetele descoperite în 
urme săpăturilor arheologice de la 
For, de la Palatul Augustaliilor și 
Amfiteatrul roman. Exponatele a- 
testă nivelul înalt de civilizație și 
cultură atins de locuitorii acestei 
așezări. Reliefurile reprezentând 
„Eroul trac" — zeitate specifică te
ritoriului dunărean al daoo-geților 
— larga lor răspîndire demonstrea
ză unitatea populației așezată pe 
pământurile țării noastre.

In cartea de onoare a muzeului, 
conducătorii de partid și de stoat în
scriu următorul text: „Am pășit cu 
adîncă emoție In străvechea capi
tală a Daciei romane, mărturie a-

Puternica înflorire a regiunii Hunedoara 
In anii șesenalului

Un arc de triumf simbolic 
marchează intrarea în orașul 
Deva, unde oaspeții simt în
tâmpinați de tov. Alexandru 
Mogoș, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, și Octavian Enă- 
șescu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc.

împrejurimile orașului sînt domi
nate de vechea cetate înălțată în se
colul al XIII-lea în calea tătarilor. 
La poalele cetății, orașul își profi
lează pe orizont noile construcții 
— insemne ale civilizației noastre 
socialiste. Coloana de mașini alu
necă anevoie printr-un uriaș culoar 
viu, alcătuit din zeci de mii de oa- 

r- meni care-i salută pe conducători 
cu un Entuziasm nestăvilit. Pe larga 
esplanadă a bulevardului dr. Petru 
Groza, unde are loc adunarea popu
lară, o mare mulțime ocupă strada, 
trotuarele, balcoanele și acoperișurile 
blocurilor. In uralele și aclamațiile 
celor prezenți, conducătorii de partid 
și de stat urcă la tribună.

Mitingul este deschis de tov. 
Gheorghe Călin, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara. „Populația regiunii noas
tre — spune vorbitorul — vă pri
mește, dragi conducători de partid și 
de stat, cu căldura focului nestins ai 
cuptoarelor în care se plămădește 
oțelul, cu cîntecul voios al municii 
în mine, uzine și pe șantiere, cu 
cîmpurile fremătînd de bucurie, cu 
chipul întinerit și mereu mai frumos 
al orașelor și satelor". Vorbitorul 
a subliniat perspectivele pe care 

j* Congresul al IX-lea al P.C.R. Ie des- 
, chide regiunii Hunedoara în anii nou

lui cincinal, asigurînd conducerea de 
partid și de stat de hotărîrea și abne
gația cu care oamenii muncii mun
cesc pentru a da viață mărețelor sar
cini trasate de partid. Vorbesc de 
asemenea Alexandru Voiculescu 
tehnician la Exploatarea minieră 
Deva și dr. docent Octavian Floca, 
președintele Comitetului regional 
pentru cultură și artă.

întâmpinat cu puternice aplauze 
și ovații îndelungi ia apoi cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit pentru en
tuziasta primire făcută pretutindeni, 
pentru manifestările calde la adre
sa partidului și guvernului, tova
rășul Ceaușescu a adresat locui
torilor rasului Deva și tuturor lo
cuitorilor regiunii Hunedoara, n 
salut călduros din partea CoMtetu- 

dînc grăitoare a vechimii neamului 
românesc pe aceste păminturi, Con
strucția acestei așezări, monumen
tele aliate aici sini o vie ilustrare 
a geniului creator, a gradului îna
intat de cultură materială și spiri
tuală atins de strămoșii noștri, daco
români".

Se vizitează incinta Amfiteatrului 
roman, prima construcție de acest 
fel descoperită în țara noastră. Pe 
zidurile de piatră stau de strajă 
tineri, îmbrăcați în costume de oș
teni romani și daci.

Sub aceeași lumină aurie de 
toamnă, vizita continuă printr-un 
peisaj tulburător, în care paleta a- 
notimpului și-a risipit toate culorile 
și fantezia. Coloana de mașini stră
bate un drum străjuit de stejari 
spre rezervația naturală de zimbri 
din parcul „Slivuț", parc care cu
prinde o suprafață de peste 600 hec
tare. La ieșirea din rezervație un 
grup de vânători prezintă oaspeți
lor o expoziție cu trofee de vână
toare și-i invită ha o gustare in ju
rul unui foc de tabără.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
Deva. De departe, pe fundalul ce
rului înalt de amiază, se pro
filează coșurile bătrânului centru 
siderurgic — Călan. In dreapta 
șoselei se zăresc blocurile noului 
oraș al siderurgiștilor. Sute de oa
meni ai muncii îi așteaptă pe con
ducătorii de partid și de stat și îi 
ovaționează. Lor li se alătură apoi 
locuitorii satelor Batiz, Băcia, nu
meroși feroviari din Simeria.

lui Central al Partidului și a 
vernului Republicii Socialiste 
mânia.

Arătând că în economia țării 
noastre, regiunea Hunedoara ocupă 
un loc însemnat, îndeosebi în in
dustria extractivă, energetică și 
metalurgică, vorbitorul a subliniat 
transformările ce au avut loc în re
giune în anii șesenalului.

In acești ani s-au investit în 
regiune peste 13 miliarde lei, din 
care pentru industrie 10 miliarde; 
au fost date în folosință 21 de în
treprinderi și secții noi. In acești 
șase ani, producția industrială glo
bală s-a dublat. Pe baza investițiilor 
făcute a crescut și capacitatea de 
producție a întreprinderilor din ora
șul Deva,- la exploatarea minieră, ca- 
paritatea de extracție a sporit de 6 
ori față de 1959, la uzina de pre
parare au fost puse în funcțiune în 
această perioadă 
tăți de preparare 
prezent, în Deva 
semnate cantități

gu- 
Ro-

produse

toresc deosebit, în care întîlnești

două noi capaci- 
a minereului. In 
se realizează în

de minereuri cu
prifere, energie electrică, 
alimentare.

In orașul Deva, așezare de un pi
toresc deosebit, în care 
pretutindeni mîna gospodarului pa
sionat de frumos, au apărut cartiere 
de locuințe moderne, au fost înăl
țate numeroase edificii destinate 
cerințelor social-culturale ale locui
torilor. In licee, în școli de cultură 
generală și profesionale, învață mii 
și mii de fii ai oamenilor muncii.

Tot ce s-a înfăptuit în acești ani 
în orașul Deva, în regiunea Hune
doara, ca de altfel în întreaga țară, 
este rodul politicii consecvente 
marxist-leniniste a partidului nostru, 
de industrializare socialistă a țării, 
singura cale a dezvoltării întregii e- 
conomii, a creșterii bunăstării po
porului român, a, asigurării indepen
denței și suveranității patriei.

Drumul pe care l-a străbătut pînă 
acum țara noastră nu a fost deloc 
ușor. Istoria zbu etalată a poporu- 
lui român oare a năzuit întotdeauna 
spre un viitor de 
nă, a consemnat 
guri numeroase 
și de dragoste 
mânturile hunedorene 
martore ale răscoalelor

răscoalelor conduse de 
Doj a, de Hori a, Cloșca 
ale unor importante e- 
revoluționare din 1848— 

dreptate și lumi- 
pe aceste melea- 

fiapte
de

de eroism 
tară.
au

de la

Pă- 
fost 
Bo-

bîlna, ale 
Gheorghe 
și Crișan, 
venlmenta

1849. Aici s-au desfășurat în tre
cut mari bătălii ale clasei munci
toare, au avut loc numeroase greve 
pentru drepturi sociale și politice. 
Intr-o perioadă de puternic avînt 
revoluționar, în județul Hunedoara 
a luat ființă Frontul Plugarilor, or
ganizație democratică a țărănimii 
muncitoare, iar doi ani mai târziu 
s-a semnat la Țebea între Partidul 
Comunist, Frontul Plugarilor și alte 
organizații democratice un acord 
de luptă comună împotriva fascis
mului, pentru apărarea libertății și 
independenței României. ,

In făurirea Frontului Plugarilor, 
în activitatea dusă împreună ou 
Partidul Comunist și cu alte orga
nizații democratice împotriva fas
cismului, în lupta pentru eliberarea 
tării și apoi pentru construirea so
cialismului în țara noastră un rol 
important l-a avut doctorul Petru 
Groza, figură proeminentă a miș
cării noastre democratice și anti
fasciste, patriot înflăcărat, eminent 
om politic și de stat al României.

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul celor mai bune tradiții de 
luptă pentru eliberarea națională 
și socială a poporului, prețuiește 
contribuția adusă de-a lungul seco
lelor de toți cei care n-au avut o- 
dihnă luptând pentru a asigura fău
rirea statului național român, întă
rirea națiunii noastre, bunăstarea 
poporului.

Noi prețuim hotărârea cu care 
muncitorii, țăranii, intelectualii, fă
ră deosebire de naționalitate, din 
regiunea Hunedoara au participat 
la lupta pentru eliberarea națio
nală și socială, la transformările 
revoluționare ce au avut loc după 
eliberare, realizările de seamă pe 
care le-au obținut de-a lungul ani
lor aducând o oontribuție de preț 
la tot ceea ce s-a înfăptuit în Ro 
mânia soaialistă. Pentru toate -a- 
cestea doresc să exprim tuturor oa
menilor muncii din orașul Deva și 
din regiunea Hunedoara cele mai 
calde felicitări!

După cum știți, Congresul al IX- 
lea al partidului a trasat un minu
nat program de dezvoltare multila
terală a patriei noastre. Din acest 
progrm, o parte însemnată revine

PROGRAM DE RADIO
9 octombrie

PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Suma
rul presei. Buletin meteo-rutier,- 7,18 
Cîntece pentru petroliști; 7,30 Mu
zică ușoară; 7,45 Cîntece de viață 
nouă și jocuri populare; 8,00 Tran
smitem pentru sate; 8,40 Muzică 
ușoară; 9,00 „Zi de odihnă cu voie 
bună" — muzică populară; 9,30 
Fiecăruia, cîte o melodie; 9,50 Mu
zică veselă; 10,00 Clubul voioșiei; 
10,30 Muzică ușoară de Temistocle 
Popa, Mișu Iancu și Paul Urmuzes- 
cu; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Radio atlas; 11,15 Răspunsuri la scri
sorile dumneavoastră — program de 
muzică populară; 11,45 Soliști de 
muzică ușoară : Pompilia Stoian și 
Gianni Morandi; 12,00 DE TQATE 

ANUNȚ
Cooperativa „Jiu!** Petroșani anunjă per

soanele care au diferite comenzi vechi de peste 
un an la unități ie sale — de croitorie pentru 
bărbafi și femei, cojocărie, blănărie, tricotaje și 
încălțăminte pentru bărbafi și femei, precum și 
aparate pentru reparații la unitățile de radio — 
să se prezinte în termen de 30 zile pentru a- 
chitarea comenzilor și ridicarea lor.

In coz de Reprezentare se va trece Ja va
lorificarea obiectelor comandate și aduse, spre 
reparare conform normelor legale stabilite — fârâ 
a se despăgubi clientul.

locuitorilor orașului Deva și regiu
nii Hunedoara. O deosebită impor
tanță are realizarea la timp și în 
bune condiții a planului de inves
tiții. Dv. vă revine un mare volum 
de investiții, a cărui înfăptuire cere 
preocupare, pricepere, bună orga
nizare, incit toate noile unități să 
intre la timp în producție, să atin
gă toți parametrii prevăzuți în pro
iect la data planificată, contribuind 
astfel la sporirea producției indus
triale și agricole a patriei noastre.

Referindu-se la perspectivele des
chise regiunii prin planul cincinal, 
tovarășul Ceaușescu a subliniat câ
teva din principalele direcții spre 
care este necesar să se îndrepte 
eforturile oamenilor muncii. Tre
buie să acordăm o mai mare 
atenție bunei folosiri a mijloacelor 
tehnice, a utilajelor cu oare sînt 
înzestrate întreprinderile noastre. 
Trebuie să ne preocupăm într-o 
mai mare măsură de creșterea con
tinuă a productivității muncii, de 
buna organizare a activității în în
treprinderi,. de . sporirea eficienței 
economice. Trebuie ca fiecare leu 
pe care îl cheltuim să aducă be
neficii poporului.

Realizările dv. de pînă acum, în
deplinirea și depășirea planului pe 
primele 9 luni ale noului cincinal, 
sînt o garanție că muncitorii, in
ginerii, tehnicienii, țăranii, oame
nii muncii din orașul Deva și din 
regiunea Hunedoara își vor înfăp
tui sarcinile care le revin din pro
gramul elaborat de Congresul al 
IX-lea, adueîndu-și din plin contri
buția la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă Româ
nia I

Realizând programul de desăvâr
șire a construcției socialiste, întă
rind continuu puterea economică 
și dezvoltând știința și cultura în 
patria noastră, noi pornim de la 
răspunderile pe care le avem față 
de popor, față de națiunea română 
— de a-i asigura condiții din ce în 
ce mai bune pentru a se ridica tot 
mai sus, tot mai mîndră peste ani 
și secole, în rândul națiunilor so
cialiste, al popoarelor întregii lumi.

In același timp, ne îndeplinim și 
o importantă îndatorire internațio-

PENTRU TOȚI; 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 13,13 
Recunoașteți interpreta ? — muzică 
ușoară; 13,30 Concert de prînz; 14,00 
Din creația compozitorului Radu 
Șerban,- 14,15 Programul orchestrei 
de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunii; 14,40 Muzică ușoară; 15,00 
Recital Maria Callas; 15,15 SPORT 
ȘI MUZICĂ; 17,45 Orchestra Ser 
giu Malagamba; 18,00 Noutăți pen
tru iubitorii de folclor; 18,15 Mic 
concert simfonic; 18,50 Un sfert de 
oră în compania refrenelor îndră
gite,- 19,05 Varietăți muzicale; 19,30 
Programul orchestrei de estradă a 
Radioteleviziunii. Soliști : Doina Ba
dea, Ilinca Cerbacev, Luigi Ionescu 
și Nicolae Nițescu; 20,00 RADIO
JURNAL. Sport; 20,15 „Dragi sînt 

nalistă. Noi sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a ne aduce con
tribuția la înflorirea continuă a so
cialismului, la victoria cauzei pă
cii în întreaga lume.

După cum știți, țara noastră des
fășoară o activitate neobosită pen
tru lărgirea legăturilor cu toate ță
rile, indiferent de orânduirea lor 
socială. Noi milităm activ pentru 
statornicirea unui climat de secu
ritate în Europa și în întreaga lu
me, sprijinim cu toată forța lupta 
dreaptă a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane. Tre
buie să se pună oapăt agresiunii 
americane în Vietnam, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și hotă
rască singur soarta, fără nici un 
amestec din afară !

In condițiile de azi, considerăm 
ca îndatorire supremă a partidului 
nostru, ca, de altfel, a tuturor parti
delor comuniste, aceea de a con
tribui la unirea tuturor forțelor ca
re luptă împotriva agresiunii im
perialiste, de a întări unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste. Aceasta o impune a- 
devăratul internaționalism socialist, 
și partidul nostru va face totul pen
tru a contribui la întărirea unității 
mișcării comuniste, a țărilor socia
liste, a frontului antiimperialist.

In încheiere secretarul generai al 
C.C. al P.C.R. a urat noi și noi 
succese locuitorilor orașului Deva 
în activitate, pentru dezvoltarea 
economiei, științei și culturii pa
triei.

Cuvântarea tovarășului Ceaușescu 
a fost subliniată de aplauzele fur
tunoase, entuziaste, ale participan- 
ților la adunare.

PAUL ANGHEL 
ADRIAN IONESCU 
BRAD ALEXANDRU 
LAURENȚIU VISKI

In numărul viitor vom rotata 
în continuare despre vi2ita 
conducătorilor de partid și do 
stat în regiunea Hunedoara.

cîntecele noastre" —* emisiune de 
folclor,- 20,30 La microfon sextetul 
„Victoria"; 20,45 TEATRU RADIO
FONIC : „Opt femei" comedie de 
Robert Thomas,- 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,25 Carnavalul ritmurilor; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
9 octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Adevărata față a fascismului; Re
publica : Cîinele din Baskerville; 
PETRILA: Dincolo de barieră; LO- 
NEA — Minerul: In genunchi mă 
întorc, la tine; ANINOAȘA : Proce
sul de la Niimberg,- VULCAN: 
Cheile cerului; CRIVIDIA Diavolul 
deșertului; PAROȘENI: Colina; LU- 
PENI — Cultural: Băieții de la to- 
nomat; Muncitoresc: Judex; BĂR- 
BĂTENI: Unora le place jazzul; 
UR I CÂNI: Tatăl soldatului.

TELEVIZIUNE
8 octombrie

18,00 Emisiune pentru copii; 19,00 
Telejurnalul de seară,- 19,15 Cam
pionatul european feminin de bas
chet. Aspecte de la meciurile se
mifinale. Transmisie de la Cluj; 
19,45 Tele-enciclopedia; 20,45 Cam
pionatul european feminin de bas
chet. Aspecte de la meciurile se
mifinale. Transmisie de la Cluj; 
21,15 „Creionul se amuză" — filme 
de animație în premieră pe micul 
ecran; 21,35 Melodii din filme; 22,05 
Film: „Omul invizibil"; 22,35 In
vitata noastră : muzica ușoară; 22,55 
Telesport; 23,15 Telejurnalul de 
noapte; 23,25 Buletinul meteorolo
gic,- 23,30 închiderea emisiunii.
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Dejun oferit de U Thant
în onoarea delegației
române la O.N.U.

NEW YORK 7. — Trimisul spe- 
• rial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
' transmite : Secretarul general al

O.N.U., U Thant, a oferit, vineri, 
un dejun în onoarea delegației ro
mâne la oea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale. La dejun au 
luat parte ministrul afacerilor ex
terne Corneliu Mănescu, șeful dele
gației române, Mircea Mialița, ad
junct al ministrului, Gheorghe Dîa- 
conescu, reprezentantul permanent ai 
țării noastre la O.N.U., Costin Mur
gescu și Mia Groza, membri ai de
legației.

Au participat, de asemenea, C. V. 
Narasimhan, Alexei Nesterenko și 
Jiri Nosek, secretari generali ad- 
juncți, precum și alți înialți func
ționari ai O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Conferința de presă
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Președintele Johnson a ținut joi 
seara o conferință de presă, în 
cursul căreia a reafirmat obiecti
vele militare americane în Viet
nam, subliniind că Administrația sa 
„va continua să satisfacă toate ce
rerile formulate de generalul West
moreland, comandantul șef al for
țelor americane în Vietnam". A- 
ceastă afirmație a președintelui este 
interpretată drept o nouă expri
mare a intenției S.U.A. de a con
tinua escaladarea 
Vietnam, mai ales 
vreme, oa urmare
prese" ale lui Westmoreland, efec
tivele trupelor americane angajate 
în agresiunea din Vietnam au spo
rit la 322 000

In legătură
rință de la Manila, la care 
ză să participe, alături de 
șase state asiatice a căror 
externă este dependentă de S.U.A.,
președintele a spus că scopul prin
cipal al acesteia este de a trece 
In revistă evoluția situației milita-

războiului din 
că î n ultima 

a cererilor „ex-

de
cu

oameni.
viitoarea confe- 

uirmea- 
șefii a 
politică

de externe român
NEW YORK. — Trimisul

Agerpres, Nicolae Ionescu, 
smite: Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a avut o întîlnire 
cu ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel. Au luat par
te Costin Murgescu, membru al de
legației române, și Constant Schuur
mans, reprezentantul permanent al 
Belgiei la O.N.U.

Intr-o atmosferă cordială, au lost 
discutate problefne ale relațiilor 
bilaterale, ale situației din Europa 
în lumina tendințelor de apropiere 
și lărgire a colaborării dintre statele 
continentului, 
bleme 
te în 
siune.

Cu
a oferit un dineu în onoarea 
nistrului de externe român.

special 
tran-

precum și alte pro- 
ale vieții internaționale afla- 
atenția participanților la se-

acest prilej, ministrul belgian
mi-

★
De asemenea, în cursul ultimelor 

zile, Corneliu Mănescu s-a întîlnil

re din Vietnam și de a studia pro
blema intensificării angajării aces
tor țari în războiul din Vietnam.

ANGLIA

convorbiri- 
consti- 

relațiilor româno-

convorbiri avute 
externe al Alge- 

au fost

cu ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, tema 
lor avute cu acest prilej 
tuind-o evoluția 
suedeze.

In cadrul unei 
cu ministrul de
riei, Abdelaziz Bouteflika, 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
Algeria, și unele probleme aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii Adună
rii Generale.

Tniuele poilggieze lat din te in te mai areu 
lată minării involoiionaie

LISABONA 7 (Agerpres). — Ge
neralul Gomes de Arajo, ministrul 
portughez al apărării, s-a întors de 
curând dintr-un turneu de inspec
ție întreprins în Africa. Din 
clarațiiile lui Gomes de Arajo 
iese că trupele portugheze fac 
ce în ce mai greu față mișcării 
voluționare a popoarelor din 
Ionii. „Sînt foarte neliniștit de 
tinderea activității rebelilor", a
fiirmat deschis generalul Gomes de 
Arajo. Revista „Le Nouvel Obser- 
vateur" menționează că generalul 
portughez a prezentat și un plan, 
care ar reprezenta „un antidot". El 
cere crearea unui comitet care să

de- 
re- 
din 
re- 
co- 
ex- 

a-

Un bilanț al succeselor 
patrioților din Vietnamul de sud

SAIGON 7 (Agerpres). — Agen
ția Eliberarea informează că, în 
prima parte a lunii septembrie, 
trupele Frontului Național de Eli
berare din provincia Quang Nam 
au atacat două companii america
ne de la baza aeriană de la Chu 
Lai și au bombardat cu. mortierc 
două posturi inamice. Cu acest pri
lej, 50 de militari americani au fost 
uaiși și răniți, au fost 
care blindate amfibii 
cendiate mai muilte

ai
se

de
distruse patru 
și au fost
depozite

în
de

După încheierea lucrărilor 
Congresului Partidului laburist

LONDRA 7 (Agerpres). — Con
gresul Partidului laburist a luat 
sfîrșit joi seara. Ultima zi a lu
crărilor a prilejuit, după cum se 
știe, înfrângerea politicii oficiale a 
guvernului laburist în două pro
bleme importante: situația din 
Vietnam și reducerea cheltuielilor 
militare. Totuși, premierul Wilson 
s->a declarat „foarte satisfăcut" de 
desfășurarea congresului și și-a ex
primat convingerea că rezultatele 
sondajelor publice inserate de zia 
rul ,Daily Telegraph" nu au reflec
tat părerile reale ale corpului e 
lectora! și că, dacă ar avea loc a- 
legeri, Partidul laburist le-ar c.îs- 
t-iga din nou.

Examinarea planului britanic „în 
șase puncte" în problema vietna

la-

$ HANOI. Agenția V.N.A. anunță că la 6 octombrie, 
forțele armate vietnameze au doborât deasupra provinciei 
Thanh Hoa unul dintre avioanele americane, care au între
prins în cursul zilei raiduri în zona provinciei amintite.

Numărul total al avioanelor americane doborâte pînă în 
prezent pe teritoriul R. D-- Vietnam se ridică la 1 479.

meză, prezentat joi Congresului 
burist, arată că guvernul nu este 
dispus să accepte părerile foarte 
activ exprimate în sinul Partidului 
laburist, în sensul că Anglia tre
buie să se îndepărteze de politica 
americană _ în Asia de sud-est. Așa 
cum a fost ea definită de minis
trul de externe Brown, politica 
britanică în problema vietnameză 
nu ține cont nici de esența rezolu
ției adoptate cu majoritate de vo
turi de congres și care constituie, 
după părerea majorității observa
torilor, o condamnare implicită a 
acțiunilor S.U.A. în Vietnam. Dim
potrivă, planul britanic este în fond 
o reflectare, a încercărilor binecu
noscute ale diplomației americane 

- de a impune așa-zise tratative de 
pace în condițiile 
tinderii agresiunii 
porului Vietnamez.
Brown a declarat
de presă ținută joi seara că pri
mele reacții înregistrate la Wa
shington după aflarea propunerilor 
sale au fost „extrem de încuraja
toare".

materiale. In alte districte ale pro
vinciei, patrioții au scos din luptă 
107 militari inamici, printre care 
58 americani, și au distrus 8 ve
hicule militare. In aceeași perioa
dă, patrioții din provincia Gia Dinh 
au scos din luptă 709 militari 
trupelor inamice, printre caTc 
aflau 71 de americani.

Agenția Eliberarea anunță că
la începutul anului 1966, un număr 
de 4 313 soldați saigonezi au de
zertat în provincia Thu Dau Mot, 
1 632 în provincia Quang Ngai și 
983 în provincia Bio Eguiudinh. In 
fața acestei situații, autoritățile de 
la Saigon au trecut la aspre mă
suri de represiune și de cîtva timp, 
potrivit agenției citate, zilnic sînt 
semnalate 500—600 arestări. Numai 
în cursul ultimei săptămână a lu
nii septembrie numărul arestaților 
ajunsese la 3 000.

SOFIA. S. Mikunis, secretar general al Partidului Co
munist din Izrael, care se ailă în vizită în Bulgaria de cîteva 
zile, a fost primit de Todor Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al 
o convorbire.

Partidului Comunist Bulgar cu care a avut

< ATENA.
Grecia au intrat
Greviștii revendică majorarea salariilor în raport cu crește
rea costului vieții. Aceasta este cea de-a treia grevă î.n de
curs de o lună, la care participă cadrele didactice din Grecia.

Un număr de 28 000 de cadre didactice din 
vineri dimineața într-o grevă de 48 de ore.

• TOKIO. Curtea Supremă din Tokio a pronunțat sen
tința în procesul unui grup de 71 mineri de la mina Miike, 
participanți la cunoscutele acțiuni greviste din 1959—1960 în 
apărarea drepturilor lor și celor 1 200 de mineri concediați. 
Ei au fost condamnați la închisoare pe termene între 2 și 5 
luni și la amenzi între 10 000 și 15 000 yeni.

LONDRA. La Ministerul de externe britanic s-a 
anunțat că Marea Britanie va propune ca problema Gibral- 
tarului să fie adusă în fața Curții internaționale de justiție 

Haga. Această propunere ar urma să fie făcută 
întrevederilor anglo-spaniole asupra Gibraltarului, 
reluate luni la Londra.

de la 
cursul 
vor fi

în
ce

NEW YORK. Un gru,p de cercetători americani de la. ♦ „ , _________________________
Universitatea din Stanford (California) au pus la punct un 
procedeu prin c-are cu ajutorul laserului se pot obține ima
gini clare ale obiectelor lansate de pe pămint în spațiul 
cosmic ~ pînă la o distanță de maximum 320 de kilometri. 
Datorită faptului că nu sînt supuse la distorsiuni atmosferice 
și la efectele de oscilare a imaginii, obținută prin telescop, 
razele laser permit observarea cu mare precizie de la su
prafața pămîntului a obiectelor, precum și a cosmonauților 
care evoluează în spațiul cosmic.

menținerii și ex- 
împotriva po- 

De altfel, însuși 
într-o conferință

cuprindă delegații șefiilor de stat 
major și ai serviciilor de securita
te din Africa de sud, Rhodesia și 
Portugalia. Acest organism ar ur
ma să coordoneze acțiunile împo
triva, revoluționairilot africani.

Vizita președintelui
S.U.A. în Japonia
este indezirabilă

războiul din 
că nu este 
nici măcar 
drum spre 

să ia parte

TOKIO 7 (Agerpres). — Takezo 
Shimoda, ministru adjunct al afa
cerilor externe al Japoniei, a de
clarat la o conferință de presă că 
vizita președintelui Johnson în Ja
ponia este indezirabilă în cazul în 
oare este legată de
Vietnam. El a adăugat 
de dorit ca el să facă 
o escală la Tokio, în 
Manila, unde urmează
la întâlnirea celor șapte state parti
cipante la războiul din Vietnam.

Vineri, președintele Johnson a 
remis o scrisoare primului minis
tru al Japoniei, Eisaku Sato, în ca
re, potrivit agenției Kiodo Tușiți, el 
socotește „inoportun" momentul ac
tual pentru a vizita Japonia. In răs
punsul său, premierul japonez s-a 
declarat de acord cu părerea pre
ședintelui Johnson.

Schimbul de scrisori cu privire 
la vizita președintelui Johnson la 
Tokio este primul pe această temă, 
din anul 1960, cînd demonstrațiile 
de protest împotriva așa-numitului 
„Tratat de securitate japono-ame- 
rican" au zădărnicit vizita în Ja
ponia a fostului președinte al S.U.A., ■ 
Eisenhower.

Stare de urgență în Jamaica
KINGSTON 7 (Agerpres). — In 

Jamaica a fost instituită starea de 
urgentă, ca urmare a noilor inci
dente care au avut loc în capitala 
țării, Kingston, între partizanii re
gimului și cei al opoziției. Decre
tul emis în acest sens de guvern 
acordă poliției dreptul de a aresta 
orice persoană suspectă de a in-

actelor de vio-

în buza 
persoane

decretu-
au fost

ale

cita la comiterea 
lență.

Se relatează că 
lui, peste 130 de
arestate în cartierele vestice 
capitalei. In urma perchezițiilor e- 
fectuiate la cei arestați, au fost gă
site arme și muniții.

-t

Declarația lui McNamara
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul într-o ședință a Co
misiei pentru problemele forțelor 
armate a Camerei Reprezentanților a 
Congresului american, ministrul a- 
parării al S.U.A., McNamara a de
clarat că Pentagonul își bazează pla
nurile pe premisa că războiul din 
Vietnam nu va lua sfîrșit înainte de 
luna iunie 1968. Comisia continuă 
în prezent dezbaterile privind ce-

rerea formulată de McNamara în le
gătură cu fondurile suplimentare, în 
sumă de 434 milioane dolari, nece
sare războiului din Vietnam. Prin
cipala parte a acestei sume va fi fo
losită pentru construcția de avioane 
de vînătoare și bombardament, co
mandate de guvern companiei 
„McDonnal" pentru continuarea o- 
perațiunilor militare din Vietnam.

DE PRETUTINDENI
Inima artificiala

Uni- 
ela- 
care 
defi-

baterie plasată în exterior. In
ventatorii speră să folosească 
în viitor un sistem de trans
mitere fără fir a energiei e- 
lectrice către motor sau să 
implanteze pile atomice chiar 
în corpul bolnavului.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Un grup de medici de la 
versilatea din Indiana au 
borat o inimă artificială 
ar putea înlocui in mod
nitiv o inimă bolnavă. Inima 
artificială, experimentată cu 
succes pe animale, diferă de 
pompele care se implantează 
unor bolnavi și care pot aju
ta doar inima bolnavă pină la 
însănătoșire.

Harris Schumacker și Win
ston Burns, conducătorii gru
pului de medici de la Univer
sitatea din Indiana, au arătat 
că aparatul construit de ei este 
cu puțin mai voluminos decit 
inima umană și este acționat 
de un minuscul motor elec
tric, legat printr-un fir de o

„Trăinicia rocii lunare 
a Fost demonstrată 
în mod incontestabil"

HARKOV 7 (Agerpres). — 
La conferința -planetologilor 
sovietici, care a avut loc la 
Harkov, prof. Alexandr Lebe
dinski a declarat că „trăinicia 
rocii lunare a fost demonstra
tă în mod incontestabil". La a- 
ceastă importantă concluzie 
științifică, a adăugat el, s-a pu
tut ajunge în mare parte da-

Sorită imaginilor transmise in 
februarie a. c. i 
lică „Luna-9".

Lebedinski a 
ția sovietică a 
panta unui mic 
află într-un alt 
porții mai mari. De aceea, în 
fotografie nu se vede adevă 
râtul orizont selenografic, ci 
un orizont „apropiat", limitat 
de marginea craterului exte 
rior.

Studiind fotografiile, atenția 
specialiștilor a fost atrasă 
special 
un fel 
dinski 
rea că 
tora așa-numitului vint-flux al 
cătuit din particule-corpuscu) 
emise de Soare.

de stația sovie

amintit că sta 
as£lenizat pe 
crater care se 
crater de pro-

în 
de pietrele ridicate pe 
de „postament". Lebe 
formulează presupune 

acest fenomen s-ar da
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