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ÎN CEA DE-A DOUA ZI A VIZITEI ÎN REGIUNEA HUNEDOA
RA, TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, ALEXANDRU DRĂGHICI, 
PAUL NICULESCU-MIZIL, ILIE VERDEȚ, MANEA MĂNESCU, VIR
GIL TROFIN, AU FOST OASPEȚI AI LOCUITORILOR ORAȘELOR 
ALBA IULIA, SEBEȘ, CUGIR, ORĂȘTIE, BRAD, AI SĂTENILOR DIN 
GALDA DE JOS. CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT AU 
POPOSIT ÎN VECHEA CETATE ALBA IULIA, LA CASA MEMO- 
RIALÂ AUREL VLAICU, LA MORMÎNTUL LUI AVRAM IANCU ȘI 
LA GORUNUL LUI HORIA. SEARA A AVUT LOC LA HUNEDOA
RA ADUNAREA CU ACTIVUL COMITETULUI REGIONAL DE 
PARTID.

Conducătorii dc partid $i dc stat in mijlocul 
oamenilor mnncii din regiunea Hunedoara

Publicăm continuarea reportajului apărut în numărul de ieri al 
ziarului nostru.

Industrializarea — calea dezvoltării 
întregii economii și creșterii 

bunăstării poporului
— Mitingul de la Hunedoara

In după-amiaza zilei de vineri, 
tovarășii Nicoiae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdet, Manea MăneScu, 
Virgil Trofin, s-au îndreptat spre 
Hunedoara. Pădurea coșurilor fu- 
megînde, siluetele halelor de di
mensiuni impresionante vestesc în
că de departe prezența in Valea 

< 1 Cernei a cetății metalului — vastă
. ■ și elocventă sinteză a marii epo

pei a industrializării socialiste a 
României.

Hunedoara de astăzi — ale cărei 
tradiții în plămădirea metalului co
boară în a dineul mileniilor — în
fățișează privirilor tabloul unei 
dezvoltări de o impetuozitate.,fără 
precedent pe .aceste meleaguri. - Ea 
»e înscrie pe traiectoria mereu as
cendentă a economiei noastre na
ționale cu cele aproape 1 400 000 
tone fontă, 2 500 000 tone oțel, 
1.504000 tone laminate finite,-, pe 
care le dă anual țării și care se 
revarsă ca un uriaș fluviu încan- 

. descent.
La intrarea în oraș, străjuită de 

un portal avînd incrustate, din fier 
forjat, contururile unui furnal și 
unui cuptor Martin, se aflau, în sa
lopetele lor obișnuite, fumaliști și 
oțelari, constructori, mineri de la 
Teliuc și Ghelair, Alături de ei se 
găseau pădureții din cătunele de 

_. pe crestele munților învecinați, în 
p pitorescul și străvechiul lor port. 

păstrat cu sfințenie încă de pe vre
mea dacilor.

Oaspeții sînt salutați de tovară
șii Pogea Brîncoveanu,. prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid, și Viorel Răceanu,. președin

PE PLATFORMA UNEI OȚELĂRH HUNEDORENE

tele Sfatului popular orășenesc. Un 
inimos cuvînt de „bun venit" ros
tește unul dintre veteranii uzinei, 
fumalistul Gheorghe Roman, care 
de peste trei decenii este mereu 
prezent la marile izvoaie de fontă 
ale Hunedoarei. Dar cel mai grăi
tor salut este întruchipat de o lo
zincă prinsă, la zeci de metri înăl
țime, între două coșuri ale oțelă- 
riei, exprimând căldura simțămin- 
telor pe care le trăiesc hunedorenii.

Pe măsură ce coloana de mașini 
înaintează spre locul mitingului, 
panorama orașului își dezvăluie 
pas cu pas prospețimea și frumu
sețea. Verticalele blocurilor se .suc
ced armonios pe fundalul colorat 
în ' toate nuanțele toamnei , al . (lea
lului Chizid. Peste zece mii de a- 
partaimente’, numeroase școli, insti
tuții sanitare, așezăminte de . cultu
ră definesc imaginea contemporană 
a Hunedoarei socialiste^

La capătul bulevardului Dacia, 
acolo unde va fi viitorul centru ad
ministrativ al . orașului, oaspeții iau 
loc în tribuna, oficială. Marea mul
țime, care dă bulevardului aspec
tul unui larg amfiteatru, izbuc
nește în puternice aclamații și u- 
rale..

Mitingul este deschis de tov. 
Pogea Brîncoveanu. In numele si- 
derurgiștilor și al celorlalți .locui
tori ai Hunedoarei vorbesc ingine
rul Nicoiae Agachi, director ge
neral al combinatului, și profesoa
ra Raisa Boiangiu, directoarea șco
lii generale, nr. 3.

Saluitat cu îndelungi, ovații 
ia cuvântai tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dați-mi voie să încep prin a vă 
transmite dumneavoastră, muncito
rilor sâderurgiști, tuturor locuitori
lor orașului Hunedoara, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului și al guvernu
lui Republicii Socialiste România.

După ce s-a referit la tradițiile 
revoluționare și progresiste ale hu- 
nedorenilor, vorbitorul a spus:

Marele combinat siderurgic de 
la Hunedoara a cunoscut în anii 
puterii populare o dezvoltare con
tinuă. El asigură astăzi mai mult 
de o treime din producția de oțel 
a patriei noastre. Dezvoltarea și 
modernizarea combinatului consti
tuie un viu exemplu . al politicii 
partidului nostru de industrializare 
socialistă, singura cale de creștere 
a potențialului economic al țării, 
de asigurare a bunăstării poporului, 
de întărire a independenței și su
veranității naționale. In . anii con
strucției socialiste, alături de 1 dez
voltarea combinatului, în mod im
petuos s-a schimbat și înfățișarea 
orașului Hunedoara. S-au înălțat 
cartiere noi de locuințe, s-au con
struit importante unități social-cul-, 
turale, s-au îmbunătățit condițiile 
de odihnă și de viață ale oameni
lor muncii. Toate aceste înfăptuiri 
sînt rodul muncii harnicei noastre 
clase muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii din Hunedoara care, 
urmând neabătut politica partidului, 
înfăptuiesc prevederile programu
lui de desă-vîrșire a construcției so
cialiste, de înflorire a României.

Desigur tovarăși aceste realizări 
au cerut eforturi, au presupus în
vingerea multor greutăți. Au fost 
și lipsuri, s-au mai săvîrșit și gre
șeli, și trebuie să spunem, lipsuri 
mai sînt încă în activitatea noas
tră. Aici la Hunedoara mai sânt 
încă lucruri de îndreptat, munca 
poate să se desfășoare și mai bi
ne. Ceea ce este însă caracteristic 
întregii noastre activități, inclusiv 
a muncitorilor și a comuniștilor din 
Hunedoara, este faptul că întot
deauna am știut să înlăturăm nea
junsurile, să asigurăm mersul îna
inte al patriei noastre, să ridicăm 
continuu bunăstarea poporului ro
mân.

După cum știți, Congresul al IX- 
lea al partidului a trasat un minu
nat program de dezvoltare a pa
triei . pînă în 1970. Acest program 
conține prevederi importante si 
pentru Orașul și . combinatul Hune
doara. Dumneavoastră trebuie să 
dați 2 800 000 de tone de oțel în 
1970. Este o sarcină grea. Trebuie 
construite noi furnale, trebuie con
struit un laminor nou, modern. A- 
proape trei miliarde de lei sînt 
prevăzuți în planul de investiții 
numai pentru realizarea noilor o- 
biective din combinat. Dumneavoas
tră, siderurgiștilor, vă este limpede 
ce importanță are metalul pentru 
patria noastră. Fără o puternică 
industrie grea, fără o industrie con
structoare de mașini — și pentru 
a avea industrie constructoare de 
mașini trebuie să avem oțel — nu 
se poate asigura mersul înainte al 
societății noăstre, nu se poate vorbi 
de desăvârșirea construcției socia
liste și de crearea condițiilor pen
tru trecerea spre comunism. Iată 
de ce noi punem în continuare ac
centul pe industrializare, pe spo

In cetatea metalului, în mijlocul 
bravilor siderurgiști hunedoreni

Oaspeții fac apoi un scurt popas 
pe tărîmurile glorioase ale istoriei 
acestor ținuturi. Se vizitează impu
nătorul castel medieval al Cotrvi- 
neștilor, ridicat încă din secolul al 
XIV-lea, pe un meterez de stîncă, 
în calea cotropirilor otomane. In 
timp oe tmnbițașii vestesc de pe 
parapet sosirea oaspeților, oameni 

rirea producției de metal, pe dez
voltarea industriei constructoare de 
mașini, văzând în aceasta garanția 
desăvârșirii construcției socialiste, 
creării condițiilor pentru trecerea 
spre comunism, asigurării indepen
denței și suveranității patriei noas
tre.

Subliniind în continuare că pa
ralel cu sporirea producției de me
tal trebuie pus un accent mai mare 
pe îmbunătățirea calității oțelului, 
tovarășul Ceaușescu a spus : parti
dul și guvernul au luat măsuri 
pentru a asigura ca pînă în 1970 
să sporească ponderea oțelului de 
calitate superioară în producția to
tală de oțel. In această privință și 
dv., celor din Hunedoara, vă revin 
sarcini însemnate. Trebuie îmbu
nătățită continuu calitatea oțelului, 
trebuie asigurat ca . laminatele pe 
care le produceți să corespundă tu
turor cerințelor economiei naționa
le. Aceasta presupune o organiza
re superioară a producției, o mai 
bună disciplină a muncii, impune 
tuturor, conducerii combinatului, 
organizațiilor de partid, de sindi
cat, U.T.C., fiecărui muncitor, ingi
ner, tehnician, să aibă permanent 
în centrul preocupărilor lupta pen
tru o calitate mai bună a metalu
lui, a laminatelor, a tuturor pro
duselor care ies din uzina dum
neavoastră. Noi avem convingerea 
că muncitorii din Hunedoara își 
vor face datoria față de patrie, vor 
da oțel și laminate mai multe, la 
timp și de mai bună calitate. Vă 
dorim succes în aceste eforturi în
chinate prosperității României so
cialiste.

O dată cu creșterea producției 
va cunoaște o nouă dezvoltare o- 
rașul dumneavoastră. Se vor clădi 
circa 3 800 de apartamente noi, se 
vor construi noi unități de . deser
vire social-culturală. care vor con
tribui la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale locuitorilor Hunedoa
rei. După cum știți, Congresul al 
IX-lea a prevăzut o creștere a ni
velului veniturilor oamenilor mun
cii în anii cincinalului de circa 20 
la sută, precum și îmbunătățirea 
pensiilor salariaților. Și vreau să 
comunic că încă de la începutul 
anului viitor se va aplica sporirea 
pensiilor și se va elabora o nouă 
lege a pensiilor, care va crea con
diții mai bune pentru asigurarea 
la bătrânețe a acelora care mun
cesc pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii în țara noastră.

In încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat muncitorilor siderurgiști, tu
turor locuitorilor orașului Hune
doara succese tot mai mari în în
treaga lor activitate. Dorim — a 
spus el — ca prin munca dumnea
voastră să vă aduceți din plin con
tribuția la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului, încât alături de toți oa
menii muncii să puteți să spuneți 
cu mândrie și dumneavoastră în 
1970 : „In tot ceea ce s-a înfăptuit 
în România este cuprinsă și o parte 
din munca noastră, a celor de la 
Hunedoara !".

Participanții la adunare au a- 
plaudat îndelung. în repetate rân
duri, cuvintele rostite de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în cursul expu
nerii sale.

în vestminte de ostași ai epocii, 
înarmați cu halebarde, prezintă o- 
norul. Profesoara Maria Cosma — 
descendenta unei familii care 
timp de generații, s-a dedicat con
servării acestui monument istoric 
— îi călăuzește pe conducătorii de 
partid și de stat în sala cavaleri
lor și la capelă, dînd explicații a

supra caracteristicilor arhitectonice 
ale construcției. Numeroase măr
turii evocă rolul însemnat pe. oare 
1-e juaat vechea familie româneas
că a lui Ioan de Hunedoara în a- 
părarea civilizației europene de pe
ricolul jugului turcesc, precum și 
prestigiul de care s-au bucurat loan 
și fiul său. Matei, în rândurile per
sonalităților de seamă ale epocii.

Discutând cu arhitectul Nicoiae 
Voiculescu, oaspeții se interesează 
de mersul lucrărilor de restaurare, 
aare vor reda castelului autentici
tatea 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 Ioan de Hunedoara și ale ce
lorlalți viteji din familia Corvinilor 
se înscriu cu cinste în istoria lupte
lor poporului român împotrivă asu
pritorilor, pentru libertate și progres 
social".

La numai cîteva sute de metri ne 
aflăm în plin miez al contemporanei
tății socialiste. Oaspeții pătrund pe 
porțile combinatului siderurgic.

In întîmpinarea conducătorilor noș
tri vin tov. Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, reprezen
tanții conducerii întreprinderii și , ai 
organizației de partid, un mare nu
măr de siderurgiști.

Lîngă o machetă, care prezintă -în
fățișarea de azi a combinatului, pre
figurând, totodată, . dezvoltarea s,a 
viitoare, au loc discuții referitoare 
la perspectivele acestui important 
centru industrial în cincinal. In pre
zent, aici se realizează în 50 de zile 
producția de oțel și în 30 de zile cee 
de. fontă a României antebelice. Se 
relevă în discuție că cele 2,3 miliarde 
lei ce se vor investi în anii urmă 
tori vor permite sporirea considera
bilă a producției, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ.

Secretarul general al Comitetului 
Central dă o înaltă apreciere efor
turilor rodnice ale siderurgiștilor 
hunedoreni, subliniind, în ■ același 
timp necesitatea perfecționării pro
cedeelor tehnologice, a creșterii exi
genței față de calitatea și disciplina 
muncii în fiecare verigă a procesu
lui de producție, de la conducerea 
combinatului la ultimul muncitor.

Prima secție importantă vizitată 
este oțelăria Martin nr. 2, cea mai 
mare din țară. Din fascinantul joc al 
vîlvătăilor, dirijat de la distanță de 
meșteri pricepuli si harnici, se ză
mislește oțelul, oră de ora, minut 
de minut, zi și noapte. Conducătorii 
de partid și de stat asistă la luarea 
unei probe, contemplă prin vizeta 
de cobalt clocotul ’ văpăilor purpurii 
și urmăresc, de la pupitrul de co
mandă, pregătirea noii șarje.

■ Tovarășul Nicoiae Ceaușescu se 
întreține cu oțelarii Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, Teodor Ga- 
ramalis, Ariton Bucur, cu conducă
torii tehnici ai oțelăriei, interesîh- 
du-se de realizarea sortimentelor de 
oțel cerute de marile uzine con
structoare de mașini.

— De cînd lucrezi la oțelărie? — 
îl întreabă tovarășul Ceaușescc pe 
prim-topitorul Constantin Enache.

— Sînt aproape douăzeci de ani...
— Frumos ! Și cu îndeplinirea pla

nului cum stați ?
— Depășit...
— Si mai frumos ! Vă urez sănă

tate și noi succese...
In cursul discuției, conducătorii de ' 

partid și de stat dau prețioase indi
cații privind asimilarea de noi mărci 
de oțeluri superioare, sporirea indi
cilor de utilizare a agregatelor, în
tărirea disciplinei tehnologice.

Oaspeții se îndreaptă spre secția 
a III-a furnale. Doi coloși argintii 
domină împrejurimile cu silueta lor 
impresionantă. Primul furnal de 1 000 
metri cubi funcționează de cîțiva 
ani, înscriind în cronica siderurgiei 
românești cei mai ridicați parame-

/ Continuare in pag. 2-a)



CondutâtorK de partid șl de stat in mijlocul 
oamenilor muncii din regiunea Hunedoara
/Urmate din pag. l-a)

tri tehnico-economici. Al doilea fur
nal, nr. 8, de 1 000 metri cubi — 
unde s-a aprins focul abia în urmă 
Cu zece zile ■— este o creație ex
clusivă a specialiștilor și construe- 
tarilor români, o realizare a științei 
și tehnicii noastre. El a fost înălțat 
în timpul record de numai optspre
zece luni și se caracterizează printr- 
un înalt grad de automatizare și 
mecanizare. Intr-o atmosferă emo
ționantă are loc inaugurarea oficială 
a furnalului, cu care prilej echipa 
cunoscutului prim-topitor Simion 
Jurcă deschide calea șuvoiului de 
fontă. însoțit de o jerbă de seîntei 
țâșnește un rîu de foc. Este una din
tre primele șarje destinate oțelă- 
riei.

In cabina de comandă, oaspeților 
li se prezintă funcționarea perfec- 
ționatelor sisteme de dirijare și 
Control care conduc și urmăresc, 
clipă cu clipă, complicatele procese 
din măruntaiele incandescente ale 
agregatului. Acest nou furnal reali
zează în mai puțin de douăzeci de 
Sile întreaga producție de fontă a ve
chii Hunedoare. Cadrele tehnice, 
furflaliștii se angajează în fața con
ducerii de partid și de stat să mun
cească în așa fed incit „noul născut'1 
al Cincinalului să se situeze la ni
velul mărilor agregate de acest iei 
din cede mai modeme întreprin
deri siderurgice ale lumii.

Gontinuîndu-și vizita în combinat, 
înalții oaspeți poposesc la complexul 
de laminoare, marea poartă a Hu
nedoarei , de unde metalul este ex
pediat pe arterele vitale ale econo
miei naționale, precum și peste ho
tare, în 23 de țări. Se trece prin 
halele laminorului bluimng, prin si
la de mașini, pe lingă liniile de se
mifabricate, de profile fine, sîrmă și 
benzi. Impresionează măiestria și 
precizia cu oare se lucrează, folosin- 
du-se din plin toate avantajele elec
tronicii pentru obținerea unei înalte 
productivități a muncii. Sub vastele 
cupole se desfășoară spectacolul sO- 
bru și, în același timp grandios, al 
unei munci de înaltă perfecțiune 
tehnică.

Subliniind valoarea experienței a- 
cumulate de colectivul de laminatori 
In atingerea rapidă a parametrilor 
proiectați, în lărgirea continuă a 
gamei de sortimente — tovarășul 
Ceaușescu arată, totodată, că este 
imperios necesar să se acorde o aten
ție sporită utilizării mai judicioase 
a capacităților de producție, să Se 
gospodărească mai atent metalul, să 
se manifeste o grijă accentuată față 
de finisarea și aspectul comercial 
al produselor. Oaspeții cer amănun
te în legătură cu amplasarea și 
construcția viitorului laminor blu 
mmg de 1 300 mm, pregătirea docu
mentației și a comenzilor de utilaje.

Evidențiind importanța unui efort 
și mai susținut pentru îmbogățirea 
Varietății de laminate, secretarul ge
neral al Comitetului Centrai a dat in
dicații pentru creșterea producției 
de oțel-beton menit să satisfacă ma
rile cerințe ale șantierelor cincina
lului.

— Noi socotim aceste indicații drept 
o sarcină importantă și ne vom stră
dui s-o îndeplinim eît mai bine ■— 
spune directorul general al combi
natului.

la despărțirea de harnicul co
lectiv al siderurgiștilor, conducătorii 
de partid și de stat semnează în 
cartea de onoare a combinatului sub 
următorul text: „Apreciem în mod 
deosebit eforturile încununate de 
succes ale siderurgiștilor hunedo- 
reni de a da patriei cantități spo
rite de metal, de bună calitate — 
attt de necesar operei de industria
lizare socialistă. Tuturor lucrători
lor acestei puternice „cetăți de toc" 
a României socialiste le adresăm 
din inimă urările noastre de noi 
succese".

★

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 fața spec
tatorilor — în vers, cântec și dans 

imagini din istoria zbuciumată, pli
nă de aprige bătălii pentru libertate, 
a acestor străvechi plaiuri româ
nești, de la legendarele figuri ale 
lui Decebal, Mibai Viteazul până la 
neînfricatele căpetenii ale moților, 
Harta, Gloșca și (Srișan, Avrani tan- 
ol Sa o ^>Bton<ică înmiiiimine ră

sună cîntecele și jocurile pline de 
voioșie închinate marilor înfăptuiri 
ale prezentului socialist, ritmurilor 
vii ale propășirii industriale, încre
derii nestrămutate în viitorul lu
minos al patriei.

Ieșind din sala de spectacole, con
ducătorii de partid și de stat sînt sa
lutați de mulțimea imensă a hune- 
dorenilot care au încins, in piața din 
fața Casei de cultură, o mare „horă 
a Unirii". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat se prind în horă, 
în ovațiile entuziaste ale zecilor de 
mii de locuitori, ba plecarea din Hu
nedoara, mii de locuitori ai orașului 
salută cu entuziasm pe conducătorii 
de partid și de stat.

...La Deva —“ ghirlandele mirltl- 
ootore ale artificiilor luminează fe- 

Valorificarea rezervelor agriculturii — 
mijloc de creștere a veniturilor țărănimii, 

a bunăstării întregului popor
Vestea sosirii conducătorilor

de partid și de stat s-a răs- 
pindit ieri pretutindeni in satele de 
pe văile Mureșului și Tîrnavelor, ca
re, împodobite sărbătorește, întâm
pină pe oaspeți sub o ploaie mul
ticoloră de flori.

La Galda de Jos, conducătorii 
de partid și de stat fac un popas 
mai îndelungat.

Despre rezultatele muncii co
operatorilor vorbește cu mindrie 
inginera agronom Marie Suchov, 
o tînărâ oaire, împreună ou soțul 
ei, lucrează cu pasiune de ia absol
virea facultății, pentru dezvol
tarea satului. Adunați in 
casa-laborator, gospodarii satului 
se sfătuiesc cu conducătorii de 
partid și de stat, le împărtășesc 
preocupările și strădaniile de a 
spori averea de azi a cooperativei, 
ce atinge cinci milioane lei.

— Ce situație, aveți în domeniul 
creșterii vitelor ? — întreabă . tova
rășii! Nicolae Ceaușescu.

— Deși avem un mare număr de 
vite, peste șase sute de bovine, a- 
proape o mie de Oi, sute de porci, 
producțiile ce s-ar cuveni să le 
obțiijem nu țin încă pasul cu rezul
tatele din celelalte sectoare — răs
punde inginera agronom. Aceasta 
deoarece nu ne-aim preocupat de 
selectarea animalelor.

Discuția a continuat apoi cu pre
ședintele cooperativei, VasHe Tibe- 
rian, cu membrii consiliului pe con
ducere, oaspeții interesfadu-se des
pre unele aspecte ale muncii co
operatorilor, despre felul cum con
ducerea cooperativei se consultă 
șî se Sfătuiește cu membrii acesteia.

S-a vizitat apoi ferma de animale 
a vecinilor — gospodăria agricolă 
de stat Galda de Jos. Directorul, 
ing. Augustin Mocan/u, conduce pe 
oaspeți la grajdurile moderne, con
struite la un preț de cost scăzut, 
ce adăpostesc aproximativ 300 de 
vaci.

Conducătorii de partid și de stat 
se întîlnesc apoi cu sătenii în ca
drul unui însuflețitor miting în pia
ța satului, la care participă și a- 
gricultori din Mihalț, podgoreni din 
Cricăti și Ighiu, pomicuiltori din 
Benic, pădureni șl ciobani din In- 
tregalde, mii de oameni veniți din 
toate comunele din împrejurimi.

Cu acest prilej au vorbit 
ing. Augustin Moca nu, directorul 
gospodăriei de stat, și Vasile Tibe- 
riaii, președintele cooperativei a 
gricole.

In aplauzele celor prezenți a 
luat apoi cuvântul tovarășul NI
COLAE CEAUȘESCU, care, apre
ciind rezultatele obținute de lucră
torii gospodăriei agricole de stat 
și de membrii cooperativei agricole 
de producție din Galda de Jos, a 
spus: Desigur, recolta de a-
proape 3 000 kg grîu la hec
tar obținută de Gostat și de peste 
2 4Q0 Jeg la hectar realizată de co
operativă este bubă,- perspective 
bune sînt, de asemenea, la recolta 
de porumb; de sfeclă și la celelal
te culturi. Și producția de lapte la 
GJVS. este mulțumitoare. Față de 
Gostat, producția de lapte a coope
rativei este însă mult mai mică. 
Aceasta arată ce rezerve mai are 
cooperative, deși nici despre G.A.S. 
nu se poete spune .că a ajuns la 

posibilităților. Nu mai 

eric vechea cetate ce străjuie orașul. 
Conducătorii de partid și de stat vizi
tează expoziția de produse indus
triale ale regiunii, amenajată în- 
tr-o sală la sediul Comitetului re
gional de partid. Se găsesc aăicâ ex
ponate felurite și sugestive — căr
bune și minereuri, laminate de o- 
țel și mașini-unei te, produse chi
mice și produse aUzneotare, hîrtie, 
blănuri, textile și încălțăminte, ma
șini de uz casnic și produse ale 
industriei locale — oglindind forța 
economică a acestei regiuni cu oa
meni harnici și gospodari pricepuți. 
După vizită, orașul îi întîmpină din 
nou cu aceeași nestăvilită bucurie, 
ca o expresie a dragostei nețărmu
rite față de încercatul conducător 
al poporului — Partidul Comunist 
Român.

vorbesc că și numărul de vaci ăl 
cooperativei mi se pare foarte mic.

Subliniind necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru creșterea be
neficiilor și a rentabilității in 
G.A.S., pentru obținerea de produc
ții mai mari cerealiere și animalie
re la prețuri de cost cît mai mici 
în cooperativa agricolă, în-trucît nu
mai pe această, bază se vor putea 
îmbunătăți salariile lucrătorilor din 
G.A.S. și vor putea crește venitu
rile tuturor cooperatorilor, secreta 
ral general al C.C. a P.C.R. a spus 
in continuare :

După cum ne-au arătat tovarășii, 
anul acesta ziua-muncă în coope
rativă va fi de 29 de lei. Desigur, 
este un rezultat bun, dar depinde 
de dv. ca veniturile cooperativei 
și ale membrilor ei să crească și 
mai mult. Toate eforturile pe care 
le depunem în domeniul agricultu
rii sînt îndreptate spre mărirea 
continuă a producției agricole, ca 
bază a sporirii veniturilor coopera
torilor, asigurării produselor agri
cole necesare aprovizionării popu
lației și industriei. In felul acesta 
agricultura noastră socialistă își a- 
duce contribuția activă la înfăptui
rea programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului pri
vind desăvîrșirea construcției so
cialiste, înflorirea patriei. Aceasta, 
tovarăși, este calea pentru bună
stare !

Trebuie să depunem eforturi — 
a spus în Încheiere tovarășul 
Ceaușescu — pentru utilizarea din 
plin a mijloacelor puse la îndernî- 
nfi de stat, pentru extinderea me
canizării, pentru folosirea pe scară 
tot mai largă a îngrășămintelor chi
mice, pentru aplicarea învățămin
telor științei agricole. Știm că oa
menii muncii din Galda de Jos, atît 
clin Gostat cit și din co
operativă, sânt oameni harnici — 
și noi sîntem convinși că ei își 
vor aduce. contribuția la înfăptui

Conducătorii de partid și de stat cercetează mărturiile păstrate 
in Sala Unirii a Muzeului din Alba Iulia

rea programului de deavottare a 
agriculturii noastre, la înflorirea 
patriei.

Conduși de uratele miilor de ță
rani participant! la miting, oaspeții

Alba Iulia — ecoul „Horei Unirii" 
tuturor românilor

Ne îndreptăm spre orașul unde 
s-a pecetluit unirea în același stat 
a tuturor românilor —• Alba Mia. 
ale cărei temelii se sprijină pe va
tra străvechiului Aputon al Daciei 
libere — Apul-lum roman. File 
de istorie vorbesc de ori
ginile daco-rom<ane ale orașului, 
de, legendarul voievodat al iui Ge- 
Iu, de intrarea triumfală a M Mi
hai Viteazul, de momentul unirii, 
în 1918, a tuturor românilor într-un 
singur stat național.

In întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat au ieșit mii și mii 
de oameni ai muncii, ca-re-și mani
festă fierbinte dragostea față de 
partid.

Oaspeții se îndreaptă către stră
vechea cetate a BăigraduM, ale 
cărei porți, încadrate de halebar
dieri, se deschid spre secole. To
tul evocă momente din istoria glo
rioasă a poporului român.

Răsună, ca și altădată, cuvintele 
aceluia ce a realizat acum mai bi
ne de trei veacuri cea dinții unire 
politică, reconstituind astfel cadrul 
de viață unitar al poporului român : 
„Io, Mihai Voevod și Domn al Ță
rii Românești, al Transilvaniei și a 
toată țara".

Clipe emoționante, cărora le dau 
viață un grup de artiști de la tea
trul din Petroșani. E de față aici, 
sub Ziduri, Ia porțile cetății, toată 
suflarea orașului, ca și atunci, în anul 
oînd înaintașii lor . l-au întâm
pinat pe marele voievod sărbăto
rește, salutîndu-1 cu salve de tun 
și dangăt de clopote.

Altă imagine răscolitoare a tre
cutului zbuciumat — răscoala Iui 
Horia, Cloșca și Grișan. Conducă
torii de partid și de stat se opresc 
cu reculegere în fața obeliscului 
închinat celor trei martiri, poposesc 
la celula de deasupra celei de a 
treia porți, Intre ale cărei ziduri 
groase a zăcut în lanțuri grele Ho
ria, „Dîrz, neînfricat, cu credința 
tare în destinul neamului româ
nesc" — așa cum glăsuiește placa 
memorială. f

In sala Unirii, participanții la ac
tul de la 1 decembrie 1918 îi în
tîmpină pe conducătorii României 
Socialiste. „Trei culori cunosc pe 
lume" și melodia răscolitoare a 
Horei Unirii se Înalță evocînd clipe 
istorice pentru ființa neamului ro
mânesc. Unul dintre zecile de mii 
de participanți la marea adunare 
populară de atunci, bătrînul Dă- 
nilă Rusu, reproduce cuvintele so
lemne ale documentului istoric „Ho- 
tărîrea noastră". Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. $1 
ceilalți conducători de partid și de 

își continuă drumul spre Alba Iu- 
lia. La Sîntîmbru, pe coasta viilor, 
se celebrează tocmai sărbătoarea 
culesului, la care sînt invitați și 
oaspeții 

stat cercetează îndelung mărtu
riile păstrate în sala Unirii : dis
cursul lui Vasiie Goldiș, cele șase 
volume groase între ale căror 
scoarțe de piele in culorile trico
lorului sînt strînse laolaltă adeziu
nile și semnăturile populației din 
Transilvania, oare s-a pronunțat în
tr-un suflet pentru unire.

Conducătorii de partid și de stat 
se întrețin și se fotografiază apoi 
împreună cu acești veterani ai 
luptei poporului nostru pentru în
făptuirea statului unitar. Mii de 
oameni se prind cu oaspeții într-o 
uriașă Horă a Unirii.

In cartea de onoare, conducăto
rii de partid și de stat în
scriu : „Am vizitat cu proiun- 
dă emoție „Sala Unirii", lo
cul unde s-a scris o glorioasă pa
gină a istoriei naționale — actul 
de uriașă însemnătate in procesul 
de formare a națiunii române, care 
avea să dea împlinire dorinței de 
veacuri a poporului român de a 
trăi Împreună într-un stat unitar.

Dezvoltînd glorioasele tradiții ale 
trecutului, poporul nostru, constru
ind socialismul, consolidează necon
tenit unitatea, independența națio
nală ți suveranitatea patriei, tău- 
rește viitorul ei iericit".

Conducătorii de partid și de stat 
poposesc apoi în vestita bibliotecă 
jBatthvaneum", înființată la sfârși
tul veacului al XVIII-lea. Aici se află 
conservat cu grijă un adevărat te
zaur de cărți rare,- biblioteca cuprin
de peste 50 000 de volume, 1 000 de 
manuscrise, 560 de incunabule, 
multe din ele de o valoare mondială. 
Sînt mărturii de mare în
semnătate, care, alături de alte do
cumente, cum ar fi prima hartă me
dievală a țării noastre sau Noul Tes
tament în a cărui prefață, scrisă în 
limba română se afirmă în 1648, u- 
nitatea limbii și poporului român, a- 
testă lupta necurmată dusă și prin 
scrisul românesc pentru ideea de u- 
nitațe națională.

Se vizitează apoi catedrala Reîn
tregirii — ridicată pe locul fostei 
mitropolii a lui Mihai Viteazul. La 
intrare se află arhimandritul Emi- 
lian Birdaș, care urează bun sosit 
oaspeților și apoi îi însoțește în 
cursul vizitei în catedrală. Alături 
se află catedrala romano-catolică 
construită în secolul al XIII-lea. 
Aici oaspeții sînt întâmpinați de e- 
piscopul de Alba Iulia, Marton A- 
ron, oare adresează urările sale de 
bun sosit și mulțumește oaspeților 
pentru vizitarea catedralei.

Continuare în pag. 3 a
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Conducătorii dc partid șl dc stat in mijlocul 
oamenilor muncii din regiunea Hunedoara
(Urmare din pag. 2-a)

Din incinta cetății, spre vest, se 
deschide panorama orașului nou, cu 
zecile de blocuri moderne care

Trepte ale unei istorii de luptă 
pentru libertate, independență 

și o viață mai bună
—- Adunarea populară, de la Alba lulia —
Fiți, iubiți tovarăși, bine veniți pe 

aceste meleaguri strămoșești, unde 
se păstrează urmele unei zbuciuma
te dar glorioase istorii a încerca
tului nostru popor și care cunoaște 
azi înflorirea socialismului — a spus 
prunul secretar al comitetului raional 
de partid, Ioan Pipoș. Dacă trecutul 
acestui milenar oraș ne oferă minu
nate fapte din lupta glorioasă a 
strămoșilor noștri, prezentul — a sub
liniat vorbitorul — ni se înfățișează 
plin de frumusețea vremurilor so
cialismului, pe care le trăim sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. Au mai vorbit Ioan Milaciu. 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Sard, profesoara Ma
ria Iancu din Alba lulia și Dănilă 
Rusu, participant la Adunarea care 
a hotărît Unirea.

întâmpinat cu îndelungi ovații a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 

■ CEAUSESCU.
După ce a salutat pe locuitorii o- 

rașului și raionului Alba și le-a mul
țumit pentru primire, tovarășul 
Ceaușescu a spus :

Viața pe aceste meleaguri s-a dez
voltat cu milenii în urmă. Aici au 
avut dacii una din cetățile lor de 
seamă. Au urmat romanii — și din 
această încleștare între doi viteji, 
între Decebal și Traian, s-a născut 
un popor viteaz și harnic, poporul 
român.

In decursul veacurilor, peste pă- 
mînturile patriei noastre de astăzi 
au trecut multe năvăliri. Dar urmașii 
Iui Decebal și Traian au știut perma
nent să-și păstreze ființa națională, 
să și creeze o cultură și o civiliza
ție proprie, în strînsă legătură cu 
civilizația și cultura mondială și să 
asigure dezvoltarea și înaintarea 
continuă a poporului nostru spre o 
viață demnă, independentă.

In conștiința poporului român, Al
ba lulia apare peste veacuri că un 
simbol al jertfelor și biruințe
lor în lupta pentru eliberare so
cială, pentru independentă și unitate 
națională. Această străveche așe
zare este o mărturie grăitoare a 
iscusinței și talentului creator al 
înaintașilor noștri, aici a existat 
un puternic centru de civilizație 
oare s-a păstrat și dezvoltat de-a 
lungul veacurilor.

Izvoarele istorice ateistă existen
ța pe acest teritoriu a unor forma
țiuni statale românești care și-au 
menținut independența pînă în vea
cul al 10-lea, cînd au fost înca
drate în voievodatul’ întemeiat de 
Gelu. In secolele ce au urmat, în
fruntând valurile migra ți unii or și 
în duda vitregiilor provocate de 
numeroase cotropiri, războaie și ja
furi, populația a reușit să asigure 
progresul vieții sociale pe aceste 
meleaguri. De ținutul Albei ca și 
de orașul Alba lulia stat legate e- 
venimente remarcabile din trecutul 
de luptă al poporului nostru. Isto
ria consemnează la loc de cinste 
răscoala de la Bobîlna din 1437, 
războiul țărănesc din 1514 oondus 
de Gheorghe Doja, marea răscoală 
țărănească condusă de Horia, Cloș
ca și Crișan, oare au zguduit orân
duirea feudală. In toate aceste .răs
coale, români, maghiari, germani au 
luptat împreună, înfrățiți, pentru o 
viață mai bună, pentru scuturarea 
jugului asupritorilor.

Alba lulia s-a aflat în plină zona 
de acțiune a oștirilor revoluționa
re conduse de Avram Ianou în tim
pul revoluției din 1848. Ideile des
ființării iobăgiei, eliberării națio
nale de sub jugul habsburgic, ale 
unirii Transilvaniei cu Țara Româ
nească și Moldova, care însuflețeau 
masele populare, au avut un puter
nic ecou în rândul minerilor și ță
ranilor acestor meleaguri.

In istoria patriei noastre se în
scrie cu deosebită strălucire perso
nalitatea lui Mihai Viteazul, oare a 
ntruchioat aspirațiile de indepen

dau bătrânelor ziduri replica arhi
tecturii anilor noștri.

Vizita în aceste locuri istorice 
s-a încheiat cu o mare adunare 
populară.

dență și unitate ale poporului ro
mân. Intrarea sa triumfală în Alba 
lulia a marcat una din cele mai fru
moase pagini ale acestei glorioase 
domnii. Imortalizat de pictori 
și poeți, acest moment istoric 
a avut un adânc răsunet în toate 
ținuturile locuite de români. La 
Alba talia, Mihai Viteazul a fost 
proclamat în anul 1600 domn „al 
Țării Românești, ai Transilvaniei și 
a toată Țara Moldovei". Prin acest 
aot de mare însemnătate istorică 
au fost înfăptuite, deși pentru scurt 
timp, năzuințele de unitate ale po
porului român, care au animat și 
pe alți domnitori patriot i oa Mir
cea cel Bătrân și Ștefan cel Mare. 
Unirea realizată de Mihai Viteazul 
a exercitat o puternică înrâurire a- 
supra generațiilor care au urmat, 
a înflăcărat pe patrioții și revolu
ționarii pașoptiști din Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania, a 
constituit un exemplu înălțător și 
un neîntrerupt îndemn la . lupta 
pentru eliberarea națională, pentru 
unitate națională.

O manifestare grandioasă a vo
inței nestrămutate de unitate a po
porului român a constituit-o marea 
adunare populară de pe câmpul lui 
Horia care, la 1 decembrie 1918, 
în entuziasmul celor peste 100 000 
țărani, muncitori, meseriași, inte
lectuali,'J’â proclamat unirea Tran
silvaniei ou România. Exprimîn- 
du-și răspicat, voința, poporul în
suși spunea atunci: „In această ho
tărâre a noastră atârnă tot ce au 
dorit strămoșii noștri, tot ce ne în
călzește pe noi cei de față și tot 
ce va înălța pururi pe fiii și ne
poții noștri".

Aș dori să exprim aici, în aceas
tă piață din Alba lulia, sentimen
tul de recunoștință și omagiul nos
tru către cei care au luptat pentru 

- făurirea unității naționale, către ve
teranii acestui act istoric care se 
găsesc de față și care și-au adus 
contribuția la înfăptuirea statului 
național unitar român, întru înălța
rea națiunii noastre.

Rod al luptei revoluționare a ma
selor populare de pe întreg teri
toriul țării, unirea Transilvaniei cu 
România a corespuns unei necesi
tăți istorice imperioase a dezvoltă
rii poporului român, a constituit 
un moment de o uriașă însemnăta
te în procesul de formare a na
țiunii, a statului național român. 
Ea a contribuit la crearea cadru
lui necesar pentru progresul eco
nomic și cultural al țării și po
porului nostru. După cum se știe, 
regimul burghezo-moșieresc a frânat 
un timp acest progres. Abia în anii 
socialismului, poporul nostru, , sub 
conducerea Partidului Comunist, a 
determinat dezvoltarea considerabi
lă a economiei, științei și culturii 
patriei noastre.

Paginile de neuitat ale is
toriei glorioase a patriei simt e- 
vooate de numeroasele monumente 
și vestigii istorice din orașul dv. 
Am vizitat unele dintre eile și ele 
vorbesc minunat despre acest tre
cut de luptă.

Partidul Comunist Român, purtă
torul celor mai înaintate tradiții 
ale poporului nostru făurite de-a 
lungul secolelor, a continuat și dez
voltă aceste tradiții în condițiile 
noi ale construcției socialismului, a 
întărit și ridică pe o treaptă mai 
înaltă unitatea și prietenia frățeas
că a tuturor oamenilor muncii, fă
ră deosebire de naționalitate. Este 
cunoscut că de-a lungul veacurilor 
pe aceste meleaguri au trăit și au 
muncit împreună români, maghiari, 
germani și alte naționalități. Toate 
bunurile materiale și spirituale 
create în răstimpul secolelor sfat 
rodul muncii înfrățite a tuturor lo
cuitorilor acestor ținuturi. Noi tre
buie să facem totul pentru a dez
volta și tatări continuu această 

unitate pentru ca în cadrul 
națiunii noastre socialiste toți 
locuitorii patriei, înfrățiți, să con
struiască socialismul și comunismul.

In țara noastră am lichidat pen
tru totdeauna nedreptățile sociale 
și naționale. Construim societatea 
socialistă, societatea care asigură 
din plin drepturi egale pentru toți 
locuitorii patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, care asi
gură pentru prima dată fiecărui 
cetățean al țării posibilitatea de a 
munci, a învăța, a participa cu în
treaga sa pricepere și capacitate la 
dezvoltarea patriei. Să facem totul, 
tovarăși, oa să. asigurăm mersul 
continuu înainte al societății noas
tre, dezvoltarea civilizației socia
liste, să făurim o viață din ce în 
ce mai îmbelșugată pentru toți lo
cuitorii țării. Să facem totul ca 
fiecare cetățean al țării să ser
vească cu încredere poporul, pa
tria, viitorul socialist și comunist 
al României I

Culitivînd dragostea și respectul 
față de trecutul de luptă al poporului, 
conștiința că realizările de care ne 
bucurăm astăzi au fost posibile toc
mai datorită luptei pe care au dus-o 
înaintașii pentru eliberarea națio
nală și socială, noi trebuie să edu
căm tineretul patriei noastre în 
spiritul respectului față de aceste 
tradiții, al datoriei de a învăța, de 
a-și însuși cele mai înalte cunoștin
țe în toate domeniile de activitate 
spre a putea mîine să asigure mer
sul înainte al poporului spre o viață 
din ce în ce mai bună. Tineretul nos
tru trebuie să se pregătească pentru 
a fi în stare să ducă mai departe 
tot ceea ce au lăsat moș
tenire înaintașii, tot ceea ce 
făurim noi, generația de azi, 
în desăvârșirea construcției so
cialiste. Ei trebuie șă înalțe patria 
noastră spre cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului, să ri
dice națiunea socialistă română, li
beră, independentă, tot mai sus în 
rîndul națiunilor socialiste, al po
poarelor întregii lumi, adueîndu-și 
contribuția la progresul civilizației 
universale.

După cum vă este cunoscut — a 
spus în continuare tovarășul 
Ceaușescu — Congresul al IX-ler1 
P.C.R. a adoptat un vast program’uc 
dezvoltare economică, social-eul- 
turală a României. înfăptuirea 
obiectivelor acestui program va 
asigura dezvoltarea avuției ma
teriale și spirituale a țării noastre, 
un nivel de viață mai înalt pentru 
toți oamenii muncii.

Prefaceri mari, caracteristice în
făptuirilor socialismului pe întreg 
cuprinsul țării, se întâlnesc și în 
orașul și raionul dv. Socialismul a 
deschis un cîmp larg de realizare si 
depășire a celor mai luminoase idea
luri pentru care au luptat străbunii 
și părinții noștri, pentru dezvoltarea 
necontenită a vieții materiale și spi
rituale a celor ce muncesc.

In raionul dv., în această perioadă 
se vor investi aproape 500 milioane 
lei, vor continua lucrările de 
dezvoltare a fabricii de pro
duse refractare di-n Alba lu
lia, în care vor lucra peste 
1 500 de salariați, se vor dezvolta 
celelalte întreprinderi, orașul și ra
ionul dv., la fel ca toate raioanele 
și întreaga noastră patrie, va cu
noaște noi progrese în anii cinci
nalului.

Sarcinile sporite cărora trebuie să 
le facem față cer să ne intensificăm 
eforturile, să folosim cu maximum 
de eficacitate posibilitățile pe care 
le avem, să punem în valoare ma
rile rezerve existente în industrie, 
în agricultură, în toate sectoarele 
de activitate. O atenție deosebită 
trebuie acordată creșterii mai rapide 
a productivității muncii în toate în
treprinderile, introducerii realizări
lor științei și tehnicii, organizării 
mai bune a producției și a muncii, 
întăririi disciplinei în muncă.

In raionul dv. există mari posi
bilități pentru dezvoltarea produc
ției agricole. Țăranii de aici au o 
îndelungată experiență în creșterea 
animalelor, în viticultură, în pomi
cultură, în cultivarea legumelor. A- 
sigurarea succesului întregii munci 
constructive care se desfășoară în 
raionul și orașul dv, cere din par
tea organizațiilor de partid, a comi
tetelor raional și orășenesc, a tutu
ror membrilor de partid, a tuturor 
cetățenilor eforturi și mai mari — 

și noi sîntem convinși că dv. veți 
răspunde, ca și pînă acum, cu cinste 
îndatoririlor ce vă revin!

Inălțînd tot mai sus edificiul noii 
societăți, corespunzător intereselor 
naționale, poporul nostru își înde
plinește în același timp o îndatorire 
internationalists, își aduce contribu
ția la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor care luptă pentru 
pace, independență națională și pro
gres social.

Aș dori tovarăși ca aici, la Alba 
talia, să exprim încă o dată solida
ritatea poporului nostru cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, ca- 
re-și apără cu arma în mînă ființa 
națională. Noi, care am dus lupte 
îndelungate pentru eliberare națio
nală și socială, pentru unitatea ță
rii noastre, înțelegem bine lupta 
poporului vietnamez pentru liberta
te, independență, unitate națională. 
Imperialiștii americani trebuie să 
înțeleagă că nimeni în lume nu 
poate împiedica un popor care 
luptă pentru a fi stăpta pe soarta 
sa, nu poate să-l oprească de pe 
acest drum. Nu există forțe care să 
poată împiedica, până la urmă, po
porul vietnamez să-și organizeze 
viața așa cum îi dictează intere
sele sale. Dacă doresc — așa cum 
afirtnă în vorbe — ca problema 
vietnameză să fie rezolvată pe ca
lea tratativelor, atunci conducăto
rii americani trebuie să înceteze 
bombardarea R. D. Vietnam, să în
ceteze agresiunea lor, să recunoas
că Frontul Național de Eliberare 
— reprezentantul poporului din 
Vietnamul de sud — să aplice a- 
cordurile de la Geneva, să recunoas
că poporului vietnamez dreptul 
de a-și soluționa singur proble
mele. Sîntem convinși că poporul 
vietnamez chiar dacă va trebui să 
dea încă jertfe grele, va obține vic
toria. Noi ÎI asigurăm de toată soli
daritatea, de întregul nostru sprijin 
în lupta dreaptă pe care o-, duce.

In epoca noastră este necesar ca 
relațiile dintre popoare să fie așe
zate pc baza respectării independen
ței și suveranității naționale, a ega
lității depline, incit fiecare 

rtl popor să hotărască asupra tre-

Perspective ale dezvoltării economice 
in raionul Sebeș

Decorul se schimbă treiptat. Se 
profilează pe cer munții. Coloana 
de mașini pătrunde ta raionul 
Sebeș pe sub o poartă simboli
că. Se face primul popas. Cres
cătorii de animale au ridicat la 
marginea șoselei o stînă de oi cu 
toate acareturile. Are loc o șeză
toare țărănească. Costumele popu
lare stat de o rară frumusețe, ilus
trând comoara etnografică a ținu
tului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

■urează țăranilor cooperatori sănă
tate și rod bogat, apoi conducăto
rii de partid și de stat continuă 
drumul spre Sebeș treoînd prin co
muna Lancrăm, locul unde s-a năs
cut poetul Lucian Blaga.

Pe străzile orașului Sebeș, mii de 
localnici fac oaspeților o entuzias
tă primire. In piața centrală a o- 
rașului are loc o adunare populară. 
Mihăilă Drăghici, prim-secretar al 
comitetului raipnal de partid, vor
bește despre dezvoltarea acestui 
ținut, despre munca harnică și en
tuziastă a locuitorilor pentru în
făptuirea politicii partidului.

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

După ce a amintit bogatele tra
diții de . luptă socială existente în 
acest raion, tovarășul Ceaușescu "8 
felicitat populația orașului ți ra
ionului pentru realizările și succe
sele obținute ta perioada construc
ției socialismului, împreună cu în
tregul popor. In următorii cinci ani 
— a spus vorbitorul, ocupîndu-se 
de sarcinile noului cincinal — ur
mează să șe investească pentru 
dezvoltarea economică a raionului 
dv, aproape 700 milioane lei. Se 
v.a construi un combinat nou de in
dustrializare a lemnului, se va dez
volta fabrica existentă și alte uni
tăți economice. Numărul sălariăți- 
lor va crește cu peste 3 000, tot 
mai mulți locuitori putând să ia 
parte la activitatea productivă ta 

burilor interne așa cum do
rește el, fără nici un amestec din 
afară. Numai pe aceste principii, pe 
această bază se poate clădi securi
tatea în Europa și în întreaga lume, 
se poate asigura pacea.

Partidul nostru duce o politică ex
ternă de întărire și dezvoltare a re
lațiilor cu toate țările socialiste, mi
litează pentru întărirea unității între 
aceste țări, indiferent de deosebirile 
de vederi sau de divergențele exis
tente. Sîntem convinși că momentul 
critic de astăzi va fi depășit, că ță
rile socialiste își vor întări unitatea, 
iar sistemul mondial socialist va 
exercita o influență din ce în ce mai 
puternică asupra desfășurării între
gii vieți internaționale ■— și noi vom 
face totul pentru întărirea unității 
țărilor socialiste. In același timp, 
ducem o politică externă de dezvol
tare a colaborării cu toate țările fără 
deosebire de orînduire socială, pe ba
za principiilor pe care le-am reamin
tit mai sus. Vom continua să dez
voltăm această politică. Sîntem 
conștienți că întărind colaborarea 
multilaterală cu toate popoarele, 
vom contribui la cauza securității și 
păcii în lume.

Noi considerăm că manifestările 
calde, entuziaste cu care am fost în
tâmpinați în regiunea Hunedoara si 
în orașul dv., ca de altfel în toate 
regiunile țării, sînt o dovadă a fap
tului că întregul nostru popor spri
jină unanim politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
că este hotărît să facă totul pentru 
realizarea acestei politici. Aceasta ne 
dă încrederea și hotărârea de a mun
ci neobosit pentru a ne face pe 
deplin datoria față de popor, față 
de patrie, față de cauza socialismu
lui și păcii.

In încheiere, tovarășul Ceaușescu 
a urat locuitorilor orașului Alba- 
Iulia și ai raionului Alba succese 
tpt mai mari în munca pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea.

In repetate rânduri, cuvântarea 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu a 
fost subliniată cu vii și îndelungi 
aplauze, cu puternice ovății ți 
urale.

industrie. Tovarășul Ceaușescu a 
arătat că în raion sînt posibilități 
mari și pentru dezvoltarea agricul
turii. Sîntem convinși că în urmă
torii ani cooperativele dv., gospo
dăriile de stat — care au realizări 
bune — vor obține rezultate și mai 
mari și vor contribui, împreună cu 
întreaga țărănime din regiune, din 
toată ’ țara, la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a agrioudttirii 
noastre socialiste. Trebuie să facem 
totul — a spus tovarășul Ceaușescu 
— pentru a smulge cit mai multe 
roade ogoarelor, în scopul înflori
rii patriei noastre. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. a urat locui
torilor din orașul și raionul Sebeș 
ca, în 1970, cînd vom face bilanțul 
victorios al înfăptuirii sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea, să 
poată spune cu mândrie că și-au 
adu,s contribuția la înflorirea Româ
niei socialiste. -

Coloana de mașini părăsește o- 
rașul Sebeș. La punctul numit Li
bre j a, țapinari, drujbiștti, gateriști 
îi întâmpină pe oaspeți cu o caldă 
manifestare de bucurie.

In dreptul comunei Blandiana ies 
ta întâmpinarea conducătorilor re
prezentanții raionului Orăștie — 
ținut străvechi al patriei noastre 
în care dacii și-au întemeiat, cu 
peste două milenii în urmă, oapi- 
tala, Sarmizegetusa.

Coloana de mașini își continuă 
drumul spre Cugir, oraș al con
structorilor de mașini.

VICTOR BÎRLĂDEANU 
PAUL DIACONESCU 
NICOLAE VAMVU 
Z AH ARIE AVRAM

Continuarea reportajului va 
îi publicată în numărul nostru 
viitor.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

BRUXELLES 8 (Agerpres). — 
Trimisul special Agerpres, AL 
Gheorghiu, transmite: La Ex
poziția română de la cel de-al 
37-lea Salon internațional al 
alimentației ți artelor menaje
re de la Bruxelles a avut loc 
o conferință de presă la care 
au luat parte reprezentanții ce
lor mai importante ziare bel
giene, publicațiilor economice 
și agențiilor de presă. Alexan
dru Marius, directorul Expozi
ției române a făcut o prezen
tare a firmelor românești, pre
cum și a produselor pe care le 
expun acestea în cadrul expo
ziției. El a răspuns apoi la în
trebările ziariștilor, fn conti
nuare participanții la conferin
ță au vizitat standurile expo
ziției române, apreciind produ
sele noastre, cit și ingeniozi
tatea modului de prezentare.

Uin eii’jza regimului 
de teroare 
mii de angolezi 
își părăsesc patria

LUSAKA 8 (Agerpres). — Mii de 
angolezi și-au părăsit în ultimele 
zile patria, treaînd în Zambia, din 
cauza regimului de teroare ce dom
nește pe teritoriul controlat de co
lonialiștii portughezi. Anunțînd a- 
ceastă știre, agenția M.A.P. men
ționează, totodată, că patrioții din 
rîndurile Frontului național de eli
berare din Angola și-au intensificat 
lupta armată împotriva trupelor gu
vernului de la Lisabona. In sud-estul 
Angolei, de pildă, se înregistrează 
puternice acțiuni de guerilă împo
triva ocupanților.

Sahara dispune de cele mai mari
rezerve de apă

NEW YORK 8 (Agerpres). — Ar 
putea să pară paradoxal că unul din
tre cele mai întinse deșerturi ale pă- 
mîntului, Sahara, dispune de cele 
mai mari rezerve de apă din lume, 
însă aceasta devine din ce în ce mai 
mult un fapt recunoscut. Potrivit 
precizărilor dr. Robert Ambroggi, hi
drologul Organizației Națiunilor 
Unite penlru alimentație și agricul
tură (F.A.O.). Sahara dispune de mari 
mijloace pentru combaterea secetei. 
Uriașe cantități de apă se află în 
formațiunile stîncoase aflate sub 
stratul de nisip al deșertului.

Faptul că fîntînile arteziene din

O amenințare la pacea 
și securitatea țărilor arabe

Noile tranzacții de arme încheia
te de Arabia Saudită cu Statele U- 
nite și Marea Britanic sînt apre
ciate de presa arabă ca o nouă a- 
menințare la pacea și securitatea 
țărilor arabe. Corespondentul din 
Beirut al ziarului „Al Gumhuria" 
transmite că o oficialitate saudită 
a făcut cunoscut că între Statele 
Unite și Arabia Saudită a fost în
cheiat un nou acord secret. Potri
vit acestuia, Arabia Saudită va pu
ne la dispoziția forțelor armate a- 
mericane, în orice moment, toate 
aeroporturile sale. La rîndul lor. 
Statele Unite își iau angajamentul 
să protejeze familia regală saudită. 
Pe de altă parte, Statele Unite au 
promis că vor face totul pentru în
lăturarea trupelor egiptene stațio
nate pe teritoriul yemenit și vor 
coopera cu Arabia Saudită pentru 
a aduce la putere în Yemen un 
regim prooccidental. Atenția presei

Grave incidente in capitala Uruguayului
MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — 

Timp de peste trei ore, capitala 
Uruguayului a fost vineri teatrul u- 
nor incidente violente între poliție 
și muncitorii de la antrepozitele fri 
gorifice „Frigonal". In timp ce o par
te a muncitorilor au ocupat clădi 
rile societății, aproximativ 2 000 de 
muncitori au ieșit pe străzile orașu
lui. Demonstranții au cerut adopta
rea de către parlament a unor legi 
care să prevadă sporirea fondurilor 
alocate acestei întreprinderi de Stat, 
pentru a se permite sistarea nume
roaselor concedieri și îmbunătățirea 
sistemului de salarizare. Pentru a

paris 8 Lucrările colocviului 
în problema vietnameză

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerprc-s, G. Dascal. transmite: La 
Paris se desfășoară lucrările celui 
de-al 10-lea colocviu juridic cu te
ma „Condițiile reglementării pașnice 
a problemei vietnameze", cu parti
ciparea unor personalități de frunte 
politice, parlamentare, juridice și 
din presă. Lucrările au început prin 
prezentarea de către Roger Pinto, 
profesor la facultatea de drept din 
Paris, a unui raport în care s-a 
evocat conținutul acordurilor de la 
Geneva din 1954. In cursul dezba-

„Una dih cele mai 
ale anului la Wall

NEW YORK 8 (Agerpres). — Ac
tivitatea din săptămîna aceasta a 
Bursei din New York s-a încheiat 
în condiții „extrem de deprimante ' 
indicele valorilor industriale Dow 
Jones marcînd o scădere de 30 de 
puncte și atingînd cel mai coborât 
nivel de la sfîrșitul lunii noiembrie 
1963. Agenția Associated Press a- 
pr.eciază că a fost „una dintre cele 
mai proaste săptămîni ale anului la 
Wall Streel", și nu există nici o 
dovadă că acest recul este pe cale

. le

din lume
oaze țîșnesc fără întrerupere din 
timpuri străvechi, a constituit în-, 
totdeauna un indiciu privind exis
tența apei în subsolul Saharei. Vo
lumul acestor rezervoare a fost însă 
cunoscut abia în zilele noastre. Des
coperirea se datorește în bună parte 
explorărilor petroliere care sînt în
treprinse în Sahara.

Rezervele de petrol din Sahara ar 
putea prezenta izvoarele de energie 
necesară pentru extragerea apei. In 
afară de aceasta, întinse părți ale de
șertului dispun de terenuri fertile, 
care sînt acoperite cu un strat re
lativ subțire de nisip.

egiptene este reținută, de aseme
nea, de dezvăluirile făcute de co
tidianul britanic „The Guardian", 
care subliniază gravitatea hotărîrii 
luate de Marea Britanic de a fur
niza noi și importante cantități de 
arme Arabiei Saudite și, îndeosebi 
avioane „Lightning" și rachete 
„Thunderbird". De un an, scrie co

tidianul „Al Ahram", în Yemen nu 
■'au mai avut loc lupte. Astăzi, însă, 

adaugă ziarul, încurajați de aceste 
furnizări de arme, partizanii yeme- 
niți ai fostului Imam se declară 
gata să reia în curî-nd luptele îm
potriva guvernului yemenit repu
blican.

La Sanaa a avut loc recent o 
reuniune a Comandamentului Arab 
Unit, în cursul căreia a fost exa
minată problema unificării eforturi
lor pentru a se pune capăt tenta
tivelor imperialismului și reacțiu- 
nii. S-a hotărît, de asemenea, să se 

împrăștia grupurile de manifestant! 
poliția a lăcut uz de grenade cu 
gaze lacrimogene și de arme. For
țele polițienești au fost sprijinite de 
un regiment de cavalerie din loca 
litate. In urma acestor ciocniri, apro
ximativ 20 de persoane au fost 
grav rănite iar alte 60 — arestate.

Convenția națională a muncitorilor 
din Uruguay, cea mai importantă u- 
niune sindicală clin țară, a lansat 
lîn apel în care cheamă pe oamenii 
muncii din Montevideo la o demon
strație in fata parlamentului în spri
jinul adoptării, de către acesta, a 
legilor cu caracter social.

terilor din prima zi a conferinței, 
Jean Lacouture, redactor al ziarului 
„Le Monde", care a vizitat Vietna
mul de sud, a prezentat un raport 
alcătuit împreună cu Philippe Devil- 
lere, profesor la Institutul de studii 
politice din Paris, consacrat evolu
ției regimului intern din Vietnamul 
de sud. In raport se arată că teza 
potrivit căreia intervenția americană 
în Vietnam ar răspunde unei in
vazii a nordului spre sud este „o te
ză absolut inexactă".

proaste săptămîni 
Street“
de a lua sfîrșit. Valorile unor ac
țiuni negociate ca, de pildă, ale so
cietăților Xerox și I.B.M., au scăzut 
numai în ședința de vineri a bursei 
cu peste 11 dolari. Această tendință 
a fost înregistrată în cursul fiecărei 
ședințe a bursei din această săp- 
lărnînă.

După cum relatează comentatorul 
economic al agenției France Presse, 
scăderea persistentă a cursului ac
țiunilor se datorește, în primul rînd, 
temerilor privind o sporire a im
pozitelor după alegerile pentru 
Ingres ce vor avea loc la 8 no

iembrie și a perspectivei unei re
cesiuni economice în S.U.A.

VIENA

Proteste împotriva achitării 
unui criminal de război

VIENA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Presa austriacă continuă să-și ex
prime protestul împotriva verdictu
lui de achitare pronunțat de un tri
bunal din Viena în procesul fostului 
căpitan SS, Franz Novak, acuzat de 
crime de război. Franz Novak a 
deținut o funcție de răspundere în 
departamentul special condus de 
Adolf Eichmann, organizînd trans
portarea evreilor cu trșnurile spe- 

sprijine eforturile de construcție e- 
conomică a țării. Printre măsurile 
întreprinse în ultimul timp de gu
vernul Republicii Yemen se numă
ră începerea lucrărilor de pregăti
re a proiectului de asanare a unei 
suprafețe de 70 000 pînă la 90 000 
de hectare în regiunea Tohama. S-a 
început, de asemenea, construirea 
șoselelor Taez — El Makhla și Taez 
— Sanaa, a portului Al Makhla, 
adîncirea portului Hodeida, precum 
și extinderea stației de radio Sanaa. 
Pentru realizarea acestor obiective, 
Yemenul duce o politică de coope
rare internațională bazată pe res
pectul reciproc, acceptînd orice a- 
j-utor, care nu este condiționat de 
nici un fel de obligații înrobitoare 
pehtru poporul yemenit.

C. OPRICĂ
coresp. Agerpres la Cairo

Situa fia din nordul Nigeriei 
este relativ calmă

LAGOS 8 (Agerpres). — Situația 
din provincia de nord a Nigeriei con
tinuă să se mențină relativ calmă, 
în sensul că, de la ridicarea stării 
excepționale în majoritatea orașe
lor, nu au mai fost semnalate tul- 
bu"!<ri violente. Agențiile de presă 
informează totuși că o anumită 
stare de tensiune se mai menține în 
această regiune și că persoanele a- 
parținînd grupului etnic „Ibos" își 
continuă exodul spre regiunile lor 
natale, părăsindu-și locurile de 
muncă din regiunea nordică de tea
ma unei eventuale reeditări a re
centelor violențe.

Se relatează, de asemenea, că au 
apărut unele elemente de tensiune 
și în relațiile dintre provincia nor-

Procesul în cazul 
Ben Barka

PARIS 8 (Agerpres). — In ulti
mele zile, dezbaterile din cadrul pro
cesului în cazul Ben Barka tind să 
se concentreze în tot mai mare mă
sură asupra „momentului Figon" al 
afacerii. Declarațiile mai multor mar
tori, care puneau la îndoială jus
tețea concluziei judiciare că Figon, 
unul din principalii organizatori ai 
răpirii liderului marocan, s-ar fi si
nucis, au suscitat un viu interes în 
sala de ședințe a tribunalului. Vi
neri a fost audiat medicul care a 
constatat , moartea lui Figon. El a 
dat precizări asupra rănilor care au 
determinat moartea și a precizat că 
focul de armă a fost tras de la rr.a; 
puțin de un centimetru de cap. To
tuși, medicul a recunoscut, ca răs
puns la întrebările avocaților păr
ții civile, că glonțul a pătruns prir. 
spatele capului și că asemenea si
nucideri nu sînt prea curente. Din 
depozițiile medicului au reeșit și 
alte contradicții în rezultatele an
chetei.

Alți doi martori audiați vineri 
s-au referit la aceeași problemă.

ciale spre lagărele de concentrare. 
„Franz Novak a trimis zeci de mii 
de evrei la moarte, scrie ziarul 
„Die Presse". In calitate de călău, 
el a luat asupra sa o vină de care 
nimeni nu-1 poate scăpa, nici chiar 
un tribunal". Ziarul „Neues Oster- 
reich" cere anularea verdictului și 
adaugă că „achitarea lui Franz No
vak nu a fost numai o surpriză, ci 
un șoc si o palmă în fața tuturor ce
lor care răspund de buna reputație 
a tribunalelor noastre". A fost 
nevoie de o „măiestrie organizato
rică" pentru ca, în condițiile fărâmi
țării fronturilor germane în 1944, 
cînd căile ferate erau cu regulari
tate bombardate de către forțele 
aliate, să asiguri ca la fiecare patru 
ore un tren încărcat cu oameni să 
pornească spre lagărele de concen
trare, scrie ziarul „Kurier", refe- 
rindu-se la rolul pe care l-a avut 
Franz Novak.

UzoIhih Adunârii Halimale 
din Laos

VIENTIANE 8 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Laosului a fost 
dizolvată printr-o hotărîre adoptată 
de Consiliul regal, relatează din 
Vientiane corespondenții agențiilor 
de presă. O hotărîre similară a luat 
anterior și guvernul laoțian, ca ur
mare a refuzului membrilor Adună
rii Naționale de a aproba bugetul 
de stat prezentat de guvern. In de
curs de 90 de zile vor avea loc în 
Laos noi alegeri. 

dică și cea estică. Intr-o emisiune 
radiofonică din capitala celei din 
urmă se spune că guvernatorul Ni
geriei estice, Ojukwu, l-ar fi acuzat 
pe guvernatorul provinciei nordice, 
Katsina, că ar recruta mercenari 
din țările vecine împotriva Estului, 
afirmație dezmințită de Katsina.

Intr-o declarație a ministrului de 
externe nigerian, dată publicității la 
Lagos, se spune că Nigeria va con
tinua să ducă pe plan extern aceeași 
politică pe care a dus-o și pînă 
acum.

PE SCURT
♦ FRAGA. Agenția C.T.K. 

anunță că la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, la Fra
ga a sosit o delegație a Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.). 
în frunte cu secretarul gene
ral al partidului, Guy Mollet

DAR ES SALAAM. La în
ceputul acestei luni, se spune 
într-un comunicat al partidului 
Uniunea Națiorrală Africană 
din Rhodesia, acțiunile declan
șate de detașamentele de pa- 
trioți rhodesieni au luat o am
ploare și mai mare. 26 de sol
dați ai armatei lui Smith, pre
cizează comunicatul, au fost 
uciși în cursul ciocnirilor ce 
au avut loc între 29 septem - 
brie și 5 octombrie.

4- WASHINGTON. Din cele 
nouă regiuni fotografiate de 
către satelitul american „Lunat 
Orbitei" se pare că Marea Fur
tunilor ar fi locul cel mai po
trivit pentru aselenizarea cos- 
monauților, a declarat dr. Clif
ford Nelson, șeful programului 
„Orbiter". Specialistul N.A.S.A. 
a precizat că Marea Furtuni
lor are de opt ori mai puține 
cratere vulcanice: decît celelal
te regiuni fotografiate.

> KINSHASA. Un grup de 
18 parlamentari congolezi au 
cerut guvernului de la Kinsha
sa să adopte față de Spania 
„măsuri similare celor luate fa
ță de Portugalia". Cererea lor 
a fost motivată prin aceea că 
Spania continuă să acorde azil 
lui Chombe.

4- NEV/ YORK. Președintele 
Johnson a făcut, vineri seara 
o vizită secretarului general 
al O.N.U.,' U Thant. Bl a fost 
însoțit de secretarul de stat 
□1 S.U.A,, Dean Rusk, și de 
reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Arthur Gold
berg. După întrevederea cu U 
Thant, el a declarat ziariștilor 
că a discutat probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
în deosebi situația din Viet
nam.

MADRID. Guvernul spa
niol a anunțai vineri seara că 
deși guvernul britanic a hotă- 
rît să înainteze Curții Interna
ționale de Justiție de la Haga 
unele aspecte juridice ale con
flictului anglo-spgniol asupra 
Gibraltarului, tratativele dintre 
cele două țări vor fi reluate 
la 10 octombrie în capitala 
Marii Britanii

♦ NEW YORK. Noul stat 
african Lesotho, care a deve
nit independent la 4 octombrie, 
a cerut vineri secretarului ge
neral al O.N.U. admiterea sa 
ca membru al O.N.U. Cererea 
va fi trimisă spre examinare 
Consiliului de Securitate.
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