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cu oamenii muncii 
- o caracteristică 
a partidului nostru

.^Vizita pe care am făcut-o în re- 
• țfiunea Hunedoara — a spus secre
tarul general al G.C. al P.C.R. — se 
apropie de sfîrșit.

Am venit aici pentru a discuta cu 
activul de partid și de stat, cu co
muniștii, cu muncitorii și tehni
cienii din întreprinderi, cu țărăni
mea cooperatistă, cu intelectualita
tea — despre munca desfășurată și 
rezultatele obținute în realizarea 
prevederilor planului cincinal, des
pre măsurile ce mai trebuie luate în 
continuare pentru ca lucrurile să 
meargă și mai bine, ca obiectivele 
și sarcinile stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului privind dezvol
tarea multilaterală a României să 
fie duse la îndeplinire în cele mai 
bune condiții. Acum putem spune că 
vizita, discuțiile purtate în regiunea 
Hunedoara au fost deosebit de rod
nice; ele au constituit și pentru noi 
și sperăm că și pentru activul de 
partid din Hunedoara un prilej de a 
îmbunătăți activitatea.

Vizita în regiunea Hunedoara — 
ca de altfel toate vizitele pe care 
le-am făcut în celelalte regiuni ale 
țării — reflectă preocuparea parti
dului nostru, a conducerii sale de a 
se sfătui în permanență cu oamenii 
muncii, cu masele largi ale poporu
lui, asupra problemelor dezvoltării 
societății noastre, de a analiza și 
dezbate în mod concret, la fața lo
cului, diferite măsuri menite să con
tribuie la perfecționarea activității 
într-un domeniu sau altul al con
strucției socialiste, de a organiza a- 
plicarea corespunzătoare a acestor 
măsuri. Aceasta este de altfel una 
din caracteristicile fundamentale ale 
democrației noastre socialiste care 
asigură participarea activă nemij
locită a tuturor celor ce muncesc la 
rezolvarea problemelor politice, e- 
conomice și social-culturale ale 
țării; politica noastră internă și ex
ternă este rodul muncii colectiv_£_și 
consultării în masă a întregului po
por. Tocmai de aceea ea corespunde 
pe deplin intereselor poporului nos
tru.

Vizita în regiunea dv. ne-a dat 
încă o dată prilejul să constatățn 
cît de eficientă este această prac
tică a partidului nostru. Am remar
cat pretutindeni, ;n rîndurile comu
niștilor. ale zecilor de mii de mun
citori, tehnicieni și specialiști cu 
care ne-am întîlnit, în rîndurile ță
rănimii, ale oamenilor de cultură, 
hotărîrea de muncă, spiritul gospo
dăresc dezvoltat, o înaltă răspun
dere și o intensă preocupare pentru 
îndeplinirea la timp a tuturor sar
cinilor ce le revin în realizarea o- 
biectivelor trasate de partid și gu
vern. Aceasta dovedește . că și în 
Hunedoara cincinalul are înfăptui
tori de nădejde, se sprijină pe oa
meni entuziaști și pricepuți, pe cadre 
valoroase, conștiente de marile în
datoriri ce le revin în opera de

desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră. Ne-a bucurat să 
constatăm, cu prilejul acestor în- 
tîlniri, că regiunea Hunedoara — 
aceste locuri de unde s-au ridicat, 
în decursul veacurilor neînfrioați 
luptători pentru eliberarea națio
nală și socială — continuă cu cinste 
luminoasele tradiții ale trecutului, 
ocupînd un loc important în lupta 
desfășurată de întregul popor, sub 
conducerea partidului comunist, pen
tru progresul și înflorirea continuă a 
României socialiste.

Este greu de redat impresiile pe 
care le avem despre întîlnirile cu 
muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, 
cu bărbați și femei, cu tineri, cu co
pii, care oglindesc felul poporului 
nostru de a-și exprima căldura și 
dragostea față de partid în care văd 
singura călăuză pe drumul asigură
rii fericirii, bunăstării, independenței 
și suveranității patriei noastre. Am 
trăit momente emoționante în mij
locul minerilor din Valea Jiului, al 
locuitorilor Tării Hatejpdui, - ai ora
șului Densa, în „Cotatei fo£" a Hu
nedoarei. Ne-am întîlnit cu locuito
rii raionului și orașului Alba Iulia, 
Sebeș, Orăștie. Am fost cîteva cea
suri oaspeții moților din Tara Za- 
randului. Am vizitat întreprinderi și 
unități agricole socialiste, instituții 
de cultură, muzee și case memoriale, 
locuri și monumente istorice. Pre
tutindeni am putut constata că în
treaga populație păstrează cu sfin
țenie vestigiile de valoare ale tre
cutului și le acordă întreaga pre
țuire. f

Noi vedem în manifestările pe 
care le-am întîlnit aici, ca de altfel 
în toată țara — o vie expresie a în
crederii nemărginite a întregului 
nostru popor în partidul comunist, în 
Comitetul său Central, în politica 
marxist-leninistă a partidului, care 
corespunde pe deplin intereselor vi
tale ale poporului nostru. Vedem în 
aceasta legăturile trainice de nez
druncinat, unitatea de monolit din
tre partid, guvern și popor — garan
ția și forța regimului nostru socia
list, a mersului înainte în desăvîr- 
șirea construcției socialiste în pa
tria noastră.

O ilustrare profundă, grăitoare a 
hotărîrii și avîntului cu care oa
menii muncii din țara noastră dau 
viață politicii partidului, importante
lor sarcini stabilite de Congresul, al 
IX-lea, o constituie și realizările din 
regiunea dv. — realizări pe care 
le-am constatat la orașe și sate pe 
întreg parcursul vizitei.

înfăptuirea 
prevederilor 
cincinalului 
va ridica 

pe o treaptă nouă 
viața regiunii 
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ternică dezvoltare, devenind una 
din cele mai puternice regiuni in
dustrializate ale României. Aici se 
află cel mai mare bazin carbonifer al 
țării și cel mei mare combinat side
rurgic și alte întreprinderi cu o pon
dere însemnată în economia regiunii 
și a țării noastre. Datorită, dez.vol- 
tării sale industriale, regiunea Hune
doara este astăzi în măsură să asi
gure economiei naționale cantități 
tot mai mari de fontă și oțel, lami
nate, cocs metalurgic, huilă și căr
bune brun, energie electrică, deo
sebit ae valoroase pentru desfășura
rea întregului proces de industriali
zare socialistă. S-a dezvoltat susți
nut în această perioadă și agricul
tura regiunii. Paralel cu creșterea 
forțelor de producție în industrie 
și agricultură s-au realizat progrese 
însemnate; în dezvoltarea învăță- 
mîntului, culturii, artei și ocrotirii 
sănătății. O vie ilustrare a dezvol
tării economice și social-culturale a 
regiunii, a nivelului ridicat de indus- 

Jriitjizare îl constituie faptul că peste 
58 lî sută din populația HuTftden- 
reî .ocuieste în mediul urban. De 
toate aceste realizări ne-au vorbit 
cu mîndrie numeroși locuitori ai re
giunii dv. în aceste zile. Tot ceea ce 
ați realizat, înfăptuirile din regiunea 
dv. sînt o parte a marilor înnoiri 
care au avut loc în întreaga țară în 
anii construcției socialismului; sînt 
rodul muncii însuflețite și pline de 
abnegație desfășurate cu pricepere 
de milioane de muncitori, țărani și 
intelectuali din patria noastră, tineri 
si vîrstnici, care, strîns uniți, indi
ferent de naționalitate, sub steagul 
partidului, înalță cu mînă sigură lu
minosul edificiu al României socia
liste. Pentru realizările obținute în 
dezvoltarea regiunii, pentru contri
buția importantă la progresul și în
florirea întregii țări adresez cele 
mai călduroase felicitări tuturor oa
menilor muncii din regiunea Hune
doara, organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor, le urez 
succese și mai mari în activitatea 
de viitor.

Desigur, tovarăși, ceea ce am rea
lizat ne umple inimile de bucurie. 
Nu putem însă să uităm că în acti
vitatea noastră au existat și continuă 
să mai existe încă neajunsuri. Aici 
în sală se găsește activul de partid 
și de stat din regiunea Hunedoara. 
$i în activitatea dv. mai sînt lipsuri. 
Trebuie să fim conștienți că mai 
avem multe de făcu! pentru a asi
gura un nivel înalt de viață, de ci
vilizație, de bunăstare pentru toți 
oamenii muncii. Partidul nostru este 
decis ^ă realizeze aceasta pentru 
poporul român și șîntem siguri că 
vom realiza, tovarăși.

In fața noastră stă sarcina în
făptuirii programului de dezvoltare 
multilaterală a țării elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului. în
făptuirea acestui program, ale cărui 
prevederi principale au fost concre
tizate în planul cincinal pe perioada 
Î966—1970 va da posibilitate poporu
lui român să facă noi și noi pași 
înainte pe calea progresului și civi
lizației, a desăvîrșirii construcției 
socialiste, să ne apropiem și mai 
mult de nivelul țărilor avansate. Ca 
și pînă acum, cu aceeași fermitate 
neabătută, partidul și guvernul pun

- (Continuare în pag. a 2^)

INTILNIREA CU ACTIVUL 
DE PARTID

Sîmbătă seara, în încheierea 
vizitei în regiunea Hunedoara, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Ilie Verdeț, Ma
nea Mănescu, Virgil. Trofin 
s-au întîlnit cu activul de 
partid din regiune și au luat 
parte la o masă tovărășească 
oferită cu acest prilej.

In cuvîntul său, tovarășul 
. Gheorghe Călin, prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Hunedoara, a arătat 
marea bucurie a locuitorilor 
regiunii de a avea în mijlocul 
lor pe conducătorii iubiți 'ai 
partidului și statului.

Oamenii de pe aici, harnici 
și inimoși, care în trecut au 
luptat din greu pentru a birui 
necazurile, sărăcia și asupri
rea. muncesc astăzi și se bucu
ră de viața nouă, fericită pe 
care le-a creat-o partidul co
muniștilor.

Raportăm conducerii de partid 
și de stat că în cele 9 luni 
care au trecut din acest an, 
primul an al cincinalului, co
lectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din unitățile 
noastre economice și-au reali
zat și depășit sarcinile de plan 
la toți indicatorii. Planul pro
ducției globale industriale a 
fost îndeplinit în proporție de 
101,8 la sută, producția marfă 
fabricată 103,1 la sută, produc
ția marfă vîndută și încasată 
102,2 la sută, iar Ia producti
vitatea muncii 103,8 la sută ; 
au fost depășite cu 3 la sută 
sarcinile la export.

Producția agricolă în acest 
an este mai bună decît în anii 
precedenți, atît Ia culturile 
vegetale cît și în domeniul 
zootehniei. Campania agricolă 
de toamnă se desfășoară în 
condițiuni mai bune.

Sîntem conștienți însă că 
ceea ce am făcut nu reflectă 
încă toate posibilitățile noas
tre. că ne stă în putere să fa
cem mult mai mult. Mai avem 
încă o serie de lipsuri și defi
ciențe. Pe parcursul vizitei dum
neavoastră ne-ați atras atenția 
asupra unora dintre .acestea. In- 
sușindu-ne întrutotul obser
vațiile critice pe care ni le-ați 
tăcut, aplicind indicațiile și 
îndrumările deosebit de pre
țioase, pe care ni le-ați dat,, 
vom acorda în continuate cea 
mai mare atenție îmbunătăți- . 
rii activității în domeniul eco
nomiei, in așa fel incit să în
deplinim exemplar sarcinile 
puse in fața noastră de partid 
și guvern.

In unitățile industriale mai 
avem multe de făcut în ceea 
ce privește organizarea științi
fică a producției, folosirea mai 
rațională a capacităților și a 
fondului de timp de lucru, în
tărirea disciplinei în muncă și 
tehnologie, respectarea norme
lor de tehnica securității mun
cii, creșterea răspunderii tu
turor factorilor pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

Mai avem încă multe pro
bleme de rezolvat în domeniul 
gospodăririi orașelor și sate
lor, al asistenței medicale și 
deservirii populației.

Știm însă că îndeplinirea a- 
cestor sarcini depinde în primul 
rând de oameni, de modul în 
care comuniștii înțeleg și își 
însușesc hotărîrile partidului 
și guvernului, de felul Cum 
își face datoria fiecare' la lo
cul său de muncă.

Bazindu-ne pe capacitatea, 
talentul, devotamentul și ab
negația activului nostru, ale 
tuturor comuniștilor. Comitetul 
regional de partid va face to
tul pentru a ridica întreaga

[ogvorliiri iulie delegația Partidului îiinuiti Mii 
li delegația Panidolui [ownisl din tlomegia

In cursul zilei de luni au conti
nuat convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ‘ C.C. al P.C.R., 
și delegația Partidului Comunist din 
Norvegia, condusă de, tovarășul 
Reidar Larsen, președintele P.C. din 
Norvegia. 

activitate de partid și econo
mică la nivelul sarcinilor me
reu crescînde puse în fața 
noastră de conducerea parti
dului.

Tov. Iosif Coloț, miner pen
sionar, membru de partid din 
ilegalitate, a spus :

Ca vechi participant in miș
carea muncitorească, sînt feri
cit văzînd cum se înfăptuiesc 
țelurile pentru care a luptat 
partidul nostru încă de la în
ființarea sa și pentru care ș-au 
sacriiicat mulți dintre cei mai 
buni comuniști.

Pentru viața lor fericită, oa
menii muncii din Valea Jiului 
sint adine recunoscători Parti
dului Comunist Român, condu
cerii sale înțelepte și își ex
primă această recunoștință 
prin munca avînlată. pentru a 
da viață sarcinilor trasate de 
partid.

Sînt fericit să aduc la aceas
tă întîlnire cuvîntul oțelurilor 
și al celorlalți siderurgiști hu- 
nedoreni, a arătat in cuvîntul 
său maistrul oțelar Ștefan Trip- 
șa, Erou al Muncii Socialiste.

Congresul al IX-lea al parti
dului cere siderurgiștilor din 
patria noastră să producă oțel 
mai mult și mai bun, cu carac
teristici superioare și în mărci 
variate, așa îneît uzinele noas
tre să poată fabrica mașini ca
re să se ridice la nivelul ce
lor mai reușite din întreaga 
lume. Noi vedem în această 
sarcină înfăptuirea uneia din 
principalele căi pe care Româ
nia socialistă urcă spre cele 
mai înalte culmi ale progre
sului tehnic și economic.

Președintele cooperativei a- 
gricole de producție din comu
na Gîrbova, Gheorghe Cră
ciun, exprimînd prețuirea și 
recunoștința țărănimii de pe 
meleagurile hunedorene pentru 
tot ceea ce a făcut partidul în 
scopul creșterii bunăstării lor, 
a spus :

Miile de țărani cooperatori 
din raionul Sebeș raportează 
cu mlndrie că averea obșteas
că a cooperativelor agricole de 
producție a iost la sfîrșitul a- 
nului 1965 de 91 milioane lei, 
cu 7 milioane mai mare decît 
în 1964. In acest an, zestrea 
obștească a crescut cu încă 9 
milioane lei. Cooperatorii noș
tri au obținut în acest an o 
producție medie pe raion de 
1 635 kilograme grîu la hectar, 
iar după calculele noastre vom 
trece de 1 800 kilograme po
rumb boabe la hectar.

Măsurile luate de partid pen
tru crearea uniunilor agricole 
de producție, pentru dezvolta
rea mecanizării și chimizării 
agriculturii, pentru extinderea 
irigațiilor ne vor ajuta să spo
rim și mai mult rodnicia ogoa
relor noastre înfrățite.

Exprimînd simțămintele între
gii intelectualități de pe pă- 
mîntul hunedorean — a! ingi
nerilor și profesorilor, al în
vățătorilor și medicilor, al cer
cetătorilor științifici, al oame
nilor de artă — tov. Aron Po
pa, rectorul Institutului de mi
ne din Petroșani, a spus, prin
tre altele :

Miile de. intelectuali din uzi
nele și fabricile regiunii, de pe 
marile șantiere, din numeroa
sele instituții de îirvățămînt și 
cultură, lucrează cu înflăcăra
re și pasiune pentru a-și înde
plini cu cinste sarcinile ce le-au 
fost încredințate.

Urmînd neabătut indicațiile 
partidului, vom intensifica și 
promova larg progresul tehnic,

(Continuare în pag. a 3-a)

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

Cele două delegații au stabilit 
să dea publicității un comunicat în 
legătură cu vizita delegației Parti
dului Comunist dan Norvegia în Re
publica Socialistă România.



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE EEAUȘESCU
plan. Aceste rezultate arată că rit
mul, proporțiile și corelațiile planu
lui de stat se realizează în mod sa
tisfăcător, că planul nostru cincinal 
este un plan realist, științific funda
mentat, că el va fi realizat în în
tregime.

Ea aceste realizări pe cele nouă 
luni și-au adus contribuția și oamenii 
muncii din regiunea Hunedoara. Și 
în regiunea dv. sarcinile de plan au 
fost îndeplinite și depășite, obți- 
nîndu-se în general rezultate bune 
în realizarea indicatorilor de bază 
ai planului cincinal. Mai avem însă 
multe luni din cele 60 aie cinckiaiu- 
lului pentru a asigura ca în 1970 
planul să fie realizat în întregime. 
De aceea va trebui să luăm toate 
măsurile pentru pregătirea planului 
pe anul viitor ale cărui sarcini vă 
sfnt bine cunoscute din planul cin
cinal aprobat anul acesta de partid 
și guvern, de întregul nostru popor. 
In mod deosebit se impune concen
trarea tuturor forțelor pentru reali
zarea planului de investiții, proble
mă centrală a dezvoltării economiei 
naționale atît în anul 1966, cît și pe 
întreaga perioadă a cincinalului. 
Trebuie avut în vedere Că orice ne- 
realizare din acest plan poate a- 
vea urmări economice negative.

Pentru dezvoltarea economică și 
social-culturală a regiunii dv. în 
anii 1966-1970 se prevede un vo
lum de investiții care depășește cu 
mult pe cel realizat în cei cinci ani 
anteriori. Pe această bază se va asi
gura dezvoltarea și modernizarea ca
pacităților de producție de care 
dispune regiunea, va crește produc
ția industrială globală, se va mări 
simțitor gradul de ocupare a popu
lației în industrie. Realizarea acestui 
important program de investiții pu
ne obligații mari în fața organelor 
și organizațiilor de partid și de stat 
din regiune, în fața prolectanților, 
constructorilor și beneficiarilor, Ie 
cere să conlucreze slrîns, eficient, 
pentru realizarea la termenele și 
indicatorii stabiliți a tuturor obiec
tivelor prevăzute. Fiecărui obiectiv 
construit va trebui să-i asigurăm o 
eficiență economică maximă, reali
zarea întregii producții planificate, 
la prețul de cost și Ia calitatea sta
bilită prin proiecte.

Planul cincinal prevede, de ase
menea, dezvoltarea puternică a a- 
griculturii, care, după cum știți, 
ocupă un loc important în economia 
țării noastre. Regiunea dv. are con- 
dițiuni favorabile și poate să aducă 
o contribuție de seamă la punera 
lot mai largă în valoare a rezerve
lor de care dispune agricultura 
noastră socialistă.

Discutînd cu cooperatorii din di
ferite comune ne-am dat seama că 
rezerve există din plin în regiunea 
Hunedoara — mai ales în ce pri
vește zootehnia pentru care dispu
neți de condiții naturale din cele 
rnai favorabile. Multi ne-au vorbit de 
viticultură, de vinul bun al regiunii; 
în.tr-adevăr, vinul nu e rău, dar e 
puțin. Dacă ar trebui să aprovizio
nați minerii și siderurgiștii numai cu 
vin din regiune cred că v-ar. fi foar
te greu, deși există condiții bune 
pentru dezvoltarea viticulturii. In 
satele dv., în unitățile agricole, mun
cesc oameni pricepuți, harnici; le 
urăm din toată inima să dobîndeâs- 
că rezultate și mai bune în sporirea 
producției agricole în toate sectoa
rele.

Prevederile cincinalului pun un 
mare accent pe dezvoltarea științei, 
învățămîntului, culturii, artei. Se 
vor construi noi săli de clasă pen- 
Iru învățămîntul de cultură gene
rală, profesional și tehnic, internate 
si cantine școlare, cinematografe și 
alte așezăminte de cultură. Se va 
intensifica activitatea de cercetare 
științifică în regiune prin dezvolta
rea în continuare a actualei Stații de 
cercetare pentru securitatea minieră 
Petroșani și dotarea corespunzătoare 
a laboratoarelor de cercetare; se va 
asigura lărgirea rețelei de ocrotire a 
sănătății și îmbunătățirea asisten
ței sanitare a întregii populații c'in 
regiune.

Va continua să se extindă con
strucția de locuințe — în perioada 
cincinalului se vor construi din fon
durile statului circa 18 000 de apar
tamente,- se prevede, de asemenea, 
electrificarea în acești ani a încă 
250 de sate.

iată, tovarăși, ce sarcini impor
tante și de mare răspundere aveți în 
următorii ani în toate domeniile de 
activitate. Realizarea lor va asigura 
nu numai înflorirea și bunăstarea 
locuitorilor din regiune, a orașelor

(Urmate din pag. 1) 

în centrul politicii lor continuarea 
industrializării socialiste a țării — 
condiție fundamentală a avîntului 
întregii economii, a dezvoltării ei 
complexe și armonioase, a sporirii 
avuției țării și ridicării nivelului de 
trai al poporului. Partidul și statul 
nostru consideră că au înalta înda
torire față de popor, față de viitorul 
României de a asigura desfășurarea 
consecventă, cu toate forțele a pro
cesului de industrializare a țării care 
ne dă garanția independenței și 
suveranității patriei, a făuririi cu 
suicces a societății socialiste și creă
rii condițiilor de trecere treptată la 
construirea societății comuniste.

Regiunea Hunedoara prin puterni
cele unități industriale pe care le 
are este chemată să-și aducă și în 
viitor o contribuție importantă la 
desfășurarea cu succes a procesului 
de industrializare a țării. După cum 
vă este cunoscut, planul cincinal 
stabilește o creștere puternică a 

' producției de oțel și în special de 
oțeluri aliate atît de necesare pentru 
dezvoltarea industriei constructoare 
de mașini. Hunedoara este în prezent 
cea mai mare producătoare de me
tal și își va menține pe tot cursul 
cincinalului și probabil și în viito
rul cincinal această întîietate. Po
trivit prevederilor înscrise în planul 
de stat, pînă în 1970 Combinatul 
siderurgic Hunedoara va trebui să 
ajungă la o producție de 2 800 000 
tone de oțel pe an. Este desigur o 
sarcină deosebit de înseninată. Ea 
solicită eforturi din partea muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor, a 
tuturor oamenilor muncii; ei trebuie 
să facă totul ca economia națională 
să primească la timp metalul ne
cesar, ca oțelul realizat Ia Hune
doara să fie de bună calitate, să 
dea posibilitate constructorilor de 
mașini să realizeze produse de înalt 
nivel tehnic, cu caracteristici supe
rioare. In vederea creșterii produc
ției de metal se vor dezvolta și mo
derniza în continuare capacitățile de 
producție existente. Dar o dată cu 
aceasta este nevoie de organizarea 
cît rnai judicioasă a muncii, pentru 
promovarea metodelor moderne de 
lucru și utilizarea cti maximum de 
eficiență a agregatelor și utilajelor, 
pentru ridicarea permanentă a pre
gătirii profesionale a tuturor lucră
torilor din Combinatul Hunedoara. 
In vizita făcută la Combinatul Hu
nedoara, în discuțiile cu oțelarii, cu 
furnaliștli, cu laminorli, cu tehnicie
nii, CU inginerii și cadrele de condu
cere, ne-am convins că acolo este un 
colectiv de nădejde alcătuit din oa
meni pricepuți care își vor îndeplini 
cum se cuvine sarcinile.

Regiunea dv., are, de asemenea, 
sarcini importante în ce privește a- 
sigurarea de materii prime pentru 
dezvoltarea energeticii. In această 
privință pînă în 1970 minele din 
Valea Jiului vor trebui să sporească 
producția cu aproape 3 milioane tone 
de cărbune. Noi considerăm că sîr.t 
toate condițiile ca această sarcină să 
fie îndeplinită la timp. Minerii din 
Valea Jiului au o bogată experiență. 
Ei au dat dovadă în decursul tim
pului că atunci cînd își propun o 
sarcină, nimic nu le poate sta în 
cale. Sîntem convinși că minerii din 
Valea Jiului nu vor rămîne mai 
prejos decît siderurgiștii din Hune
doara, și le dorim succese în activi
tatea lor.

în regiunea dv. sînt și întreprin
deri constructoare de mașini cu o 
veche tradiție, cu experiență, cum 
sînt cele din Cugir și alte întreprin
deri. Cincinalul prevede sarcini- im
portante pentru toate întreprinde
rile din regiune,- ele sînt chemate 
să-șl aducă contribuția la dezvolta
rea' în ritm susținut a economie! 
noastre naționale.

Am insistat, tovarăși, mai mult a- 
supra acestor probleme, deoarece 
anul 1966 este anul de început al 
cincinalului, anul cînd se pune ba
za realizări] întregului plan. Avem 
satisfacția să constatăm că în în
treaga țară s-a pășit, cum se spune, 
cu dreptul la realizarea prevederilor 
planului cincinal. In primele nouă 
luni ale anului sarcinile de plan pri
vind creșterea producției globale 
industriale au fost îndeplinite în 
proporție de 102 la sută, realizîn- 
du-se peste prevederi produse în va
loare de peste 2,5 miliarde lei. A 
crescut productivitatea muncii, a 
continuat să sporească eficiența în
tregii activități aconomice, obținîn- 
du-se importante economii la prețul 
de cost, precum și beneficii peste

și satelor din regiunea dv., crearea 
condițiilor de viață tot mai bune 
pentru oamenii muncii, dar va con
tribui la dezvoltarea întregii econo
mii, întregii noastre societăți.

Sîntem convinși că oamenii mun
cii din regiunea Hunedoara, toți lo
cuitorii nu vor precupeți nici un 
efort pentru a realiza sarcinile ce le 
revin, aducîndu-și contribuția tot mai 
mare la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Cinstind faptele 
de seamă 

ale înaintașilor, 
făurim istoria nouă 
a patriei socialiste
Vizita în regiunea dv. ne-a oferit 

plăcutul prilej de a revedea locuri 
Istorice care stau mărturie stator
nicirii din cele mai vechi timpuri a 
strămoșilor noștri pe aceste melea
guri — de a asista Ia evocarea unor 
momente înălțătoare din trecutul 
poporului român, a tradițiilor sale 
de luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru unitatea și 
progresul României.

Am trecut pe la Sarmizegetusa. 
am călătorit pe drumurile Hațegu
lui — „țara" amintită încă din vea
cul al XllI-lea ca Ioc al cnezilor 
români, unde au domnit întemeie
torii Țării Românești, voievozii Li- 
tovoi șl urmașii lor Basarabi; am 
vizitat orașul Alba lulia — locul 
unde în 1600 Mih-ai Viteazul a fosț 
proclamat „domn al Țării Românești, 
al Transilvaniei și a toată Țara Mol
dovei", realizînd astfel cea dintîi 
unire politică a întregii țări, recon
stituind cadrul politic unitar al po
porului român corespunzător unită
ții sale reale. Am călătorit în fru
moasa țară a moților, în locurile de 
unde s-au ridicat la luptă eroi ca 
Horia, Cloșca, Crlțan sau ca Avram 
Iancu, care scria atît de frumos în 
testamentul ce l-a lăsat posterității 
„Unicul dor al Vieții mele este să-mi 
văd nația fericită".

Intr-adevăr, tov-arăși, regiunea dv, 
s-a înscris în istoria poporului nos
tru ca o regiune cu Vechi și glo
rioase tradiții. Pe aceste locuri, de-a 
lungul veacurilor, au avut Ioc mari 
frâm-întări sociale, masele populare 
ridicîndu-șe nu o dată la luptă pen
tru dreptate socială și o viață mai 
bună, pentru libertate și unitate 
națională. O dată cu nașterea cla
sei muncitoare — clasa căreia is
toria i-a hărăzit menirea să lichi
deze pentru totdeauna asuprirea o- 
mului de către om și să instaureze 
societatea care asigu-ră drepturi e- 
gale in toate domeniile pentru toți 
locuitorii patriei noastre — o dată 
cu aceasta a început o nouă eră 
în istorie țării.

Partidul comunist, partidul da 
avangardă aii clasei muncitoare a 
dezvoltat în noile condiții ale luptei 
revoluționare toate tradițiile progre
siste, scumpe întregului nostru po
por, le-a sporit, continuu străluci
rea. Vizitînd ieri Lupanii, am adus 
un omagiu eroicilor mineri oare în 
1929 s-au ridicat cu hotărîre împo
triva exploatării, înscriind cu sîn- 
gele lor o măreață pagină în isto
ria eroicelor luipte muncitorești re
voluționare din România.

In lupta pentru pîine și libertate, 
pentru o viață mai bună, pentru »fă- 
rîmarea vechii orinduiri s-a făurit 
și ș-a dezvoltat continuu alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea, s-a 
intărit frăția dintre oamenii ’ muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități care, uniți, au în
făptuit tot ceea ce există pe aceste 
meleaguri. împreună au înălțat toate 
realizările socialiste, împreună vor 
asigura progresul continuu al pa
triei noastre spre desăvârșirea socia
lismului, spre făurirea societății co
muniste,

In anii grei ai ilegalității în re
giunea Hunedoara s-a dezvoltat o 
puternică mișcare antifascistă. A 
fost creată organizația democratică 
a țărănimii — Frontul Plugarilor —- 
oare a adus o contribuție impor
tantă în lupta țărănimii, la demo
cratizarea țării și instaurarea pute
rii populare. In cursul vizitei la 
Gorunul lui Horia s-a evocat until 
din momentele importante ale a-

cestei lupte, acela' al constituirii în 
1935 a Frontplui Popular Antifas
cist, care a reunit forțele democra
tice în frunte cu partidul comunist.

Ne-am întâlnit, de asemenea, pe 
parcursul vizitei cu locuri legate 
de numele unor personalități de sea
mă din istoria științei și tehnicii 
românești, oameni ale căror fapte 
și strădanii au constituit o strălu
cită afirmare a geniului creator al 
poporului nostru. Dintre acestea, 
un loc de cinste l-a ocupat Aurel 
Vlaicu, de numele căruia se leagă 
începuturile tehnicii aeronauticii ro
mânești. Datorită strădaniilor lui 
Vlaicu și altor pionieri ai aviației, 
România se numără printre primele 
țări din lume care au posedat un 
avion original, inventat, construit 
și pilotat de unul. din fiii săi.

Cunoscînd istoria glorioasă a po
porului nostru, luptele și sacrificiile 
înaintașilor noștri, strădaniile lor 
In perfecționarea creației materiale 
și spirituale învățăm să prețuim și 
să iubim mai mult, mai profund, 
cuceririle prezentului, să facem to
tul pentru a le dezvolta, pentru a 
făuri istoria nouă a patriei noastre, 
istoria socialismului și comunismu
lui.

Cunoașterea acestor tradiții ne 
învață să prețuim libertatea, inde
pendența, suveranitatea națională 
dobândite cu atîtea jertfe, ne obligă 
să muncim și mai bine pentru a 
consolida necontenit aceste cuceriri 
de preț ale poporului nostru, pen
tru a face mereu mai luminos, mai 
strălucitor chipul patriei noastre, ne 
obligă să facem totul pentru ca 
poporul român, națiunea noastră, 
România socialistă, să fie totdeauna 
o țară liberă și independentă In rfn- 
dul țărilor socialiste, în rîndul ță
rilor întregii lumi.

Trebuie să educăm tineretul pa
triei noastre în spiritul respectului 
și dragostei pentru toate aceste tra
diții minunate de luptă ale înain
tașilor noștri, al dorinței de a 
munci și lupta pentru a asigura în 
noile condiții ale socialismului dez
voltarea continuă a bunăstării și 
fericirii poporului nostru. Tineretul 
nostru trebuie să-și însușească toa
te cunoștințele științei, culturii, pen
tru a fi în stare oa mâine să ducă 
mal departe ceea ce au realizat ge
nerațiile de astăzi, ceea ce le-au 
lăsat moștenire Înaintașii, de a a- 
sigura ca patria noastră să devină 
tot mai puternică, tot mai înflori
toare.

Să educăm tineretul nostru in 
același timp in spiritul solidarității 
internaționale cu lupta oamenilor 
muncii, a popoarelor oare luptă îm
potriva exploatării și asupririi, pen
tru eliberarea națională și socială, 
în spiritul solidarității cu popoarele 
țărilor socialiste, în spiritul luptei 
hotărîte pentru cauza socialismului 
și păcii în lume.

Regiunea dv. are o organizați-: 
de partid puternică, combartâvă, ca
re numără în rîndurile sale peste 
77 000 de membri. Ea a adus un a 
port deosebit la înfăptuirea politi
cii partidului, la transpunerea în 
viață a măsurilor stabilite de partid 
pentru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a regiunii, la educa
rea oamenilor muncii. Putem spune 
că în tot ceea ce s-a Înfăptuit în 
regiune In anii construcției socia
liste, în toate înnoirile petrecute In 
viața și in conștiința oamenilor 
muncii se află înscrise și munca 
neobosită, activitatea entuziastă des
fășurată de comuniști, de organele 
și organizațiile de partid din re
giune, de activul de partid și de 
stat. Adresăm organizației regionale 
a partidului, activului de partid și 
de stat, tuturor comuniștilor din 
regiune calde felicitări și urări de 
noi și noi succese în munca lor 
închinată- fericirii poporului și pa
triei noastre.

Pentru cauza 
socialismului 

și păcii in lume
Eforturile noastre pentru desăvâr

șirea construcției socialiste, pentru 
Înflorirea continuă a patriei noas 
tre, au o importanță, desigur, în 
primul rind, națională, dar în ace
lași timp și o deosebită importan
ță internațională. Construind cu 
succes socialismul, dezvoltând în 
ritm susținut economia, știința, cul

tura, ridi-cînd necontenit nivelul de 
trai, poporul nostru își aduce în 
același timp contribuția le întărirea 
sistemului mondial socialist, la 
creșterea prestigiului în lutne al a- 
cestuia, la sporirea forțelor care 
luptă pentru pace, independență 
națională și progres social. In a- 
cela-și timp, țara noastră desfă
șoară o susținută activitate pe pian 
internațional, în sprijinul aspiraț
ilor înaintate ale omenirii contem
porane, pentru colaborarea între 
state, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotăra singur 
soarta, pentru preîntâmpinarea unui 
nou război mondial. Desfășurând o po
litică activă de întărire necontenită 
a legăturilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, 
Rpmânia dezvoltă, totodată, legături 
cu toate țăriie, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

Țara noastră militează neobosit 
pentru promovarea în relațiile din
tre state a principiilor respectării 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc — aceste prin
cipii constituind singura bază ra
țională, acceptabilă, pe care pot fi 
așezate azi relațiile dintre țări, ca
re poate asigura instaurarea și 
menținerea păcii în lume.

Nu putem însă să uităm că îm
potriva acestor principii — care 
capătă o recunoaștere tot mai largă 
din partea tuturor popoarelor, a o- 
piniei publice mondiale, se ridică 
cercuri agresive imperialiste, și în 
primul rînd imperialismul american, 
care promovează o politică agresi
vă, recurg tot mai des la amestecul 
brutal în treburile Interne ale uno'- 
state libere și suverane, atentează 
la independența și 1 suveranitatea 
popoarelor. Cel mai evident exem
plu in această privință îi constituie, 
după cum se știe, agresiunea Sta
telor Unite ale Americii în Viet
nam. in momentul de față datoria 
supremă a tuturor comuniștilor, a 
tuturor forțelor antiimperialiete, 
este lupta împotriva politicii agre
sive a imperialismului, sprijinirea 
poporului vietnamez în lupta sa 
dreaptă pentru apărarea Libertății 
și independenței naționale. In a- 
ceasta se poate vedea solidarita
tea și internaționalismul proletar 
Deplin solidar cu lupta poporulu. 
vietnamez, poporul român își rea
firmă hotărârea de a acorda spri
jinul său frățesc acestei lupte. No' 
considerăm că singura cale de so
luționare a agresiunii americane din 
Vietnam este încetarea de către 
Statele Unite ale Americii a bom
bardării Republicii Democrate Viet
nam, curmarea agresiunii, recunoaș
terea Frontului Național de Elibe
rare drept reprezentant al poporului 
din Vietnamul de sud. Pe această 
bază să fie lăsat poporul vietnamez 
să-și rezolve singur problemele in
terne, inclusiv problema realizării 
unității naționale,, așa cum do
rește el.

Noi, așa cum am subliniat la 
Alba lulia, înțelegem aspirațiile de 
libertate, independență și unitate 
națională ale poporului vietnamez 
pentru că în decursul veacurilor 
am fost animați de aceleași aspira
ții. De aceea sprijinim aceste aspi
rații fiind sigurj că poporul viet
namez le va realiza.

Poporul român este hotărât să 
facă totul pentru a-și aduce con
tribuția la unirea într-un front pu
ternic a tuturor forțelor care se ri
dică împotriva imperialismului a- 
gresiv, pentru întărirea unității de 
sfcțiune a întregii omeniri progre
siste. Partidul și guvernul țării 
noastre consideră drept o înaltă 
îndatorire internațională de a-și a- 
duce contribuția gj în viitor la creș
terea forței și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, convins 
că aceasta răspunde unul lmpeta 
tiv fundamental al istoriei contem
porane — acela al salvgardării pă
cii in întreaga lume.

Socotim că este de datoria iiecă 
ret țări, mari sau mici, să facă tot 
ceea ce este necesar pentru a-și a- 
duce contribuția la întărirea secu
rității, la cauza păcii tuturor po
poarelor. Declarația de la bucu
rești, adoptată în iulie anui acesta 
a creat o platformă largă pentru 
dezvoltarea vieții internaționale pe 
continentul nostru, pentru aborda
rea pe bâze noi a relațiilor dintre 
statele din Europa. Sîntem hotărfțî 
âă ne aducem contribuția la aeig»

(Continuare în pag. a ?



CU VINI ARE A 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE 
CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a 2-a)

rarea securității europene, Încre
dințați că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
poporului român, intereselor celor
lalte țări socialiste, tuturor popoa
relor din Europa,. din întreaga lu
me, cauzei păcii și colaborării in
tre toate popoarele.

Vă rog să-mi permiteți în în
cheiere să-mi exprim înică o dată 
convingerea că organizația regio
nală de partid Hunedoara, comu
niștii de aici, toți oamenii muncii 
din regiune, vor munci cu abne
gație și devotament pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, că îm
preună cu întregul popor, își vor 
consacra puterea de muncă pro
gresului și prosperității României 
socialiste.

Urez din inimă muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, tineri și 
vlrstni'Ci, bărbați și femei, noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor maii 
ce le stau în față. Vă doresc la toți 
multă sănătate și fericire.

(Iu repetate rînduri cuvîntatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
lost subliniată cu vii și îndelungi 
aplauze).

★
La încheierea adunării, tov. Gheor- 

)ghe Călin a mulțumit secretarului 
^general al C.C. al P.C.R. pentru pre
țioasele îndrumări și indicații date, 
asigurîndu-1 că organele de partid 
și de stat din regiune, toți comu
niștii și oamenii muncii își vor mo
biliza toate torțele, întreaga capa
citate pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce revin regiunii 
Hunedoara din grandiosul program 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

La miezul nopții, după încheierea 
adunării, conducătorii de partid și 
de stat au fost întovărășiți pină la 
gară de mulțimea hunedorenilor. 
Miile de torțe îngemănate cu ZVÎc- 
nîrlle văpăilor de pe înaltele turle 

tși artificiile multicolore alcătuiesc 
un feeric tablou al muncii, bucu
riei și entuziasmului. Prin însuîle- 
țitele lor manifestări de dragoste 
și devotament față de' Partidul Co
munist Român șl Comitetul său Cen
tral, locuitorii „Cetății de foc", ai 
întregii regiuni exprimă voința ne
clintită de a înfăptui planurile e- 
laborate de partid, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre socialiste.

Întîlnirea 
cu activul 
de partid
(Urmare din pag. 1)

activitatea de cercetare științi
fică, ne vom strădui să creștem 
noua generație Sn spiritul dra
gostei față de patrie și popor, 
al devotamentului nemărginit 
pentru cauza socialismului.

Luînd cuvîntul în numele ce
lor peste 80 000 de uteciști, al 
întregului tineret hunedorean, 
tov. Anghel Rădulescu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al U.T.C., a 
spus :

Ne angajăm în fața dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a lupta neobo
sit pentru a ne achita cu cinste 
de sarcinile ce ne revin ară- 
tîndu-ne astfel respectul fată 
de tradițiile glorioase de luptă 

' ale poporului român, pasiunea 
și înalta răspundere în muncă. 
Pentru noi nu există o rrăndrie 
și o satisfacție mai mare, o 
bucurie mai profundă decît a- 
ceea de a ști că prin munca 
și elanul nostru tineresc ne-am 
adus contribuția la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid, 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România. ,

A luat apoi cuvîntul, în a- 
plauzele celor prezenți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Conducătorii dc partid și dc stat 
in mijlocul oamenilor muncii 

din regiunea Hunedoara
PUBLICAM IN CONTINUARE RELATAREA DESPRE CEA 

DE-A DOUA 21 A VIZITEI FĂCUTE ÎN REGIUNEA HUNE
DOARA DE TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, ALEXAN
DRU DRAGHICI, PAUL NICULESCU-M12IL, ILIE VI-RDEȚ, 
MANEA MANESCU, VIRGIL TROPIN.

Producția industrială să țină pasul 
cu progresele ștnnței și tehnicii 

Printre constructorii de mașini 
de la

Uzina mecanică Cugir. Salutați de 
aclamațiile muncitorilor, conducătorii 
de partid și de stat sînt întâmpinați 
de Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
și Vaslle Vasu, directorul general 
al uzinei. O expoziție ilustrează 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
în anii noștri vechea fabrică de 
lacăte, foarfeci și cuțite, transfor
marea ei într-o puternică unitate 
industrială producătoare de mașini- 
unelte și mașini de cusut.

Oaspeții sînt informați despre ac
tivitatea economică a uzinei, des
pre munca de concepție a specia
liștilor, despre perspectivele de vi
itor, Valoarea producției globale a 
anului 1948 se realizează acum în 
numai 11 zile. Numeroase tipuri de 
mașini-unelte, asimilate și proiecta
te în uzină, și-au câștigat o apre
ciere bună în țară și la diferite 
tîrguri și expoziții internaționale. 
Uzina exportă produse în peste 20 
de țări. Noile investiții aflate în 
curs de executare, precum și spo
rirea productivității muncii, vor a- 
vea drept rezultat sporirea produc
ției uzinelor în cincinal de 1,5 ori.

O dată cu uzina, adinei trans
formări . înnoitoare a cunoscut și 
așezarea de la poalele munților — 
Cugir. Fosta comună a devenit o- 
raș al constructorilor de mașini. Cu 
fonduri alocate de Stat s-au con
struit blocuri de locuințe totalizînd 
1 300 de apartamente, 2 școli, un 
club, o policlinică și un spital, un 
ștrand și un stadion.

Conducătorii vizitează un număr 
de secții și hale ale uzinei. Muncito
rii Aurel Vasiloa, Elena Pavei șt Ioan 
Limbeanu raportează oaspeților că 
angajamentul de depășire a planu
lui anual oi 25 de mașini-unelte, 
a fost îndeplinit în 9 luni. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se oprește 
și stă de vorbă ou rectificatorul 
Dumitru Siboșan despre calitățile 
unei noi mașini asimilate în uzină. 
Ia secția mecanică II, unde a ieșit 
recent de pe linia de montaj cea 
de-a 500-a mie mașină de cusut, 
reprezentanții uzinei informează că 
numărul mașinilor produse anul a- 
cesta peste prevederile de plan Se 
ridică la 1350. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu stă de vorbă cu munci
torii Mircea Ignat, Qtilia Popa și 
Ion Popescu, se interesează de mun
ca lor, le recomandă să depună e- 
forturi și mai mari pentru îmbună
tățirea parametrilor calitativi ai ma
șinilor de cusut.

In fața uzinei are loc un miting. 
Ion Ciocan, secretarul comitetului 
de partid, dă glas sentimentelor în
tregului colectiv de adîncă dragoste 
și recunoștință față'..de partid și 
guvern, hotărîrii de a ridica tot mai 
mult prestigiul uzinei, de a nu pre
cupeți eforturile pentru ca mași- 
niile-unelte șl celelalte produse să 
atingă performanțe tehnice cît mai 
înalte.

Ia apoi cuvîntul, în aplauzele vii 
ale celor prezenți, tovarășul NI
COLAE CEAUȘESCU care, după ce 
salută pe locuitorii orașului Cugir 
Spune : Uzinele mecanice și Uzina 
„30 Decembrie" au cunoscut în anii 
construcției socialiste o mare dez
voltare. Am vizitat două din sec
țiile uzinei mecanice. Am văzut 
produsele cu înalte performanțe 
tehnice ce se fabrică in secția de 
mașini-unelte. Mașinile de cusut 
sînt în general bune, dar din pă
cate ele se află încă sub perfor
manțele mondiale. Pentru dv., care 
aveți o veche tradiție, muncitoreas
că, este o sarcină de o-

Cugir
noare de a face totul pentru ca pro
dusele ce ies din uzina dv. să co
respundă celor mai bune perfor
manțe ale produselor similare de pe 
piața mondială. Trebuie să vă stră- 
duiiți ca mașinîle-unelte pe care le 
produceți, să satisfacă nevoi
le economiei și să pătrundă 
pe piața mondială, să poată con
cura cu succes mașini similare rea
lizate în țări avansate. Este bine 
că aivem asemenea mașini, dar tre
buie să avem în vedere că tehnica, 
știința .progresează de la an la an 
— și ceea ce azi corespunde para
metrilor, mondiali, milne poate să 
rămînă în urmă. De aceea trebuie 
ca întregul colectiv de ingineri, teh
nicieni și muncitori să depună con
tinuu eforturi pentru perfecționarea 
produselor. Numai în felul acesta 
vom putea ține pasul cu dezvolta
rea mondială a tehnicii și științei, 
vă veți aduce din plin contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor mari puse 
de Congresul al IX-lea în fața con
structorilor de mașini.

Am văzut că faceți mașini-unel
te minunate. Hn ce privește mașina 
de cusut, tovarășul director ne spu
nea că problema îmbunătățirii ca
racteristicilor sale tehnice va fi re
zolvată pînă în 1970. Dumneavoas
tră reușiți să rezolvați probleme 
mai complicate, nu o puteți rezolva 
și pe aceasta într-un timp mai 
scurt ? Eu cred că și ministerul, și 
colectivul dv. trebuie să rezolve 
această sarcină nu pînă în 1970, ci 
în cel mai scurt timp posibil. Cred 
că trebuie făcut din aceasta o sar
cină de «moare pentru colectivul 
de specialiști, pentru întregul co
lectiv al uzinei. Trebuie să 
vă străduiți să obțineți re
zultate și mai bune în ceea 
ce privește calitatea, prețul de 
cost și productivitatea muncii, A- 
ceasta e chezășia îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale oamenift>r mun
cii. Este de înțeles pentru toată lu
mea că realizarea sarcinilor de 
creștere a salariilor, a nivelului de 
viață al oamenilor muncii este 
strîihs legată de realizarea pla
nului de producție. De aceea 
trebuie să facem totul pen
tru a spori continuu baza 
materială a societății noastre. Cu 
olt vom produce mal mult, cu alt 
va deveni mai bogată societatea 
noastră socialistă, cu atît va crește 
și bunăstarea cetățenilor patriei.

Puternice aplauze salută cuvintele 
tovarășului Ceaușescu.

In drum spre Orăștie oaspeții 
se abat spre fostul sat Bîn- 
tînți, care poartă azi numele mare
lui nostru patriot. Aurel Vlaicu.

La muzeul memorial, conducăto
rii de partid și de stat sînt Întî.tn- 
pinați de frații aviatorului, Ion 
Vlaicu și Nana Valeria, și de Au
relia Vlaicu, nepoata acestuia. In 
încăperile casei de țară în care ’s-a 
născut „maistorașuj Aurel", oaspe
ții privesc obiecte, schițe și pin
ii uri, machetele tipurilor de aero
plane concepute, construite și pilo
tate de renumitul inginer, fotogra
fii care ni-1 arată pe Vlaicu tînăr 
și cutezător, scrutînd din carlinga 
aeroplanului cerul înalt cucerit de 
el spre mîndria poporului nostru. 
Moș Ion Vlaicu evocă momente dili 
viața plină de îndrăzneli a avia
torului din Binținți, care a făcut să 
crească în lume prestigiul științei 
noastre.-

Coloana de mașini pătrunde pe 
străzile Orăștiei, în aclamațiile mul
țimii. în inima acestor munți și-au 
înălțat, dacii puternicul centru al 
statului lor din vremea lui Buere- 
bista și Decebal. Ruinele de la Ce-

tățuia Costeștilor, cetatea de pe 
înălțimea Blidaru și cea de la Pia
tra Roșie, marea așezare de la Gră
diștea Muncelului, unde se află Șar- 
uiizegetușa — evocă în mod tulbu
rător milenara existență a poporu
lui român.

In piața din centrul Orăștiei este 
adunată o mare mulțime.

Exprimînd marea bucurie a lo
cuitorilor orașului și raionului O- 
răștie prilejuită de prezența înalți- 
ior oaspeți, Aron Colceru, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid, arată că locuitorii acestor 
străvechi pământuri vor închina în
treaga, lor energie pentru îndepli
nirea politicii partidului.

Poporul român 
întruchipează 

sinteza înaltelor 
virtuți ale dacilor 

pi romanilor
Intîmplnat cu urale ia a- 

poi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Politica partidului nostru, de ri
dicare la o viață nouă a tuturor 
regiunilor și raioanelor țării 
— spune vorbitorul — s-a 
făcut simțită și pe meleagurile dv., 
care au cunoscut în anii socialis
mului o continuă înflorire. Au a- 
părut întreprinderi noi pe hartă e- 
conomică a raionului și s-au dez
voltat cele existente. U.n puternic 
avînt au cunoscut industria meta
lurgică, chimică, de mașini-unelte, 
de prelucrare a lemnului și alimen
tară. S-a îmbunătățit continuu în
zestrarea tehnico-materială a agri
culturii,- s-au obținut rezultate in 
creșterea producției agricolă vege
tale și animale. Ca urmare, a creș
terii economice s-a îmbunătățit con
tinuu nivelul de viață al oamănilor 
muncii, s-.au dezvoltat învățămî-ntul 
și instituțiile soctaJ-culturafe, s-an 
construit noi locuințe la orașe și 
sate atît din fondurile statului, cît 
și din fonduri proprii. Toate aces
tea au făcut ca raionul și orașul 
dv. să capete o înfățișare nouă, În
floritoare.

Pe aceste meleaguri se află ves
tigii care evocă măreția trecutului, 
evenimente de seamă ale istoriei po
porului nostru. La dv„ ca de altfel 
pe întreg cuprinsul tării, se păstrea
ză și se dezvoltă sentimentul de pu
ternică mîndrie patriotică, de res
pect față de civilizație materială și 
spirituală făurită de străbunii noș
tri — dacii —- și de cei care le-au 
urmat.

Din noianul vestigiilor lă
sate de daci pe întreg teritoriul țării 
noastre se reliefează urmele cul
turii materiale din zona munților 
Orăștie, care a constituit vreme în
delungată centrul puterii politice și 
economice a statului centralizat dac. 
Monumen t all tatea construcții] or,
iscusința extragerii minereuri
lor, durabilitatea locuințelor, ce
ramica fină, instalațiile de cap
tare a apei, folosirea scribului, 
nivelul de dezvoltare a agriculturii 
atestă bogăția vieții materiale și 
spirituale a dacilor, cunoscută și a- 
preciată încă din acea vreme *n a- 
fara hotarelor țării. Cu aproape 
două milenii în urmă, după încleșta
rea îndelungată dintre daci și ro
mani, care a dovedit vitejia ambelor 
popoare, a început în aceste ținuturi 
procesul de înfrățire a civilizației 
dace cu cea romană.

Cultura materială și spirituală ge- 
to-dacă, îmbinată c- elementele de 
progres ale civilizației romane și 
conviețuirea celor două popoare timp 
de peste un secol și jumătate au 
condus în mod treptat la formarea 
populației daco-r&mane. In icest ca
dru, populația daco-romană a dăi
nuit prin unitatea de limbă și de cul
tură, prin comunitatea de idei, prin 
vigoarea și vitalitatea sa înfruntînd 
peste veacuri toate vicisitudinile și 
dînd naștere, în decursul unui în
delungat proces istoric, limbii ro
mâne și poporului român. Așa s-a 
născut poporul nostru, care sinteti

zează înaltele virtuți atît ale 
dacilor, cît și ale romanilor, — po 
por inteligent, harnic, întotdeauna in 
setat de libertate, de viață mai bună I 

Secole de-a rîndul poporul ronidr 
a dus pe umeri eforturile, și 
jertfele cerute de apărarea liber 
tății și gliei strămoșești, de înfrun
tarea marilor migrații în calea că
rora istoria 1-a hărăzit să se nască, 
de dezvoltarea organizării de 
stat Văzîndu-și amenințată de 
timpuriu independența, statale 
feudale române au chemat po
porul la luptă împotriva cotro
pitorilor. Această luptă, preluată din 
generație în generație, a fost pur
tată cu bărbăție și eroism și a dus, 
la începutul secolului nostru, .a 
realizarea uneia din aspirațiile de 
veacuri ale poporului — aceea .le a 
avea un stat național unitar.

In continuare, tovarășul Ceaușescu 
a subliniat că orașul Orăștie a fost 
cunoscut din timpuri îndepărtate ca 
un puternic centru comercial, de 
meserii și cultural. De sub teascu
rile unei tipografii a ieșit de aici în 
anul 1582 renumita „Palia de 
1a Orăștie", una din prime
le tipărituri în limba româ
nă. Pe aceste meleaguri s-au 
născut personalități de seamă ale 
culturii românești, cum au lost Ni
colae Olahu, remarcabil umanist al 
secolului al XVI-lea, Ion Budai De- 
leanu, cărturar de seamă din ultima 
jumătate a veacului al XVIH-lea, ma
rele aviator și inventator Aurel 
Vlaicu.

Aici a luat ființă, în anul 1925,- 
Sindicatul muncitorilor construc
tori și a apărut ziarul „Tovarășul", 
care chema clasa muncitoare la lup
tă împotriva exploatării capitaliste 
și asupririi naționale. Poporului 
nostru îi sînt scumpe și apropiate 
atît amintirile trecutului, varietatea 
și bogăția datinilor și obiceiurilor, 
frumusețea și originalitatea portului, 
a obiectelor de artă ce oglindesc 
înalta măiestrie a înaintașilor — cît 
și noile realizări ce fac parte inte
grantă din imaginea contemporană a 
acestor ținuturi, întinerite și ele la 
fel ca toate celelalte regiuni ale 
țării, de ritmul viguros al vieții 
noastre noi, socialiste.

Ocupindu-se de sarcinile trasa
te de Congresul al IX-lea, tovară
șul Ceaușescu a spus; Continuarea 
industrializării, dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a agriculturii, avlntul 
științei și culturii reprezintă teme
lia creșterii bunăstării populației de 
la orașe și sate, a înfloririi oatrlei 
noastre. Pentru dezvoltarea în con
tinuare a economiei și culturii raio
nului sînt prevăzute în planul cin
cinal investiții de peste o jumătate 
miliard lei, din care cea mai mare 
parte sînt destinate industriei. Vor 
trebui, desigur, depuse eforturi sus
ținute pentru realizarea la timp a 
tuturor obiectivelor prevăzute, pen
tru valorificarea mai complexă a 
rezervelor, pentru creșterea produc
ției, îmbunătățirea calității și redu
cerea prețului de cost.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că oamenii muncii din Orăștie 
nu vor precupeți nici un efort și 
își vor îndeplini în întregime sar
cinile care le revin, urîndu-le, tot
odată’, cit mai multe succese ta 
toate domeniile de activitate.

Sub conducerea 
partidului comunist, 

se înfăptuiesc 
năzuințele de veacuri 

ale poporului
Mureșul șerpuiește agale printre 

coline acoperite de păduri și pă
șuni. Pretutindeni, oaspeții stat în- 
tîmpinați cu semnele bucuriei șl 
ospitalității.

La Săliștioara — poarta de in 
trare în vestita Țară a Zarahdulul, 
sau Țara Moților, oaspeții stfit ta 
tîmpinăți după strămoșeștiie datin'' 
ale locului.

(Continuare în pag. a 4-a)



Conducătorii dc partid șl de stat 
in mijlocul oamenilor rnnncil 

din regiunea Hunedoara
(Urmare din pag. a 3-a)

$i aici se resimte suflul înnoitor 
al anilor construcției socialiste. Mi
nele aurifere, ca șl celelalte ex ■ 
pdoatări miniere, au fost dezvoltate 
și modernizate. S-au înălțat mii de 
apartamente, zeci de școli, cămine 
culturale, dispensare. Pînă la sfîrși- 
tul cincinalului în toate satele, raio
nului se va aprinde lumina elec
trică.

Oasueții se opresc, în trecere, la 
tîrgul de la Podele și iau parte, cî- 
teva momente,- la sărbătoarea dati
nilor moțești.

Unul din cele mai emoționante 
momente ale călătoriei are loc pe 
panta molcomă a colinei de unde, 
în 31 octombrie 1784, a pornit, sub 
coinanda lui Horia marea lupta 
pentru libertate a iobagilor din 
Transilvania, Este reînviată expre
siv scena pornirii la bătălie: în 
jurul unor tocuri de tabără sînt 
adunați mii de moți cu coase, furci, 
securi, bîte, flinte, pistoale și lănci, 
cu chipuri dîrze, împietrite în ne
strămutată hotărîre. Un Horia sim
bolic se adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spunînd : „To
varășe secretar general, urmașii 
moților care în anul 1784 s-au ridi
cat să-și facă singuri dreptate, va 
înțîmpină în Țara Zarandului cu 
inimă și brațele deschise".

Se urca apoi spre Țebea — veche 
azeșare de cărbunari și de păstori. 
Aici își înalță trunchiul bătrîn de 
peste opt veacuri un gorun cu o 
triplă rezonanță în istoria neamu
lui românesc. Este supranumit 
„Gorunul lui Horia", deoarece de 
aici vorbea moților legendarul erou 
al răscoalei țărănești făurind pla
nuri de luptă împotriva asupri
rii feudale. La umbra lui seculară 
sînt înmormîntate osemintele lui 
Avram lancu, conducător de frunte 
al revoluției de la 1848 în Transil
vania, neînfricatul „crai al mun
ților". Tot aici, urmînd glorioasa 
tradiție de luptă a poporului, s-a 
încheiat acordul de Front Popular 
Antifascist, în decembrie 1935, din 
inițiativa partidului comunist.

Oaspeții sînt întîmpinați de o 
gardă formată din „oșteni ai lui 
lancu". Sub gorun, un grup în
truchipează simbolic pe militanții 
care au luat parte la semnarea a- 
cordului de la Țebea — muncitori, 
țărani, intelectuali. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat plantează lîngă 
mdrmîntul lancului un pui de gorun, 
simbol al îmbinării peste veacuri a 
vechilor și recentelor tradiții de lup
tă eroică pentru libertatea și propă
șirea neamului românesc.

La biserica de lîngă mormintele 
lui Avram lancu și ale tovarășilor 
săi de luptă, oaspeții sînt salutați, 
în numele episcopiei Aradului și 
Banatului, de preotul Gheorgfie 
Că vășdean.

Adunarea moților 
de pe Valea Crișului

In vastul amfiteatru natural s-au 
adunat zeci de mii de moți. I-au cu
vântul tov. Ion Cosma, pri-m-seore- 
tar al Comitetului raional de par
tid Brad, Salvina Costar, țărancă 
cooperatoare din satul Rișcuiița, și 
Ion Fărău, miner, șef de brigadă 
la mina Barza.

Văzduhul răsună de aclamații și 
urale: ia cuvântul tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCU.

După ce a transmis locuitorilor 
din Țara Moților salutul, călduros 
al Comitetului Central al Partidului

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gus Hali

Luni dimineața au avut loc con
vorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și tovarășul Gus Hali, 
secretar general al P.C. din S.U.A., 
care, însoțit de doi tovarăși, mem
bri ai conducerii Partidului Comu
nist din S.HA, face o vizită în ța
ra noastră.

Comunist și al guvernului Republi
cii Socialiste România și le-a mul
țumit pentru primirea entuziastă, 
vorbitorul a spus : In cursul vizitei 
noastre în aceste ținuturi minunate 
am întîlnit, alături de vestigiile ci
vilizației strămoșilor noștri, locuri 
care evocă pagini de nepieritoare 
glorie înscrise de oamenii dîrji ai 
Țării Moților sub conducerea lui 
Horia, Cloșca și Crișân, a lui Avram 
lancu. Amintirea lor, a faptelor lor 
izvorîte din adînoa dragoste de 
țară, din ura clocotitoare contra a- 
suipritorilor va dăinui de-a. pururi 
în conștiința poporului nostru. Din 
rîndul tăietorilor de lemne, al ță
ranilor și minerilor s-au ridicat 
în cursul secolelor străluciți con
ducători care, identifieîndu-se cu 
interesele maselor, și-au înscris 
pentru totdeauna numele în isto
ria luptelor de eliberare socială și 
națională a poporului român. Am 
trecut înainte de a sosi aici ptiu 
satul Mesteacăn, de unde a în
ceput marșul miilor de iobagi din 
Munții Apuseni împotriva nobilimii 
feudale. Răsună peste veacuri cu
vintele de mînie împotriva nedrep
tății și asupririi sociale, chemarea 
la luptă a lui Horia : „Nobilimea 
să nu mai fie, pământurile lor să se 
împartă între poporul de rînd". în
cepută de iobagii români, răscoa
la lui Horia' a cuprins iobagii ma
ghiari și minerii germani, trans- 
formîndu-se într-o mișcare de ma
să comună a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de naționa
litate, împotriva exploatării și asu
pririi, pentru o viață mai bună.

Aici, pe locul unde ținem adu
narea noastră, străjuiește de se
cole gorunul lui Horia — erou al 
povestirilor populare, simbol ăl re
nașterii Daciei, cum aprecia Marx 
personalitatea lui Horia. Gorunul 
evocă și figura marelui tribun al 
acestor meleaguri revoluționare de 
la 1848, Avram lancu, înflăcărat 
luptător pentru drepturile sociale și 
naționale , ale poporului nostru. 
Născut în aceeași vatră a suferim-’ 
ței ca și Horia, a cărui pildă revo
luționară l-a îmbărbătat în acțiu
nile sale, Avram lancu s-a impus 
în ochii .contemporanilor săi ca și 
ai posterității ca o figură luminoa
să, expresie a luptei hotărâte și a 
setei de dreptate și independență 
națională a poporului român. Tre
cutul glorios de luptă a fost con
tinuat pe o treaptă superioară o 
dată cu apariția și dezvoltarea 
clasei muncitoare în România. Par
tidul Comunist Român a păstrat și 
a continuat cele mai bune tradiții 
revoluționare ale poporului nostru. 
El întruchipează și înfăptuiește 
năzuințele de veacuri de drep
tate socială și libertate națio
nală, de înflorire a națiunii ro
mâne. Ca simbol al legăturii cu 
tradițiile revoluționare ale acestor 
locuri, sub gorunul lui Horia s-a 
semnat acordul de Front Popular 
Antifascist inițiat de Partidul Co
munist Român. Unirea forțelor cla
sei muncitoare și a mișcării demo
cratice intr-un front popular în
dreptat împotriva fascismului și 
reacțiunii a avut o mare însem
nătate în lupta comună desfășurată 
de ; masele largi populare pentru 
eliberarea socială și națională, pen
tru înfrângerea fascismului, pentru 
înfăptuirea actuâuii istoric de la 23 
August, pentru înflorirea României 
libere și independente.

Evocînd aceste pagini de isto
rie — a spus în continuare tova
rășul Ceaușescu — anii grei, plini 
de jertfe ai luptei pentru o viață 
mai bună, viața de odinioară a 
locuitorilor acestor meleaguri, pu
tem înțelege mai bine însemnăta
tea drumului de luptă parcurs de

La convorbiri au participat tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție ia C.C. al 
P.C.R.

In cadrul • discuțiilor care . s-au 

poporul român pînă la viața de 
astăzi, pînă la realitățile Româ
niei socialiste. Urmașii lui Horia, 
ai lui Avram lancu sînt astăz. 
stăpîni adevărați și pentru tot
deauna ai muncii lor, ai minelor, 
ai ogoarelor. Poporul nostru a de 
venit stăpînul tuturor bogățiilor 
tării și în mod conștient își con
struiește propriul său viitor de fe
ricire. Țărănimea, secole de->a rin 
dul a reprezentat cea mai impor 

‘.antă forță a progresului social din 
tara noastră, ea a păstrat limba și 
obiceiurile strămoșești, a dus vre
me îndelungată pe umerii săi 
lupta plină de sacrificii pentru eli
berare națională și socială. După 
apariția noii clase a societății noas
tre, clasa muncitoare, s-a făurit, 
prin activitatea și sub conducerea 
Partidului Comunist, alianța mun- 
citorească-țărănească, forța socia
lă hotărâtoare care a asigurat vic
toria în lupta pentru lichidarea 
pentru totdeauna a orîndui 
rii burgheZo-moșierești, pentru cu
cerirea puterii politice și tre
cerea la făurirea societății so 
cialiste din România. Alianța 
dintre clasa muncitoare . și țără
nime, unitatea strînsă a tuturoi 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, constituie cheză
șia mersului hotărit înainte al po 
porului nostru pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste, constituie 
garanția independenței și suverani
tății patriei noastre.

Tovarășul Ceaușescu a arătat că 
printre- sarcinile de viitor stabilite 
de Congresul partidului se numără 
dezvoltarea industriei extractive și 
de prelucrare a minereurilor, pune
rea în exploatare a noi zăcăminte, 
creșterea producției întreprinderilor 
forestiere și a industriei locale, dez
voltarea 1 agriculturii, îndeosebi a 
creșterii animalelor — domenii de 
activitate care se dezvoltă și în 
acest ținut. Vorbitorii a subliniat 
că pentru îndeplinirea acestor sar
cini locuitorilor .acestor ținuturi le 
revin îndatoriri de seamă.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a scos în relief faptul că în
deplinirea sarcinilor de desăvîrșire 
a construcției socialiste corespunde 
celor mai vitale interese ale poporu
lui nostru și, în același timp, re
prezintă o îndatorire internaționa- 
listă față de țările socialiste, față 
de mișcarea comunistă și munci
torească internațională, față de toate 
forțele antiimperialiste care luptă 
pentru pace în lume. Vom face to
tul — a spus tovarășul Ceaușescu — 
pentru a contribui la întărirea unită
ții; partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste. In această unitate stă garanția 
asigurării păcii în lume, posibilitatea 
fiecărui popor de a-și construi viața 
așa cutn o dorește, fără nici un a- 
mestec din afară.

Cuvîntarea tovarășului Ceaușes
cu a fost subliniată în repetate rîn- 
duri de vii și îndelungi aplauze.

La întoarcere, oaspeții fac un 
scurt popas la Muzeul Aurului din 
Brad. Aici sînt primiți de ing. Aurel 
Lăpușcă, directorul întreprinderii 
miniere Barza. Numeroase exponate 
ilustrează istoria milenară a extra
gerii și prelucrării aurului și a celor
lalte avuții minerale din inima Mun
ților Aipuseni..

însoțiți de Urale, de ovațiile en
tuziaste ale Celor prezență, de cîn- 
tece și dansuri, conducătorii de 
partid și de stat își iau un călduros 
„rămas bun" de la locuitorii „Țării 
Moților".

Victor BÎRLĂDEANU
Paul DIACONESCU
Nicolae VAMVU 
Zaharia AVRAM

desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la probleme de interes comun pen
tru ceie două partide, probleme 
actuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste șl mun
citorești.

TELEGRAME EXTERNE
Vizita delegației de partid 
și guvernamentale romane 

în Guineea
CONAKRY 10 (Agerpres). — De

legația de partid și guvernamentală 
română, condusă de Petre Blajovici, 
membru supleant aii Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la festivitățile de 
la Conakry prilejuite de ziua na
țională a Republicii Guineea, a vi
zitat între 4 și 7 octombrie, orașele 
Labe, Dalaba și Pita. Delegația a 
fost însoțită de Leon Maka, preșe

NEW YORK

întrevederile tovarășului 
Cornelia Mănescu

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a avut, luni 
la amiază o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, George .Brown.

Au participat Mircea Mali',a, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Greenhil, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii și lord Caradon. 
reprezentantul permanent al Marii 
Britanii pe lîngă Națiunile Unite.

întrevederea a prilejuit discuta
rea unor probleme privind relațiile

Cu prilejul Săptămînii medicale 
balcanice

ATENA 10 (Agerpres). — Cu o- 
cazia Săptămînii medicale balcani
ce de la Atena, însărcinatul cu a- 
faceri a. i. al Ambasadei române, T. 
Jianu, a oferit un cocteil la care 
au participat, D. Gheorghiu — sub
secretar de stat la președinția Con
siliului de Miniștri, prof. dr. Chris- 
sicos, rectorul universității din A- 
tenaf Ekonomos — președintele U- 
niunii medicale balcanice, medici 
din țările participante, oameni de 
știință și cultură greci, reprezen

Sosirea la Hanoi a unei delegații 
de partid și guvernamentale bulgare

HANOI 10 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că luni a. sosit 
la Hanoi delegația de partid și* gu
vernamentală a R. P. Bulgaria con
dusă de general de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Poli

Convorbiri sovieto-polone
MOSCOVA 10. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite: 
Luni a sosit în Uniunea Sovietică, 
într-o vizită oficială, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și guvernului so
vietic, delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare Po
lone, în frunte cu Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P„ și Jozef Cyrankiewicz,

Interviul radiodifuzat
al secretarului general al P. C. Francez

PARIS 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges, Dascal, transmite : 
Intr-un interviu radiodifuzat, Wal
deck Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, a răs
puns mai multor întrebări în legă
tură cu probleme aile politicii ex
terne.

Cu privire la situația din Viet
nam, Waldeck Rochet a arătat că 
Franța a semnat în 1954 acordu
rile de la Geneva care interzic 
stabilirea de baze militare străine 
în Vietnam. Rolul Franței este de. 
a acționa din toate puterile pentru 
ca Statele Unite să aplice: efectiv 
aceste acorduri.

In ce privește problemele euro
pene, el a spus: „Noi sîntem pen

dintele Adunării Naționale, Ismael 
Toure, ministrul . dezvoltării econo
mice, membri ai Biroului Politic 
Național a,l Partidului Democrat din 
Guineea, Toumane Sangare, minis
trul justiției.

Pretutindeni, delegația s:-a bucu
rat de o caldă primire. In orașele 
Labe și Pita au avut loc mitinguri 
la care guvernatorii regiunilor res
pective și conducătorul delegației 
române au rostit cuvântări.

bilaterale, a unor aspecte majore 
ale vieții politice internaționale, 
precum și probleme aflate pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României, Corneliu Mănescu s-a 
întreținut, de asemenea, cu Justin 
Bomboko, ministrul de externe ăl 
Republicii Congo (Kinshasa). A a- 
vut loc o convorbire în cursul că
reia au fost abordate probleme in
teresând cele două țări.

£

tanți diplomatici ai. țărilor balca
nice, personalități medicale, invita
te ia lucrările Săptămânii medicale 
balcanice.

In timpul cocteilului, docen^ dr. 
M. Popescu-Buzeu,. secretarul gene
ral al Uniunii medicale balcanice, 
a oferit din partea Consiliului U- 
niunii medicale balbanipe diplome 
de onoare prof, dr, S. Ekonomos — 
președintele Uniunii, și acad. dr. 
Julien Iluben — de la Academia,! 
națională de medicină din Paris.

tic al G.C, al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care, la invitația C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam 
și a guvernului R. D. Vietnam, va 
face o vizită prietenească în a- 
ceastă țară.

președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

In aceeași zi, la Kremlin au în
ceput convorbirile dintre conducă
torii P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic în frunte cu L. Brejnev și 
A. Kosîghin și delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Polone, 
condusă de W. Gomulka și J. Cy
rankiewicz.

tru o cooperare economică și po
litică din ce în ce mai strînsă între 
toate țările Europei.

Perioada recentă a arătiat o ten
dință pozitivă de cooperare între 
țările europene,, fie că sînt din Ră
sărit, fie că sînt din Apus. Este, 
incontestabil că acest progres răs
punde intereselor tuturor popoare
lor și intereselor păcii".

Referindu-se la Pactul Atlantic, 
secretarul general al Partidului Co
munist Francez a declarat că în 
vederea scadenței din 1969, ..noi 
credem că trebuie să muncim pen
tru a. crea condițiile care să per
mită înlocuirea blocurilor militare 
printr-un pact de securitate colec
tivă europeană, înglobând toate sta
tele Europei, în interesul păcii".
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