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Cu prilejul vizitei în ța
ra noastră a tovarășului 

Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului 
munist din Spania, la 
nele „Grivița Roșie" 
Capitală a avut loc un 
ting al prieteniei 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Spania.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovară
șul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Spania, au 
sosit în mijlocul muncitori
lor de la această importan
tă unitate industrială a Ca
pitalei, miercuri la amiază, 

împreună cu cei doi con
ducători de partide, au so
sit tavarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La intrarea în uzină, oas
peții au fost salutați de mi
nistrul industriei construc
țiilor de mașini, Mihai Ma
rinescu, de colectivul de 
conducere al uzinei, de re
prezentanți ai Comitetului 
de partid și organizațiilor 
obștești. Un grup de tinere 
muncitoare au oferit oaspe
ților (lori.

Co- 
uzi- 
din 

mi- 
dintre

sala de consiliu, direc- 
general al uzinei, Jean 
a înfățișat realizările 

oamenilor

In 
torul 
Beiu, 
și preocupările 
muncii din această puterni
că unitate industrială a Ca
pitalei, entuziasmul cu care 
întregul colectiv transpune 
în viată directivele Congre
sului al IX-lea șl Confe
rinței Naționale a partidu
lui.

Vorbind despre succesele 
obținute în producția de u- 
tilaje tehnologice pentru in
dustria chimică și prelucra
re a țițeiului, care consti
tuie noul profil al uzinei 
bucureștene, directorul a 
subliniat că 1n ultimii doi 
ani, prin creșterea producti
vității muncii, a fost obți
nut un spor al producției 
de peste 44 Ia sută. In mo
mentul de fată se studiază 
și se aplică o serie de for
me organizatorice pentru în
sușirea unei tehnologii de 
producție superioară. Oas
peții au fost informați, tot
odată, că prin noile sale 
produse uzina a început să 
fie din ce în ce mai cunos
cută și apreciată și peste 
hotare.

Tovarășul Santiago Car
rillo s-a interesat de modul 
de organizare a producției 
în uzină, de activitatea or
ganizației de partid. Gazde
le au arătat că „Grivița Ro-

șie" are astăzi 
de peste 7.200 
în marea lor 
muncitori cu Înaltă califica
re. In rîndurile lor se află 
2.600 de membri de partid, 
care contiiiutnd tradițiile de 
luptă revoluționară ale ma
rii uzine, se află In fruntea 
tuturor, acțiunilor Importan
te de producție, în mobiliza
rea întregului colectiv pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Partidul Comunist 
Român, în vederea dezvol
tării continue a economiei 
naționale a României.

In continuare au fost vizi
tate unele secții de produc
ție ale uzinei. In timpul vi
zitei muncitori, tehnicieni, 
ingineri aflați la locurile lor 
de muncă, au salutat cu 
căldură, entuziast, pe oas
peți. Manifestări spontane 
de simpatie față de repre
zentantul Partidului Comu
nist din Spania evocă prie
tenia tradițională și solida
ritatea profund internațio- 
nalistă dintre cele două 
partide, cimentate încă din 
anii grei ai războiului civil 
din Spania și dezvoltate as
tăzi pe bazele principiilor 
respectului reciproc, ale 
luptei comune pentru uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor progresis
te din lume.

un personal 
de oameni, 

majoritate

In hala de vagoane a a- 
vut loc apoi un însuflețit 
miting al prieteniei ' dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Spania.

Mitingul a fost deschis 
de Constantin Cotovelea, 
secretarul Comitetului de 
partid din uzină.

Au mai luat apoi cuvîntul 
cazangiul Nicolae Florea 
și inginerul Constantin Ne- 
noiu.

Primiți cu puternice șl în
delungate aplauze, au vor
bit apoi tovarășii , Nicolae 
Ceaușescu. și Santiago Car
rillo.

Cuvîntările au foșt sub
liniate de aplauze puterni
ce, îndelungi. Participanții 
la miting: au manifestat pu
ternic pentru prietenia din-' 
tre Partidul' Comunist din' 
Spania și Partidul Comunist 
Român, pentru - întărirea 
continuă a orînduirii socia
liste, pentru unitatea între
gului nostru popor în jurul 
conducătorului iubit — 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul ■ său • Central 
în frunte cu ' tovarășul 
Ceaușescu, pentru întărirea •' 
unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și mun
citorești din lumea întrea- . 
gă, a frontului antiimperia- ' 
list, pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii.
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Vizita tovarășului Ilie Verdet
9 9

în județul Hunedoara
Ieri, tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită de lucru în județul Hunedoara.
Cu acest prilej, tovarășul Ilie Verdeț a vizitat șantierul Centralei termoelectrice Deva și Combinatul side

rurgic Hunedoara, s-a întilnit cu oameni ai muncii, a discutat cu cadre cu munci de răspundere din cele două
unități, cu reprezentanți ai ministerelor și organelor legale de partid, despre modul în care se înfăptuiesc sarcinile 
reieșite din hotărîrile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, despre posibilitățile de îm
bunătățire continuă a întregii activități economice a județului.bunătățire continuă a întregii activități economice a județului.

In timpul vizitei, tovarășul Ilie Verdet a fost însoțit de tovarășii loachim Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara a! P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu, și Ște
fan Almășan, secretar al Comitetului județean de partid.

In municipiul Deva, tovarășul Ilie Verdeț s-a întilnit cu reprezentanți ai intelectualilor din județ.
După-amiază — în încheierea vizitei — la clubul „Siderurgistul” din Hunedoara, tovarășul Ilie Verdeț a par

ticipat la adunarea activului de partid.

Puternica „stea 
energetică de pe

Mureș

(i Cuvîntarea tovarășului

MITlNG AL PRIETENIEI DINTRE PARTIDUL COMUNIST ROMAN Șl PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA

Cuvîntarea Cuvîntarea
tovarășului tovarășului

Nicolae Ceaușescu Santiago Carrillo

prin 
tehni- 
înde-

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez 

dv., întregului colectiv al Uzi
nelor „Grivița Roșie" un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului. (A- 
plauze, urale).

Colectivul uzinei dv. este 
continuatorul unor glorioase 
tradiții revoluționare, înscrise 
în pagini de neuitat ale luptei 
clasei muncitoare, a poporului 
nostru pentru eliberarea socia
lă și națională. (Aplauze pu
ternice). Totodată, colectivul 
dv. prin priceperea sa, 
măiestria muncitorilor, 
elenilor și inginerilor,
plinește în bune condiții sar
cinile ce-i revin în dezvolta
rea industriei noastre socialis
te. aduce un aport de preț la 
înflorirea patriei noastre. Do
resc să folosesc acest prilej 
pentru a vă felicita din toată 
inima, pentru a vă ura 
succese în 
(Aplauze).

Cunoașteți 
dului nostru 
rea continuă 
agriculturii, 
turii, pentru crearea condițiilor 
în vederea desăvîrșirii socia
lismului, pentru crearea bazei 
materiale în vederea trecerii 
la făurirea comunismului in 
România. Neprecupețind efor
turile, poporul nostru este ho
tărît să facă totul pentru a 
asigura ca viața fiecărui cetă
țean al patriei 
tot mai bună, 
ca fiecare om 
de binefacerile 
comunismului, 
le prelungite), 
activitate, Partidul 
Român a pornit și pornește de 
la convingerea că clasa mun
citoare. cca mai înaintată cla
să a societății, constituie for
ța de granit a orînduirii noas
tre noi. garanția victoriei so
cialiste și comunismului în 
România. (Aplauze îndelun
gate).

In același timp, știm că fă
ră alianța trainică cu țărăni
mea, cu intelectualitatea, fără 
unirea întregului popor în
tr-un singur front, nu este po- 
sibilă victoria socialismului : 
tocmai de aceea facem totul 
pentru a întări necontenit uni
tatea de nezdruncinat a po
porului în jurul partidului și 
guvernului nostru. (Aplauze 
îndelungate, urale).

Așa cum am mai spus 
in alte împrejurări, avem 
rezultate-bune — și ne 
drim cu ele — avem și lipsuri. 
Știm că mai avem mult de 
făcut pentru a putea spune 
cu mîna pe inimă — cum zi
ce românul că am reali at 
intru totul societatea socialistă 
pe care am visat-o și pentru 
care am luptat .și luptăm. Știm 
în același timp, că avem su
ficiente forțe — și acestea sînt 
forțele clasei muncitoare, ale 
țărănimii, ale intelectualității, 
ale întregului popor — pentru 
a învinge orice greutăți, pen
tru a asigura mersul tot mai 
hotărît înainte al patriei, pen
tru a înfăptui acest măreț ide
al social. (Aplauze prelun
gite, urale).

Noi înșine știm ce e bun 
și ce e rău ; ne consultăm 
continuu cu oamenii muncii, 
cu muncitorii, cu țăranii, cu 
intelectualii, pentru ca împreu
nă să găsim soluțiile cele mai 
optime în vederea progresu
lui patriei noastre pe calea so
cialismului. In aceasta vedem 
lărgirea democrației socialiste,

participarea clasei muncitoare, 
a întregului popor la făurirea 
pe deplin conștientă a pro
priului lor destin, a socialis
mului. (Aplauze îndelungate). 
Știm că politica noastră are 
un judecător suprem — aces
ta e clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, popo
rul; știm că rezultatele aces
tei politici, bune sau rele, sînt 
judecate de popor. Facem to
tul ca această judecată să fie 
cît mai mult în favoarea noas
tră, ca ea să releve că ducem 
o politică justă, corespunză
toare pe de-a-ntregul cauzei 
socialismului în România și în 
întreaga lume. (Aplauze 
lungite, urale 
ziaste).

Am 
cîteva 
niri cu

nu-

noi 
activitatea dv.

preocuparea parli- 
pentru dezvolta- 
a industriei, a 

a științei și cul-

noastre să fie 
tot mai liberă, 
să se bucure 

socialismului și 
(Aplauze, ura- 
In întreaga sa 

Comunist

și 
și 

mîn-

pre-
pnternice, entu-

vizitat zilele acestea 
județe. Am avut întîl- 
zeci de mii de oameni

— români, maghiari, germani
— din aceste județe. Trebuie 
să spun aici, în fața dv., 
a muncitorilor de la „Grivița 
Roșie” : am putut constata că 
toti oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, susțin 
unanim politica partidului și 
guvernului, sînt ferm hotărîți 
să o înfăptuiască neabătut prin 
munca și lupta lor. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Noi cei cărora partidul
poporul ne-au încredințat des
tinele țării, ale construcției 
socialiste în România, vom fa
ce totul, vom munci astfel ca 

merităm această încredere.
niciodată 

nostru.

și

să
ca să nu dezmințim 
încrederea poporului 
(Aplauze, urale).

Dorim, și acționăm 
sens, să dezvoltăm

în acest 
relațiile 

de colaborare cu toate țările 
socialiste, considerînd că cola
borarea și cooperarea în toate 
domeniile de activitate au un 
rol important în progresul fie
cărei țări socialiste, în pro
gresul socialismului și al păcii 
în întreaga lume. (Aplauze). 
Așezăm la baza acestor rela
ții principiile de neclintit ale 
marxism-leninismului — res
pectul independenței și suve
ranității naționale, al egalității 
depline în drepturi, neameste
cul în treburile interne, întra
jutorarea tovărășească, inter
naționalismul socialist. (Aplau
ze îndelungate).

Acordăm o mare importan
ță întăririi continue a legătu
rilor partidului nostru cu 
partidele comuniste care lup
tă în condiții grele împotriva 
exploatării capitaliste, pentru 
democrație, pentru dreptate 
socială, pentru eliberarea na
țională cu toate mișcările de 
eliberare națională și antiim- 
perialiste, considerînd că în
tărirea acestor legături. întă
rirea frontului unit al tuturor 
forțelor progresului din în
treaga lume reprezintă garan
ția succesului luptei anliimpe- 
rialiste, pentru pace. (Aplauze 
îndelungate).

Doresc să exprim salutul 
nostru frățesc Partidului Co
munist Spaniol, de care ne 
leagă vechi tradiții de luptă, 
tovarășului Santiago Carrillo, 
luptător hotărît în fruntea 
Partidului Comunist Spaniol, 
de care personal mă leagă 
sentimente de prietenie ; vom 
face totul pentru a dezvolta 
aceste relații frățești între 
partidele noastre, între noi. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși,
Mulțumesc foarte mult to

varășului și prietenului meu, 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
vostru general și președintele 
țării dumneavoastră, pentru 
ocazia pe care ne-a oferit-o de 
a-i saluta pe muncitorii de la 
Grivița Roșie, de a-i felicita 
pentru succesele pe care le-au 
obținut în munca lor, în
mele Partidului Comunist din 
Spania și al muncitorilor spa
nioli. (Aplauze puternice).

Tovarăși, in țara noastră. 
Partidul Comunist, legat: de 
forțele democratice și antij- 
franchiste, duce o luptă ener
gică de mulți ani pentru lir 
bertatea și democrația țării 
noastre. (Aplauze). In această 
luptă nu ne-a lipsit nicioda
tă solidaritatea, sprijinul en
tuziast și' energic al Partidu
lui Comunist Român și al oa
menilor muncii din România. 
Multe mulțumiri pentru acest 
ajutor și pentru această soli
daritate. (Aplauze însuflețite).

Spunea tovarășul Ceaușescu- 
în urmă cu citeva momente că 
cel mai mare sprijin pe care 
partidele și muncitorii din ță
rile socialiste le pot da acelo
ra care «luptăm în condițiile 
capitalismului es'te de a obți
ne în fiecare zi noi și mari suc
cese în construirea socialis
mului în țările dumneavoas
tră. Sîntem pe deplin de acord 
cu aceste cuvinte. Lupta noas
tră este grea, dar știm că ală
turi de noi se află poporul 
nostru, muncitorii noștri, in
telectualii noștri, țăranii noș
tri și că alături de noi se află 
forța enormă a țărilor socia
liste, a oamenilor muncii din 
lumea întreagă, care susțin 
lupta noastră și ne arată so
lidaritatea lor. (Vii aplauze).

Sîntem de aceea siguri de 
victoria noastră. Partidul nos
tru, tovarăși, s-a format 
pe baza principiilor inter
naționalismului proletar și 
ale marxism-leninismului. Noi 
luptăm astăzi pentru unitatea 
lagărului nostru, pentru unita
tea mișcării muncitorești 
comuniste internaționale, 
tru unitatea tuturor 
țelor antiimperialiste și 
gresiste de pe pămînt.

Această 
se ba- 

respectul strict al 
independenței fiecărei țări, al 
independenței fiecărui partid, 
pe noțiunea că forța noastră 
trebuie să fie folosită exclu
siv împotriva dușmanului im
perialist pentru a apăra cuce
ririle socialismului și nicioda
tă împotriva vreunui partid, a 
vreunei țări surori. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Vreau să reafirm aici le
găturile noastre de prietenie 
cu Partidul Comunist Român, 
vreau să reafirm aici stima și 
prietenia mea personală pen
tru conducătorii Partidului 
Comunist Român și in special 
pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Doresc să vă spun, 
tovarăși, să continuați să 
munciți și să luptați sub con
ducerea partidului vostru, ca
re sînt sigur că vă va duce la 
noi succese. Ia noi cuceriri, la 
o dezvoltare și mai mare a 
bunăstării și a libertății po
porului durnneavoastă — pen
tru că socialismul înseamnă 
bunăstare, cultură, libertate, 
independență, toate ideile no
bile pentru care popoarele au 
luptat de-a lungul veacurilor 
în cursul istoriei. (Aplauze 
entuziaste, îndelungi).

Multe succese !

plauze puternice), 
unitate trebuie să 
zeze pe

Aici, pe malul Mureșului, 
în apropierea Devei, se înal
tă unui din marile obiecti
ve energetice ale țării. Con
strucția acestui obiectiv fa
ce parte integrantă din vas
tul program de dezvoltare 
și înflorire economică a 
României socialiste, stabilit 
de Congresul 
partidului.

La intrarea 
relui șantier, 
Verdeț, însoțit de tovarășii 
Ioachim Moga și Ștefan Al- 
mășan, este întîmpinat de 
tovarășii : Ion Ardeleanu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Deva, ing.

. Cristinel Vîlciu, adjunct al 
ministrului energiei electri
ce, ing. Ieronim Rusan, di
rectorul general al termo
centralei, inginerii Drăgan 
Tițu și Nicu Martoc, con
ducători ai unităților con
structoare, Ghdorghe Străuț, 
secretarul comitetului de 
partid și Florin Niculescu, 
președintele comitetului sin
dicatului de la termocentra
lă.

In sala de consiliu a șan
tierelor, pe un întreg pere
te este expus planul gene
ral al Centralei termoelec
trice Deva. Inginerul Iero
nim Rusan prezintă carac
teristicile tehnice și econo
mice ale centralei, stadiile 
de execuție a principalelor 
obiective, modul în care se 
realizează cooperarea între 
constructori, proiectanți și 
beneficiar.

Termocentrala Deva, cu 
construcțiile ei moderne, 
impresionante prin propor
țiile lor, se înscrie armonios 
pe coordonatele valorifică-

al IX-lea al

în incinta ma- 
tovarășul Ilie

la adunarea activului Comitetului 
județean de partid

vă mulțumesc călduros 
primirea entuziastă pe 
ne-ați făcut-o, pen- 

fermitatea cu care

conducerea 
nostru

Tovarăși,
Dati-mi voie, înainte de toa

te, să 
pentru 
care 
tru
v-ati exprimat adeziunea tota
lă la politica partidului, pentru 
încrederea și dragostea mani
festată fată de 
partidului și statului
(Aplauze puternice, prelungite).

Manifestările care au loc 
în aceste zile în întreaga tară 
constituie expresia înaltei con
științe socialiste a oamenilor 
muncii, a unității de granit în
tre partid, guvern și popor, a 
hotărîrii de a înfăptui neabă
tut obiectivele stabilite de 
partid pentru progresul necon
tenit al României pe drumul 
socialismului și comunismului 
(Aplauze puternice).

Am vizitat, tovarăși, în ju-

dețul dumneavoastră, un nu
măr de obiective de importan
ță deosebită pentru economia 
noastră națională. Și aici, ca 
pretutindeni pe cuprinsul țării 
noastre, sub conducerea parti
dului se desfășoară o activi
tate rodnică pentru transpu
nerea în viată a programului 
elaborat de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
partidului.

Am marea satisfacție să vă 
informez că îndeplinirea pla
nului cincinal se desfășoară 
în condiții bune, cu deplin suc
ces. Crește producția și pro
ductivitatea muncii, scade pre
țul de cost, se reduc cheltuie
lile materiale ale producției 
pe întreaga economie. TnJfpli- 
nim cu succes proiectele de 
edificare a unor noi obiective 
industriale, lucrînd mai bine

SC

și într-un timp mai rapid de- 
cît am lucrat pînă acum. Am 
acumulat o experiență bogată 
și avem deplină încredere că 
prin eforturile minunatei noas
tre clase muncitoare, harnicei 
țărănimi cooperatiste, prin ca
pacitatea organizatorică .și teh
nică a inginerilor, tehnicieni
lor, proiectanților, se va asi
gura realizarea integrală a 
planurilor noastre însuflețitoa- 
re.

La chemarea partidului și 
sub conducerea organizațiilor 
lui de bază, muncitorii, Ingi
nerii, proiectanții, tehnicii ni), 
maiștrii, desfășoară o laborioa
să activitate pentru a ridica 
pe un plan superior organiza-

Cuvîntarea tovarășului
ioachim Moga

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să 

salut, prezența la adunarea ac
tivului de partid din județul 
Hunedoara, a tovarășului Ilie 
Verdet, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Sîntem bucuroși să consta
tăm, și să apreciem în același 
timp, practica deosebit de utilă 

consultării conducerii parti-

dului nostru cu comuniștii, cu 
oamenii muncii, cu cadrele de 
bază din întreprinderi, de pe 
șantiere, din instituții’ și din 
agricultură, de a-i informa a- 
supra măsurilor luate, asupra 
celor mai importante probleme, 
de a analiza împreună cu ei 
cele mai bune metode și mij
loace pentru îndeplinirea sar
cinilor concrete ce ne revin 
în cadrul grandiosului program 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste elaborat de Congre
sul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului. Prezen-

ta conducătorilor partidului șl 
statului în mijlocul siderurgiș- 
tilor hunedoreni, al minerilor 
noștri, al constructorilor de pe 
marile șantiere, al țăranilor 
muncitori și al intelectualilor 
a fost de fiecare dată un minu
nat prilej de bogate învăță
minte pentru întreaga noastră 
activitate.

(Continuare în pag? d 2-a)
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Pentru cei mici : 
„Hăinuța iepurașului"; 
Studioul pionierilor 
Telejurnalul de seară ; 
Film serial : „Bonanza"; 
Arta plastică ; 
Studio 
întrebări 
răspuns, 
care nu 
incă... ;
De dimineață pînă sea
ra la Uzinele „Electro
nica". Reportaj filmat, 
realizat de Studioul de 
Televiziune ;
Ecran literar 
tă Tv. ;
Telejurnalul de noapte.

de poezie : 
la care 
întrebări 
s-a răspuns
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Puternica „stea" 
energetică de pe 

Mureș
întîlnirea cu

intelectualii hunedoreni
Solide temelii

de metal la
rii superioare a marilor resur
se naturale ale tării. Obiecti
vul va avea în prima etapă o 
putere instalată de 800 MW. 
Producția de energie electrică, 
ce va întări pulsul viguros, al 
sistemului energetic national, 
șe va realiza pe seama cărbu
nelui extras din Valea Jiului.

Tovarășul llie Verdet, se a- 
dresează specialiștilor :

— Care este participarea 
Văii Jiului la necesarul de 
cărbune ?

— Totală, răspunde ingine
rul Ieronim Rusan. Terrnocen- 
tiala noastră va „înghiți" zil
nic circa 12.000 tone de căr
bune.

Cifra _ este impresionantă. 
Tovarășul llie Verdet recoman
dă organului județean de 
partid să urmărească îndea
proape realizarea la timp a 
programului de creștere a pro
ducției de cărbune în Valea 
Jiului, conform prevederilor, 
astfel încît să se asigure o co
relație perfectă între producții» 
de cărbune și necesitățile ter
mocentralei.

Interesîndu-se de stadiul ac
tual ăl lucrărilor, de posibili
tățile de accelerare ă ritmu
lui de execuție, prim-vlceprb- 
ședintele Consiliului de Mi
niștri a primit răspunsuri con
crete din partea adjunctului 
ministrului și directorului ge
neral. S-a arătat că planul de 
investiții pentru acest an în
sumează 402 milioane lei. Pînă 
la finele lui august se vor exe
cuta lucrări în valoare de 230 
milioane lei. In lunile urmă
toare se va realiza mult mai 
mult ca pînă acum, pe seama 
intensificării ritmului de lu
cru la montajul agregatelor 
energetice și anexe.

— Cînd intră în funcțiune 
primul grup energetic ? întrea
bă tovarășul llie Verdet.

— Vom da în exploatare 
primul grup de 200 megawați 
în trimestrul trei, anul viitor 
— asigură inginerul Rusan. 
Preconizăm ca în actualul cin
cinal să punem în funcțiune 
3 grupuri, fală de două cîte 
erau prevăzute initial, să re
ducem decalajul dintre grupuri 
de la un an la 6 luni, astfel 
ca în prima etapă termocen
trala să producă ia capacitatea 
integrală cu un an mai de
vreme.

Se trece apoi la vizitarea 
principalelor puncte de lucru 
de pe șantier. Impresionează 
în mod deosebit concentrarea 
masivă de mașini și utilaje, 
organizarea lucrului, soluțiile 
constructive avansate ce se , 
aplică aici, priceperea și hăr
nicia miilor de constructori.

Tovarășul llie Verdet se o- 
prește în fata primului cazan 
care va furniza forța aburului 
pentru prima turbină. Este u- 
nul din cele mai mari agrega
te de acest fel din tară. Ca
zanul va avea, o capacitate de 
660 tone de abur pe oră, la 
presiune de 140 atmosfere și 
o temperatură de 550 grade 
Celsius. La ridicarea lui se a- 
plica cu succes metode eficien
te de mare randament cum 
este preasamblarea lă sol a 
elementelor componente. Ală
turi fundațiile cazanelor 2 și 3 
așteaptă începerea montajului.

Pe fundalul pitoresc al pei
sajului de pe malul Mureșu
lui se profilează silueta zveltă 
a coșului de fum ajuns la co
ta 53 metri. Această construc
ție îndrăzneață prin concepție 
și execuție ce urcă zilnic pe 
verticală cu un „păs" de 2,25 
metri, și va măsura în final 
220 metri, va fi cel măi înalt 
coș de fum din țară.

— Se vede că hunedorenilor 
le place să fie mereu la înăl
țime — remarcă tovarășul 
llie Verdet. Am dori să aveți 
cit mai multe colective cfire 
să atingă acest nivel.

Este vizitată imensa hală a 
turbinelor, masivă construcție 
ridicată pe verticală în beton 
și oțel. Intre pereții ei, prinde 
contur primul grup energetic. 
Mentorii și sudorii urcați pe 
schele asamblează cu price
pere părțile componente ale 
viitorului agregat.

— Actualul ritm de lucru, 
asigură montarea la timp a 
grupului ? se interesează tova
rășul llie Verdet.

— peste 15-20 de zile — a- 
firmă tovarășul Cristiriel Vîl- 
ciu — ritmul de montaj vâ fi 
considerabil sporit. Aici se va 
monta un pod rulant de 125 
de tone care vă permite a- 
samblareă rapidă a pieselor 
grele.

In finalul vizitei, se face o 
prezentare â stadiului lucră
rilor hidrotehnice de pe Mu
reș. Aici a început turnarea 
betoanelor la baraj, se desfă
șoară intens lucrările lă , sta
ția de pompare, echipată cu 
pompe care asigură termo
centralei în etapa finală un 
debit dfe 108.000 metri cubi 
de apă pe oră.

La plecarea de pe șantier, 
tovarășul llie Verdet a apre
ciat eforturile depuse de con
structori pentru realizarea a- 
cestui important obiectiv ener
getic. Totodată, a recomandat 
Ministerului Energiei Electri
ce, beneficiarului și construc
torilor, organului județean de 
partid să-și îndrepte toată a- 
tenția spre asigurarea la timp 
a utilajelor tehnologice, per
fecționarea organizării muncii 
pe șantier, folosirea eficientă 
a forței de muncă și a timpu
lui de lucru pentru asigura
rea unui înalt ritm de exe
cuție.

Sute de intelectuali, ingi
neri, cadre didactice, lucrători 
din domeniul sanitar, cercetă
tori științifici, juriști, au um
plut pînă la refuz sala în ca
re a avut loc întîlnirea tova
rășului llie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
cu reprezentanții intelectuali
tății din județul Hunedoara.

La întîlnirea tovarășului llie 
Verdet cu intelectualii din ju
dețul Hunedoara, a participat 
și tovarășul Ion Lungu, secre
tar al Comitetului județean de 
partid.

Luînd cuvîntul în deschide
rea adunării, tovarășul Ioa- 
chim Mbgă a spus :

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să dau glas ce

lor mai calde Sentimente de 
bucurie și satisfacție prilejuite 
de prezenta în mijlocul inte
lectualilor din județul Hune
doara a tovarășului llie Ver
det, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 

In mijlocul constructorilor de pe șantierul Centralei termoelectrice Deva.

al Partidului Comunist Român, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, să aduc în 
numele dumneavoastră, al în
tregii populații de pe cuprin
sul județului, un salut fierbin
te conducerii noastre de partid 
și de stat.

In vasta operă â desăvîrși- 
rii construcției socialiste, 
a dezvoltării impetuoase a e- 
conomiei, științei și culturii, 
intelectualii și-au adus și con
tinuă să-și aducă o contribu
ție deosebit de importantă. 
Constatăm cu satisfacție . că 
muiica dumneavoastră, ta
lentul și priceperea se 
fac puternic simțite în întrea
ga activitatea desfășurată în 
cadrul județului Hunedoara. 
Organizația județeană de 
partid dă o înaltă apreciere 
contribuției însemnate pe care 
toți intelectualii, indiferent de 
naționalitate, o aduc în vas
tul domeniu al învătamîntului, 
artei, culturii, sănătății și în ce
lelalte domenii. Pentru noi con
stituie o adevărată mîndrie 
faptul că avem . în intelectua
litate un detașament îgaintat, 
devotat partidului și statului 
care, împreună cu clasa mun
citoare și țărănimea, participă 
cu toată dăruirea la înfăptui
rea sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea și de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român.

Fără îndoială, chezășia tutu
ror succeselor noastre con
stă în încrederea desăvirșită 
în cuvîntul partidului, in ade
ziunea deplină fată de politică 
sa internă și externă, in unita
tea de nezdruncinat dintre 
partid, guvern și popor.

Acest fapt este confirmat cu 
deosebită tărie în aceste zile, 
cînd întregul popor își expri
mă sprijinul deplin fată de 
poziția internaționalistă adop
tată de conducerea de partid 
și de stat cu privire la prin
cipiile de bază ale politicii 
externe a României, â măsu
rilor de dezvoltare în conti
nuare a relațiilor dintre parti
dele și statele socialiste fră
țești.

Această este politica noastră 
justă, profund realistă, de în
tărire a unității și coeziunii 
mișcării comuniste, politică 
promovată de puternicul nos
tru partid comunist, de Co
mitetul Central, în frunte 
cu secretarul general al Comi
tetului Centrai al P.C.R., pre
ședintele Consiliului , de 
Stat al Republicii Socialiste 
România — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Cuvîntarea a fost în repe
tate rînduri subliniată de a- 
plauze prelungite. Asistența, 
ridicată în picioare, scandea
ză îndelung numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu).

Au luat apoi cuvîntul re
prezentanți ai intelectualilor 
hunedoreni, care și-au expri
mat hotărîrea fermă de a în
deplini exemplar prevederile 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Nationale a P.C.R., 
de a sprijini întru totul 
politica internă și externă a 
partidului și guvernului ro
mân. de a-și spori eforturile 
și dăruirea în vasta operă a 
construcției socialiste în Româ
nia.

„Ca fiecare cetățean al pa
triei, și fiu âl acestui 

popor — a arătat în cuvîntul 
său tovarășul Ovidiu Constân- 
tinescu, medic emerit — urmă
resc cu deosebită atenție în
treaga activitate a conducerii 
noastre de partid și de stat, 
al cărei țel suprem este fău
rirea viitorului fericit al Româ
niei socialiste. Nu am cuvinte 
— și sînt convins că nu pot 
Să exprim decît o parte din 
ceea ce simt — pentru a da 
glas totalei adeziuni fată de 
politica înțeleaptă a partidu
lui, de grija și atenția plină 
de chibzuință cu care sînt â- 
bordate cele mai importante 
probleme atît pe plan intern, 
cit și pe plan extern.

lini exprim totala adeziune 
lată de Declarația Mării 
Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, cu pri
vire lâ principiile de bază ăle 
politicii externe a României, 
fată de măsurile de întărire 
a unității și coeziunii țătilor 
socialiste, care se identifică 
întru totul cu aspirațiile în
tregului popor.

O trăsătură fundamentală, 
tare caracterizează întreaga

iiH

activitate â partidului, este 
preocuparea consecventa pentru 
perfectionarea activității e- 
conomice și sociale, a me
todelor și formelor de con
ducere, ' de lărgire" continuă a 
democrației socialiste. Per
sonal, și alături de mine 
to(i medicii, toți intelectualii 
din județul Hunedoara, spriji
nim această poziție și sîn- 
tem hotărîți să stringem 
și mai mult rîndurile în jurul 
partidului pentru a înfăptui în
tocmai politica sa, care este 
în acelâși timp a noastră, a 
întregului popor.

Asigurăm partidul nostru 
iubit că nu vom precupeți 
nimic din puterea minții și 
brațelor noastre pentru a du
ce la îndeplinire toate hotă- 
rîrile partidului și statului, că 
vom munci cu elan sporit 
pentru desavîrșirea con
strucției socialismului în pa
tria noastră, pentru ridi
carea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, 
pentru apărarea libertății, in
dependentei și suveranității 
României socialiste".

Tovarășul doctor docent 
Octavian Floca, luînd cuvîn
tul, a spus: „Că istoric si 
cercetător al trecutului patriei 
cunosc bine lupta dusă de po
porul român, în decursul mul
tor veacuri, pentru libertate si 
suveranitate națională, pentru 
Scuturarea jugului străin, fie 
că e vorba de semimilenara 
stăpînire otomană, de asupri
rea habsburgică sau fascistă, 
fie de exploatarea capitalistă. 
Cu fiecare fapt nou care se 
dezvăluie cercetării, crește nu
mărul mărturiilor de 1 eroism 
âl poporului, în luptă sa din- 
totdeauna pentru a-și deter
mina singur soarta, de a de
veni stăpîn pe destinul său, 
pe idealurile sale.

Vremurile grele din trecut, 
unele mai îndepărtate, altele 
mai apropiate do generația 
noastră, au rămas, desigur, că 
simple pagini negre ale unui 
trecut pentru totdeauna apus. 
Dar să nu uităm nici un mo
ment că dacă astăzi trăim în
tră țară socialistă, puternică, 
liberă și independentă, aceas
ta s-a realizat numai ca urma
re a luptei întregului popor, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, militant activ pen
tru triumful principiilor de 
neclintit ale marxism-leninis- 
mulu.i, principii atît de 
dragi clasei muncitoare si 
întregului popor.

Gîndul mi se îndreaptă 
cu încredere spre linia fermă 
și precisă a partidului și gu
vernului tării noastrd, care 
impulsionează în chip strălu
cit întreaga politică economi
că și socială a tării, consoli
dează și veghează la indepen
denta și Suveranitatea de stat â 
României socialiste, la princi
piile care trebuie să guverne
ze neabătut relațiile intre ță
rile socialiste, între toate ță
rile lumii.

Cu aceste convingeri, vă rog 
să-mi permiteți, dragi tovarăși, 
ca — făcîndu-mă ecoul credin
ței și aspirațiilor oamenilor de 
știință și cultură, ecoul tutu
ror intelectualilor din județul 
Hunedoara — să exprim, cu 
emoție și convingere, respec
tul și stima nemărginită fată 

de politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român, 
a Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de a ne 
consacra toată activitatea și 
posibilitățile în munca de zi 
cu zi pentru înflorirea patriei, 
cauzei socialismului și păcii, 
de a fi militanți conștienti ai 
partidului deschizător de dru
muri și mari realizări, apără
tori devotați și demni ai 
orînduirii noastre socialiste, 
ai patriei noastre dragi, Româ
nia".

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Victor Coca, președinte
le judecătoriei din municipiul 
Hunedoara, care a spus :

„Intr-un mod impresionant, 
prin mii și mii de manifestări, 
pe întreg cuprinsul României 
se exprimă pregnant unitatea 
întregului nostru popor, în 
jurul partidului și guvernului 
nostru. Ea se afirmă ca o pu
ternică for{ă motrice a mersu
lui înainte al scumpei noastre 
patrii, â înfăptuirii idealurilor 
sale de fericire, bunăstare și 
progres.

Luînd cunoștință de recenta 
Declarație a Marii Adunări Na
ționale cu privire la principiile 
de bază ..ale politicii externe 
a României, sînt încercat de un 
sentiment de satisfacție depli
nă și, în același timp, de le
gitimă mîndrie patriotică pen
tru înalta principialitate și pro
fundul spirit internaționalist de 
care dau dovadă partidul și 
statul nostru, demonstrînd cit 
de scumpe le sînt relațiile da 
prietenie frățească cu toate 
țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele care luptă îm
potriva imperialismului, pentru 
pâce, democrație și indepen
denta națională.

Apreciez că acest document 
de o deosebită importanță ex
primă caracteristica fundamen
tală a întregii activități a po
liticii noastre externe, grija și 
preocuparea pe care o mani
festă cu perseverență partidul 
nostru drag, Comitetul său 
Central in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
tărirea unității țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Noi, intelectualii din muni
cipiul Hunedoara, ingineri, 
medici, cadre didactice, juriști, 
împreună cu întregul popor, ne 
unim ca un zid puternic în ju
rul partidului și guvernului și 
ne exprimăm adeziunea depli
nă fată de politica internă si 

Aspect din timpul adunării activului Comitetului județean de partid.

externă a. țării noastre, pentru 
ca ne-am convins pe deplin că 
ea reprezintă emanația voinței 
întregului popor român”.

„Participînd la această adu
nare, — a spus în cuvîntul său 
tovarășa Maria Mitrofan, di
rectoarea Școlii generale nr. 
4 Deva — doresc să-mi exprim 
adeziunea deplină fată de po
litica partidului și statului nos
tru.

Alături de întregul popor, 
cadrele didactice din județul 
Hunedoara nutresc un senti
ment de profundă mîndrie pen
tru fermitatea și consecventa 
cu care partidul nostru aplică 
în mod creator, în condițiile 
tării noastre, teoria marxist- 
leninistă.

Dezbaterea publică a studii
lor privind dezvoltarea și per
fectionarea învătamîntului, de
venite în aprilie 1968 Directi
ve ale Plenarei C.C. al P.C.R., 
noua Lege a învătămîntului a- 
probată de Marea Adunare Na
țională, creează condiții reale 
pentru ridicarea calității învă- 
țămîntului, pentru ca toate co
lectivele do cadre didactice să 
obțină rezultate și mai bune 
în instruirea și educarea tine
rei generații, în dezvoltarea 
tradițiilor și succeselor școlii 
românești.

Ne revine sarcina, ca edu
catori ai tinerelor vlăstare, să 
ne înzecim eforturile pentru a 
crește un tineret viguros și pu
ternic, care să poată dez
volta cuceririle revoluțio
nare ale poporului nostru, Să 
se bucure din plin de binefa
cerile comunismului.

Ca soție și mamă, îmi fac cu
noscută și pe această cale do
rința de pace, de bună înțe
legere între toate țările și po
poarele lumii și, alături de 
toate cadrele didactice, ne 
vom strădui să facem din ele
vii noștri oameni bine instruiți, 
capabili să înțeleagă la ade
vărata ei valoare politica con
secventă a partidului pentru 
menținerea păcii în lume.

îmi exprim încă o dată în
tregul atașament față de po
litica internă și externă a parti
dului, pe care o susțin cu loa- 
tă tăria, fiind ferm convinsă 
că aceasta este politica adevă
rului, că prin ea scumpa noas
tră patrie se va ridica pe noi 
culmi ale construcției socialis
te, va dobîndi un prestigiu din 
ce în ce mai mare în lume".

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenti, a luat apoi cu- 
vînlul tovarășul Iile Verdeț. 
Mulțumind din inimă pentru 
emoționanta primire, pentru 
cuvintele deosebit de calde 
prin care vorbitorii, întreaga 
adunare, și-au manifestat în
crederea nemărginită în politi
ca partidului și statului, în ac
tivitatea conducerii partidului, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a arătat 
că adeziunea intelectualilor 
hunedoreni se integrează de
plin în sprijinul ferm pe care 
întregul popor, mai unit ca 
oricînd, îl acordă politicii in- 

! terne și externe a partidului 
nostru.

Refer.indu-se la hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R., la De
clarația Marii Adunări Națio
nale, vorbitorul a subliniat 
principiile de bază ale politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru, unitatea dintre 
partid, guvern și popor, al că
rei izvor îl constituie faptul că 
politica partidului pornește de 
la interesele vitale ale națiu
nii noastre socialiste, de la gri
ja nemărginită a P.C.R. pentru 
apărarea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Orientarea fundamentală a 
politicii externe a partidului 
nostru este dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prie

tenie și alianță cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești. Am 
militat întotdeauna și vom 
milita și pe viitor, a . spus 
tovarășul llie Verdet, pen
tru întărirea unității și 
dezvoltarea colaborării frățești 
de tip nou între țările socia
liste, pe baza respectării in
dependentei și suveranității na
ționale, a egalității depline în 
drepturi, întrajutorării tovără
șești, internaționalismului so
cialist, principii care izvorăsc 
din însăși esența marxism-le- 
ninismului, din caracterul orîn- 
duirii existente în țările noas
tre.

Vorbitorul a subliniat abne
gația și dăruirea cu care oa
menii muncii îndeplinesc și 
depășesc sarcinile planului cin
cinal, dînd viață grandiosului 
program elaborat de Congre
sul ’ al IX-lea al P.C.R., pentru 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, pentru înflorirea mul
tilaterală a patriei. O contri
buție însemnata la realizările 
obținute de poporul nostru a- 
duc oamenii muncii din județul 
Hunedoara, muncitori, țărani, 
intelectuali, fără deosebire de 
naționalitate, care, prin mun
ca lor, îmbogățesc necontenit 
valorile materiale și spiritua
le ale acestui ținut.

După ce s-a ocupat pe larg 
de o serie de probleme ale 
activității economice, ale vie
ții obștești, ale culturii și în- 
vătămîntului din județul Hu
nedoara, vorbitorul a spus în 
continuare: „Datoria noastră, 
a comuniștilor, este de a ne 
mobiliza toate eforturile pentru 
a da viață hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al partidului, 
pentru a educa poporul în spi
ritul înaltei conștiințe socialis
te, al dragostei înflăcărate fa
ță de țară, al internaționalis
mului socialist. Pentru fiecare 
cetățean al patriei nu există o 
îndatorire mai importantă de
cît de a-și îndeplini exemplar 
sarcinile, a-și pune întreaga 
capacitate in slujba dezvoltării 
economiei, culturii, științei, ar
tei, a-și aduce contribuția la 
ridicarea României noastre so
cialiste pe trepte mai înalte, 
de progres și civilizație, spre 
binele și fericirea întregului 
popor.

In încheiere, tovarășul llie 
Verdeț, adresîndu-se reprezen
tanților intelectualilor din ju
delui Hunedoara, i-a felicitat 
pentru munca desfășurată, le-a 
urat succes deplin în activita
tea de viitor și a transmis tu
turor intelectualilor din jude
țul Hunedoara un salut 
călduros și felicitări din partea 
Comitetului Central al parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Cuvîntârea a fost subliniată 
cu îndelungi ovații, aplauze și 
urale, semn al deplinei ade
ziuni fată de politica partidu
lui și statului nostru, al încre
derii de neclintit în iubitii 
noștri conducători).

In încheierea adunării, tova
rășul Ioachim Moga a spus: 
„Vă cer permisiunea ca, în nu
mele organizației județene de 
partid, în numele dumneavoas
tră, al participantilor la aceas
tă entuziastă adunare, să asigu
răm conducerea partidului și 
statului că intelectualitatea din 
județul Hunedoara, într-un sin
gur glas cu întregul popor, este 
hotărîtă să-și sporească contri
buția la lupta comună a între
gului popor, pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
patria noastră.

(Aplauze îndelungi, urale. în
treagă asistență, în picioare, o- 
vaționează prelung, scandează 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu).

economia țării
Hunedoara fierbinte — ve

chea cetate a otelului — și-a 
înscris cu majuscule de me
tal numele în peisajul indus
trial înfloritor al României so
cialiste. Hunedorenii au durat 
giganfii în care otelul primeș
te valențele entuziasmului și 
priceperii, au statornicit tra
diția nobilă a înnoirilor omni
prezente în aria vastă a com
binatului.

Impresionant prin grandoare 
și înaltă tehnicitate, comple
xul de laminoare este locul 
unde tovarășul llie Verdet își 
începe vizita de lucru în com
binatul hunedorean, însoțit de 
tovarășii Ioachim Moga și Ște
fan Almășan. In întîmpinare 
au venit tovarășii: ing. loan 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, Gheorghe Vasiu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Hunedoa
ra, ing. Nicolae Agachi, direc
tor general al Combinatului 
siderurgic și loan Niculescu, 
secretarul comitetului de 
partid din combinat.

Este vizitat laminorul blu- 
ming de 1300 mm, obiectiv ca
re a primit de curind botezul 
focului. In imensa hală, un 
întreg complex de agregate și 
mecanisme, dirijate - automat, 
modelează lingourile incandes
cente de oțel. Ministru) meta
lurgiei informează că prin 
munca entuziastă a construc
torilor, laminorul a fost pus 
în funcțiune cu trei luni înain
te de termen, asigurîndu-se 
astfel pînă la finele anului o 
producție suplimentară de cir
ca 90.000 tone de blumuri.

După ce raportează că în 
timpul scurs din acest an, 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara a depășit toți indi
catorii de plan, tovarășul Ni
colae Agachi continuă: „Ex
periența îndelungată, pregăti
rea temeinică a muncitorilor 
și specialiștilor care conduc 
blumingul au făcut ca probe
le tehnologice să decurgă în 
cele mai bune condițiuni. A- 
ceasta ne dă convingerea că 
noul laminor va atinge în timp 
scurt parametrii proiectat!”.

Apreciind succesele deosebi
te ale constructorilor și side- 
rurgiștilor, tovarășul llie Vet- 
det urmărește cu interes pro
cesul de laminare. In cabina 
principală de comandă asistă 
la manevrele pe care le exe
cută cu multă pricepere ma- 

-nevrantul principal loan Gri- 
goreanu. Ministrul metalurgiei 
și directorul general dau lă
muriri asupra modului de 
funcționare automată a între
gului laminor. In acest mo
ment loan Grigoreanu trece 
comanda asupra calculatorului 
electronic. Ridică miinile de 
pe manete și blumul incandes
cent este purtat pe brațe de 
oțel fără intervenția omului. 
Progresul științei și tehnicii 
își spune cuvîntul.

In sala calculatorului — ve
ritabil laborator în care se în
gemănează inteligența umană 
cu finețea și precizia — to
varășul llie Verdet este in
format asupra principiilor de 
funcționare a acestei apara
turi moderne. „Calculatorul 
poate efectua 200.000 opera
țiuni pe secundă — precizea
ză inginerul Constantin Stă- 
nescu. Pe baza comenzilor-pro- 
gram, calculatorul alege va- 

rianla optimă de fum ii mas® 
a laminorului, conduce auto
mat întregul proces tehnologic 
și intervine prompt pentru e- 
vitarea oricărei avarii.

— Totul este frumos, meri
toriu — își exprimă satisfac
ția tovarășul llie Verdeț. Ce
rințele economiei, progresul 
accelerat al tehnicii ne obli
gă să facem noi pași înainte. 
Ce v-ați propus pentru per
fecționarea în continuare a 
conducerii proceselor de pro
ducție, a activității econo
mice ?

— Lucram deja cu calcula
toarele noastre la optimizarea 
tăierii laminatelor, la urmări
rea realizării contractelor e- 
conomice, la calculul prețului 
de cost — arată fizicianul Con
stantin Chirică. Avem în stu
diu posibilitățile de aplicare a 
televiziunii industriale, pre
cum și rezolvarea unei pro
bleme de actualitate strin
gentă pentru economie — 
controlul riguros al pro
ducției și calității metalului. 
Va trebui să introducem 
în memoria calculatorului pes
te 1.500.000 de date. Ne stră
duim să depunem acest efort 
pentru a obține soluții optime.

Arătînd celor prezenti că 
cerințele și exigențele con
strucției de mașini, ale econo
miei naționale în ansamblu, 
sînt în continuă creștere, to
varășul llie Verdet subliniază 
necesitatea ca siderurgiș'tii să 
caute noi posibilități pentru 
sporirea, diversificarea și îm
bunătățirea calității produc
ției de metal.

La laminorul „800", a cărui 
producție de laminate din ote
luri speciale a crescut consi
derabil în urma lucrărilor de 
modernizare, prim-vicepreșe- 
dintele Consiliului de Miniștri 
recomandă măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea calită
ții otelurilor pentru utilaj pe
trolier, rulmenți, țevi, pentru 
industria chimică și electroteh- 
nică. In acest sens directorul 
general al combinatului infor
mează că se află în stadiu a- 
vansat de construcție două 
cuptoare electrice de 50j tone 
pe șarjă fiecare, lucrării de 
extindere și modernizare a 
capacității de prelucrare a la
minatelor.

Pe platforma otelăriei | Mar
tin nr. 2 munca este în toi. 
Mașinile de șarjare hrănesc 
gurile nesățioase ale cuptoa
relor. In hala de turnare oțe
lul se scurge continuu, fluviu 
incandescent, în lingotiere. To
varășul llie Vbrdet se întreți
ne cu inginerii Mircea i’enes- 
cu și Constantin Dan. Ei fac 
cunoscut faptul că anul acesta 
Hunedoara realizează o pro
ducție de 2,4 milioane tone 
de otel. In acest scop se apli
că cu succes tehnologia de 
elaborare a otelului cu ajuto
rul oxigenului insuflat prin 
lance. Cu lăncile inventate la
Hunedoara se ating aproape 
200 de ore de funcționare, in
dici înalți de utilizare a cup
toarelor.

Tovarășul llie Verdet adre
sează oțelarilor felicitări pen
tru rezultatele obținute. Aces
te rezultate oglindesc fermita
tea cu care colectivul marelui 
combinat hunedorean susține 
prin fapte politica înțeleaptă 
a partidului nostru.
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Adunarea activului de partid 
din județul Hunedoara

Cimntarea tovarășului Ilie Verdeț

Marea sală a Clubului „Si- 
derurgistul" din Hunedoara a 
găzduit ieri adunarea activu
lui de partid din județul nos
tru : membrii și membrii su- 
pleanfi ai Comitetului jude
țean Huneddara al P.C.R., 
membrii Comisiei județene de 
revizie, sute de muncitori, in
gineri, tehnicieni din între
prinderi și de pe șantiere, ță
rani cooperatori, intelectuali, 
cadre cu munci de răspundere 
din economie și organele de 
stat, activiști de partid, ai or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, ziariști.

Intrarea în sală a tovarășu
lui Ilie Verdeț a fost întâmpi
nată cu puternice aplauze, în
soțite de scandarea minute în 
șir de către toti cei prezenti
— peste 1.400 oameni — a nu
melui conducătorului încercat 
al poporului nostru: Partidul 
Comunist Român.

In deschiderea adunării acti
vului de partid, a luat cuvîntul 
tovarășul loachim Moga.

Au luat apoi cuvîntul repre
zentanți ai celor mai mari co
lectivități de muncă din județ
— ai siderurgiștilor, minerilor, 
țăranilor cooperatori, Intelec
tualilor, tineretului — expri- 
mind la unison adeziunea de
plină, fără rezerve la politica 
internă și externă a partidu
lui și statului nostru, hotă- 
rîrea nestrămutată a oameni
lor muncii de pe meleagurile 
hunedorene de a-și înzeci efor
turile, de a aduce o contribu
ție sporită, alături de întregul 
popor, la înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a parti
dului, la ridicarea României so
cialiste pe culmile înalte ale 
civilizației și progresului so- 
:ial,

„întreaga muncă depusă de 
conducerea noastră de partid 
și de stat — a arătat în cu
vîntul șău inginerul Neculai 
Agachi, directorul general al 
Combinatului siderurgic Hune
doara — acțiunile întreprinse 
izvorăsc din spiritul responsa
bilității fata de cauza socialis
mului, față de unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
avînd la bază interesele fun
damentale ale poporului nos
tru. Această muncă este carac
terizată prinlr-o înaltă princi
pialitate fată de ideile marxist- 
leniniste, idei promovate cu 
consecvență de partidul nostru 
in politica internă, în relațiile 
internaționale.

Acest mod de a aborda pro
blemele a găsit un larg ecou 
in masa întregului nostru po
por. In nenumărate forme, prin 
nenumărate manifestări el și-a 
exprimat într-un mod mișcător 
adeziunea totală fată de poli
tica partidului.

Aici, la Hunedoara, munci
torii combinatului siderurgic, 
toți oamenii muncii din orașul 
nostru, și-au exprimat acordul 
lor deplin fată de acțiunile în
treprinse, fată de princ:piile 
expuse în Declarația adoptată 
de sesiunea extraordinara a 
Marii Adunări Naționale. Pen
tru noi toți, activitatea desfă
șurată de conducerea partidu
lui, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne insuflă 
încredere totală. Cu toții în
țelegem cu adîncă recunoștin
ță că această muncă are Ia ba
ză preocuparea permanentă 
pentru binele poporului nos
tru, pentru înflorirea tării, pen
tru unitatea sistemului socia
list, pentru consolidarea prie
teniei cu țările vecine.

Perso-nal împărtășesc cu toa
tă căldura modul clar, fără e- 
chivoc, in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus incă 
o dată aceste principii în ca
drul mitingurilor ce au avut 
loc cu ocazia vizitei de lucru 
în județele Brașov, Covasna și 
Harghita. Cu această ocazie, 
conducerea partidului nostru a 
subliniat din nou că prietenia 
cu toate țările socialiste, cola
borarea intensă cu aceste țări, 
pentru noi ca și pentru fie
care tară socialistă in parte, 
sînt elemente vitale, care fa
vorizează menținerea unor rit
muri ridicate de dezvoltare, 
creează premisele întăririi po
litice și economice a întregu
lui sistem socialist.

Toți cei care lucrăm în in

In vizită prin secțiile Combinatului siderurgic Hunedoara,

dustrie am simtit permanent 
în decursul anilor materializa
rea acestor idei, cunoscînd fap
tul că la dezvoltarea indus
triei noastre, un element activ 
l-a constituit și colaborarea cu 
toate tarile socialiste.

Privind în perspectivă, sar
cina noastră primordială, a ce
lor din industrie sau din ori
care alt sector de muncă, este 
ca în continuare să susținem 
cu toată fermitatea politica e- 
conomică a partidului nostru. 
Adeziunea noastră, a siderur
giștilor din orașul Hunedoa
ra față de această politică se 
va concretiza în principal prin 
tone de metal date peste plan, 
prin economii suplimentare la 
prețul de cost, prin creșterea 
eficientei economice a activi
tății noastre.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt bune; avem crea
te toate condițiile pentru ca 
angajamentul nostru pe acest 
an să fie realizat și chiar de
pășit.

Vă rugăm, tovarășe llie Ver- 
det, ca în numele colectivului 
nostru, al siderurgiștilor din 
orașul Hunedoara, să transmi
teți conducerii partidului, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încrederea noastră 
totală în justețea politicii des
fășurate cu atâta principialitate 
și consecventă de către partid, 
de Comitetul său Central, spri
jinul nostru nelimitat în trans
punerea în viață a acestei po
litici.

Vă rugăm să transmiteți an
gajamentul nostru de a depu
ne o muncă susținută pentru 
realizarea și depășirea sarci
nilor economice, convinși fiind 
că totul se face pentru binele 
poporului român, pentru înflo
rirea patriei noastre socialis
te".

„Muncesc la mina Aninoasa, 
ca șef al unei brigăzi de fron- 
taliști — cu aceste cuvinte s-a 
adresat adunării minerul loan 
David. împreună cu ortacii mei 
am luat cunoștință de conținu
tul Declarației adoptate de se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale. Ne expri
măm și cu acest prilej spriji
nul deplin fată do politica jus
tă, internationalists a conduce
rii partidului și statului nostru 
în problemele principale ale 
sistemului mondial socialist, 
ale întregii mișcări comuniste 
și muncitorești internaționale.

Partidul ne-a învățat pe noi, 
muncitorii, că ne putem aduce 
contribuția la înflorirea multi
laterală a României lucrînd cu 
rîvnă pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor și directivelor sale. Iată 
de ce mă bucur că vă pot face 
cunoscut faptul că de la înce
putul acestui an, din abatajul 
unde muncesc au plecat cu 
1.200 tone de cărbune mai mult 
decît prevedeau sarcinile de 
plan. In ultima vreme, prin e- 
forturi stăruitpare, am reușit 
să atingem o productivitate de 
7,50 tone cărbune pe fiecare 
post — cu 1,20 tone pe post 
mai mult decît avem planifi
cat.

Folosesc acest prilej pentru 
a mă angaja, în numele bri
găzii mele, ca și în continuare 
să fim la datorie, să muncim 
cu abnegație pentru a extrage 
cărbune de calitate superioa
ră, astfel ca pînă la sfirșitul 
anului să depășim sarcina de 
plan a brigăzii cu 1.500 tone 
de cărbune.

In felul acesta Înțelegem 
noi, minerii, să ne aducem a- 
portul la întărirea economiei 
noastre socialiste, la traduce
rea în viață a întregii politici 
interne și externe a partidu
lui și statului".

„Tineretul din județul nos
tru — arăta în cuvîntul său 
tovarășul Viorel Jianu, secre
tar al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C. — a pri
mit cu legitimă mândrie patrio
tică Comunicatul plenarei C.C. 
al P.C.R. și Declarația Marii 
Adunări Naționale cu privire 
la principiile de bază ale po
liticii externe a României, prin
cipii izvorite din aspirațiile cele 
mai fierbinți ale poporului nos
tru de unitate cu toate țările 
socialiste, de pace și prietenie, 
cu toate popoarele, principii 
care corespund pe deplin inte
reselor vitale ale omenirii. Ex- 
ptimînd simțămintele tinerei 
generații de pe meleagurile 
Hunedoarei, dăm o înaltă apre

ciere consecventei cu care 
conducerea partidului și statu
lui, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militează 
pentru respectarea neabătută 
a principiilor ce trebuie să gu
verneze relațiile dintre țările 
socialiste: internaționalismul
socialist, respectul independen
tei și suveranității naționale, 
egalitatea în drepturi și nea
mestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc și întrajuto
rarea tovărășească.

Aprobăm în unanimitate șl 
fără rezervă politica partidu
lui și statului nostru, sîntem 
mîndri să vedem cum prin e- 
forturile oamenilor muncii, 
conduși cu înțelepciune de 
partid, prind viată hotărîrile 
Congresului al IX-lea si măsu
rile stabilite de Conferința Na
țională a partidului pentru per
fecționarea economiei și a vie
ții sociale.

Conducerea partidului chea
mă clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul 
popor să-și sporească eforturile 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce le stau în 
față, pentru ridicarea țării 
noastre pe treptele cele mai 
înalte ale civilizației materia
le și spirituale. Această che
mare a găsit un larg ecou în 
inimile și conștiința noastră. 
In întreprinderile industriale, 
pe șantierele de construcții, în 
unitățile agricole, în institu
țiile social-culturale tineretul 
își consacră eforturile, își pu
ne în valoare inițiativa, ta
lentul, pentru a da via
tă chemării partidului. Mii 
de tineri, încadrați în bri
găzi de muncă patriotică, au 
participat în timpul liber la lu
crările efectuate pe cele 9 șan
tiere organizate în județ, între 
care Șantierul national al tine
retului Bumbești-Livezenl. Răs
pundem, de asemenea, che
mării partidului prin înzecirea 
eforturilor pentru educarea ti
neretului în spiritul celor mai 
nobile tradiții de muncă ale 
poporului român, ale clasei 
muncitoare și ale Partidului 
Comunist Român, dezvolți nd 
prin aceasta înaltul spirit de 
îndatorire patriotică față de 
tara noastră — România socia
listă".

„Prin natura muncii mele -- 
spunea profesoara Olivia Ca- 
țavela de la Liceul Simeria 
— cunosc numeroase fapte din 
lupta milenară pentru inde
pendenta națională și socială 
dusă de străbunii noștri. Vi
sul lor, năzuințele lor s-âu rea
lizat în timpurile noastre prin 
munca unită a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor —- 
oameni ai muncii de diferite 
naționalități — sub conducerea 
neabătută a încercatului nos
tru partid comunist. Cadrele 
didactice, toti locuitorii din 
Simeria sîntem mîndri de faptul 
că trăim și muncim într-un 
stat în care destinele poporu
lui sînt încredințate unui partid 
puternic, la cîrma căruia se a- 
flă conducători încercați și de
votați cauzei socialismului și 
fericirii tuturor oamenilor, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Nouă, cadrelor didactice, ne 
revine frumoasa și înalta mi
siune de a crește și a educa 
tineretul, de a-1 pregăti temei
nic și multilateral pentru mun
că și viață. Considerăm ca cel 
mai bun răspuns pe care noi, 
lucrătorii din învățămint, îl dăm 
chemării partidului, este de a 
ne achita cu cinste de această 
misiune.

Ca orice sector de muncă, si 
învățămîntul este susceptibil 
îmbunătățirilor. Nu vom- pre
cupeți nici un efort pentru in
troducerea în procesul de in
struire și educație a metodelor 
și mijloacelor celor mai efi
ciente, astfel ca să ajutăm tâ
năra generație să cunoască te
meinic politica partidului, cu
ceririle științei și tehnicii mo
derne, să-i călăuzim pașii pen
tru a deveni o generație de 
oameni cu o bogată cultură, 
capabili să facă față celor mai 
complexe procese de produc
ție și educație".

„Cooperatorii noștri, toti ce
tățenii comunei — a spus 
Aurel Pera, președintele C.A.P. 
Geoagiu — își manifestă în
crederea deplină fată de po
litica justă,* principială, plină 

de grijă și înțelepciune a parti
dului nostru, care ne conduce 
în mod neabătut la o viață 
demnă, la bunăstare și fericire. 

Asigurăm conducerea parti
dului și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
că vom munci cu toată pasiu
nea și devotamentul nostru 
pentru traducerea în viată a 
hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. și ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
pentru dezvoltarea și înflori
rea agriculturii noastre socia
liste. Dovada cea mai grăitoa
re a adeziunii noastre depline 
la susținerea liniei politice in
terne și externe promovate de 
partidul și statul nostru este 
înzecirea eforturilor cooperato
rilor pentru creșterea produc
ției vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea averii obștești.

Ne angajăm în fața condu
cerii partidului că vom munci 
fără preget pentru a pune în 
valoare toate rezervele și po
sibilitățile de care dispune coo
perativa noastră, în scopul spo
ririi contribuției la ridicarea 
nivelului de viată al coopera
torilor și al întregului popor 
român.

Sîntem hotărîți să facem to
tul pentru binele și fericirea 
noastră, pentru triumful cauzei 
păcii și socialismului în lume", 

întâmpinat cu aplauze pre
lungite, a luat cuvîntul tova
rășul Ilie Verdeț.

In încheierea adunării acti
vului de partid din județul Hu
nedoara, tovarășul loachim 
Moga, a spus :

Stihiați tovarăși,
Dâți-mi voie ca, în numele 

dumneavoastră, al întregii or
ganizații de partid hunedorene, 
a tuturor oamenilor muncii, 
să-l rog pe tovarășul Ilie Ver- 
deț să transmită conducerii 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că participant» la 
adunarea activului nostru de 
partid, toti comuniștii și oa
menii muncii din județul Hu
nedoara își exprima deplina a- 
deziune față de politica in
ternă și externă a partidului 
și statului, susțin cu toată 
ființa lor poziția fermă, con
secvent marxist-leninistă, fată 
de cauza socialismului și a 
păcii în lume.

Vom face totul pentru a dez
volta continuu rolul de con
ducător al organizațiilor de 
partid, pentru a întări capa
citatea lor de mobilizare a ma
selor de oameni ai muncii, în 
scopul înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al IX- 
lea al P.C.R.

Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii din întreprinderile side
rurgice, miniere, din toate ce
lelalte unități economice, ță
ranii muncitori, intelectualii 
din județul Hunedoara, în 
frunte cu comuniștii, strîns u- 
niți în jurul Comitetului Cen
tral al P.C.R., în jurul guver
nului Republicii Socialiste 
România, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vor sluji cu cre
dință și abnegație cauza parti
dului și poporului, înaltele 
idealuri ale socialismului și co
munismului, vor munci cu toa
tă energia pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, 
pentru a face patria noastră tot 
mai bogată, mai puternică și 
înfloritoare.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

☆
Adunarea activului de partid 

din județul Hunedoara a expri
mat, prin glasul celor care au 
luat cuvîntul, prin căldura și 
mesajul vibrant al faptelor ra
portate, angajamentul ferm al 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județ de a 
întări și mai mult unitatea de 
granit dintre partid, guvern și 
popor, de a se dărui cu toată 
puterea brațelor și inteligenta 
minților operei de desăvîrșire 
a construcției socialismului în 
scumpa noastră patrie — 
România.

Reportaje realizate de :

I. MIRZA, A, NAGY, S. 
POP, T. ISTRATE, M. NEA- 
GU, L. VISKI, GH. NEGREA 
Foto : V. ONOIU
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rea procesului d„ producție, 
pentru a valorifica mai deplin 
resursele de care dispunem. 
Este o mindrie pentru noi să 
constatăm că indlcâțiile și ho
tărîrile partidului se transpun 
în viată, că nu există nici un 
colectiv care să nu fie preo
cupat de cil mai buna 1 . ' ’ph 
nire a sarcinilor pe care le 
are. Aceasta este garanția rea
lizării cu succes a obiective
lor mobilizatoare pe care ni 
le-am propus în actualul cin
cinal (Aplauze).

In primii doi ani ai cincina
lului, după cum știti, lucru
rile au mers bine. Și în acest 
an realizările depășesc preve
derile inițiale. In cele 7 luni 
care s-au scurs, producția glo
bală a crescut cu 12,6 la suta, 
în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut; 
productivitatea muncii a în
registrat o creștere de peste 
9 la sută; mai mult de trei 
pătrimi din sporul producției 
industriale s-a realizat pe sea
ma ridicării productivității 
muncii; valoarea sporului to
tal al producției globale a in
dustriei pe 7 luni însumează 
circa 15 miliarde lei. S-a rea
lizat cu succes planul de con
strucție a obiectivelor la lu
crările șocial-culturale. Se 
desfășoară o activitate intensă 
pentru scurtarea termenelor de 
execuție. Prin aceste realizări 
se creează noi posibilități de 
sporire a producției globale și 
marfă, noi izvoare de lărgire 
a bazei tehnice-materiale, 
de creștere a venitului natio
nal, de ridicare a bunăstării 
poporului muncitor (Aplauze).

Cu toate greutățile întâmpi
nate în acest an, în care sece
ta a lovit o bună parte a te
ritoriului țării, mai ales zonele 
cele mai fertile, la chemarea 
partidului, tarăniinea munci
toare, clasa muncitoare, între
gul nostru popor și-au mobi
lizat forțele în îndeplinirea 
măsurilor stabilite de partid 
și guvern. Astăzi putem să 
vă informăm că vom realiza 
cu succes și sarcinile din agri
cultură ; sîntem în situația de 
a satisface integral nevoile a- 
provizionării populației, să a- 
sigurăm materia primă nece
sară industriei și vom avea 
chiar disponibilități pentru ex
port. Aceasta este o dovadă de 
netăgăduit a avantajelor agri
culturii cooperatiste, a juste
ței orientării partidului nos
tru spre dezvoltarea continuă 
și puternică a bazei tehnice-' 
materiale, a acestei importante' 
ramuri a economiei.

Accentul pe care îl punem 
pe ridicarea agriculturii con
tribuie într-o măsură însemna
tă la avîntul general al eco
nomiei naționale, la ridicarea 
bunăstării țărănimii noastre 
(Aplauze).

In industrie se înregistrează 
noi și noi progrese în ridica
rea nivelului tehnic al proce
selor de producție și al pro
duselor. Este o preocupare ca
re își vădește din plin rod
nicia și, ■ în această direcție, 
merită să nu ne cruțăm efor
turile. Să avem răspunderea și 
curajul de a încerca și de a 
realiză noi tipuri de mașini și 
utilaje de o complexitate tot 
mai mare, de un grad tot mai 
înalt de tehnicitate, care să a- 
sigure valorificarea superioară 
a resurselor naturale și de 
muncă, creșterea continuă a 
avuției noastre naționale.

In cincinalul acesta produ
cem peste 130 tipuri noi de 
mașini-unelte complexe; pro
ducem agregatele energetice de 
50 megawați, iar în viitor — 
și de 300 megawați. Tractoare 
într-o gamă fol mai largă, 
vor asigura într-un grad 
mai înalt mecanizarea lu
crărilor agricole după spe

Cmvînfarea tovarășului toachsm Moga

Ținem să raportăm conduce
rii partidului că organizația 
noastră de partid, oamenii 
muncii din județul Hunedoara 
se prezintă la sfirșitul celor 8 
luni care au trecut din acest 
an cu un bilanț bogat în rea
lizări. La chemarea partidului, 
oamenii muncii din întregul ju
deț, în frunte cu comuniștii, 
și-âu făcut cu cinste datoria, 
au muncit cu dăruire, abnega
ție, fermitate, cu toată pricepe
rea ; sarcinile încredințate de
venind fapte împlinite.

Tovarăși,
Avem un județ puternic dez

voltat din punct de vedere in
dustrial, a cărui producție are 
o însemnată pondere în eco
nomia națională. Industriile si
derurgică și extractivă hune
dorene asigură economiei na
ționale trei sferturi din pro
ducția de fontă, aproape 65 la 
.sută din producția de otel, 
circa jumătate din producția 
de cărbune a tării. Conștienti 
de importanta contribuției pe 
care sînt chemați să și-o aducă 
la înfăptuirea programului de 
înflorire a României socialis
te, oamenii muncii din indus
tria hunedoreană muncesc c;i 
elan și abnegație pentru a-și 
spori zi de zi realizările. In 
perioada care a trecut de la 
începutul anului s-au produs 
peste prevederile planului mai 
bine de 47 milioane kWh ener
gie electrică, 24:000 tone fon
tă, 12.000 tone otel, 6.000 tone 
laminate finite pline, 21.000 to
ne de cărbune. 

cificul lor, ușurînd toto
dată munca oamenilor. Produ
cem noi tipuri de autocamioa
ne și, în sfîrșit producem au
toturisme în România. De ase
menea, așa cum s-a stabilit, 
se va începe producția de uti
laj și echipament electronic 
de calcul. Trebuie să spun că 
în această acțiune de ridicare 
a nivelului tehnic al produc
ției și al produselor, hunedo- 
renii își aduc cu cinste con
tribuția lor. La combina
tul siderurgic — mîndria 
județului dumneavoastră — 
eforturile depuse de mun
citori, ingineri și . tehnici
eni au jucat un rol decisiv 
în asigurarea montării cu suc
ces. înainte de termen, a unor 
utilaje și instalații de mare 
tehnicitate, unele de fabrica
ție românească. Trebuie -3 fa
cem totul pentru ca induși'ia 
noastră să aibă un aport fot 
mai mare la dezvoltarea eco
nomiei socialiste, la ridicarea 
nivelului de viată al poporu
lui.

Partidul și guvernul a- 
cordă o deosebită atenție in
dustriei grele, și în cadrul ei, 
industriei siderurgice, construc
țiilor de mașini — pîrghie ho- 
tăritoare a dezvoltării într-un 
ritm susținut a tuturor ramu
rilor economiei, a progresului 
tehnic, baza asigurării indepen
dentei și suveranității națio
nale a României (Aplauze).

La rezultatele obținute de 
întregul nostru popor, un a- 
port deosebit de important are 
industria din județul dumnea
voastră. In Hunedoara se află 
cel mai important centru side
rurgic a! tării. Aici se asigură 
în prezent cea mai mare 
parte a producției de otel 
și trebuie să spunem, spre 
satisfacția noastră, a tuturor, 
că deși au existai multe greu
tăți, Hunedoara începe să pro
ducă oteluri aliate de calitate 
tot mai bună. Tot aici avem 
cel mai important centru minier 
al tării, care dă cea mai ma
re parte â producției de căr
bune cocsificâbil și energetic. 
In primii doi ani ai cin
cinalului, ca și în cele 7 luni 
ale acestui an, sarcinile de 
plan care revin Hunedoarei au 
fost realizate la toti indicatorii, 
atât în industria minieră, în 
industria siderurgică, în con
strucții, cit și în transporturi 
(Aplauze).

Am vizitat în cursul zilei de 
astăzi, blumingul nou, lamino
rul de 800 mm. Sînt obiective 
deosebit de importante, care 
sporesc vigoarea industriei 
noastre socialiste. Este un mo
tiv de bucurie pentru noi 
toti faptul că siderurgia roma-, 
nească aprovizionează cu ote
luri aliate industria construc
toare de mașini și că aceste 
oteluri sînt la nivelul standar
delor internaționale. Satisfacția 
noastră e cu atât mai mare cu 
cît modernizarea agregatelor 
respective a fost realizată, în- 
cepînd de la proiectant și pî
nă la constructor, pe baza ri
nei concepții românești (A- 
plauze).

Ceea ce se cere astăzi si
derurgiei noastre este să nu 
se slăbească nici un moment 
atenția pentru calitatea oțelu
rilor. Sporiți producția, îmbu
nătățiți calitatea otelurilor, re
zolvați într-un mod cît mai 
operativ cerințele economiei 
naționale 1 Nu mă îndoiesc că 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii sîderurgiști, înțeleg pe 
deplin aceste sarcini și nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
realizarea lor. (Aplauze).

Vizita la Centrala Termo
electrică de la Deva ne-a pri
lejuit o plăcută surpriză ; a- 
nul trecut, față de graficele 
inițiale, lucrările erau mult ră
mase în urmă. Și iată că, prin 
eforturile susținute ale proiec- 
tantilor, constructorilor, ingi
nerilor, nu numai că s-a re
cuperat cea mai mare parte a

Acestea sint doar cîteva 
cifre care oglindesc activitatea 
entuziastă a oamenilor mun
cii din industria hunedoreană, 
acesta-i răspunsul pe care si- 
derurgiștii, minerii, toti cei ce 
muncesc, ÎI dau chemării parti
dului.

Bilanțul activității noâstre 
este rodnic in toate domeniile, 
mersul înainte este ascendent. 
Sîntem însă conștienti — acti
vitatea de zi cu zi ne demon
strează cu insistență acest lu
cru — că mai avem încă mari 
posibilități de ă obține rezul
tate și mai bune. Sînt pe a- 
locuri neajunsuri în organiza
rea activității de producție, in 
munca ce se desfășoară în in
dustrie și agricultură, în con
ducerea economiei. Ne expri
măm convingerea că, prin ac
tivitatea noastră, a tuturor, a- 
ceste neajunsuri se pot reme
dia, mersul nostru înainte pe 
calea progresului și bunăstării 
fiind tot mai viguros.

In județul nostru exis’ă o 
organizație puternică de partid. 
Rîndurile sale sînt în conti
nuă creștere. Cei mai buni oa
meni ai muncii, dovedind în
credere nemărginită în partid, 
cer să fie primiți in rîndurile 
comuniștilor. Peste tot se sim
te din plin conducerea com
petentă și plină de răspundere 
de către partid.

To varăși,
încrederea deplină în juste

țea politicii partidului, atașa
mentul profund și unanim fa
lă de Comitetul Central și gu
vern, hotărîreă fermă de a trans
pune în viață programul parti
dului, care se manifestă din 
partea întregului popor — a- 
ceste înalte sentimente cuprind 
și încălzesc puternic inimile 

rămînerii în urmă, dar potri
vit angajamentului constructo
rului și beneficiarului, pînă în 
1970 se va da tării, în plus, 
un grup de 200 megawați. 
Acest lucru e bun. El consti
tuie un sprijin important pen
tru industria noastră și sîntem 
siguri că angajamentele luate 
vor fi îndeplinite. (Aplauze).

Aș dori, tovarăși, ca pentru 
toate aceste rezultate și pen
tru multe altele, asupra căro
ra timpul nu-mi permite să mă 
opresc, să vă felicit pe dum
neavoastră, reprezentanți ai 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din județ, ai tuturor 
membrilor de partid, și să vă 
doresc din toata inima să a- 
veți succese tot mai mari, să 
păstrați locul de frunte în bă
tălia pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului. Comitetul 
Central, guvernul și, personal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mi-au dat plăcuta însărcinare 
să vă transmit cele mai căl
duroase mulțumiri, urări de 
sănătate și fericire (Aplauze 
prelungite, puternice).

Tovarăși,
In aceste zile, muncitorii, 

țăranii, intelectualii, toii oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, își demon
strează într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm popular apro
barea deplină și sprijinul fată 
de hotărîrile ședinței comune 
a Comitetului Central al parti
dului, Consiliului 'de Stat și 
Consiliului de Miniștri, fată dc 
Declarația Marii Adunări Na
ționale cu privire la principii
le de bază ale politicii noastre 
externe. In numele conducerii 
partidului și guvernului, vă 
asigur, tovarăși, că nu vom 
precupeți nimic pentru a tra
duce în fapt această politică 
marxist-leninistă, spre binele 
națiunii, noastre, al ponorului 
nostru, in interesul unității 
tarilor socialiste, al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale (Aplauze puter
nice).

Avem convingerea că pro
movarea principiilor cuprinse 
în Declarație va aduce o con
tribuție însemnată la cauza 
așezării consecvente a relații
lor dintre țările socialiste, pe 
baze corespunzătoare naturii 
orînduirii noastre, astfel ca ele 
să constituie un model pentru 
popoarele care luptă astăzi 
pentru eliberarea lor națională, 
pentru toate popoarele lumii. 
In concepția noastră, numai 
prin respectarea riguroasă a a- 
cestor principii se poate ajun
ge la instaurarea unui climat 
de înțelegere pe arena inter
națională, la crearea unei at
mosfere de stimă și îmrede- 
re reciprocă între tari și 
popoare.

Așa cum a declarai secreta
rul general al Comitetului Cen
tral al partidului nostru tova
rășul Nicolae Ceaușescu la a- 
dunarea populară din capitală, 
de la tribuna Marii Adunări 
Naționale, precum și în vizitele 
de lucru recent efectuate in ci- 
teva județe, manifestăm o deo
sebită preocupare pentru în
tărirea continuă a prieteniei 
frățești cu țările socialis'e și, 
în acest scop, facem totul ab
solut tot ce depinde de noi, 
pentru a consolida această 
prietenie, atât de necesară tu
turor, în interesul progresului 
fiecărei țări, al sistemului mon
dial socialist, al intensificării 
luptei împotriva imperialismu
lui (Aplauze).

Ne-am reafirmat cu hotărî- 
re loialitatea față de alianțe
le politice și militare cu țările 
socialiste. Ca și pînă acum, 
vom traduce în fapt și pe 
viitor toate angajamentele 
care derivă din aceste alianțe.

Vom milita neabătut pentru 
triumful principiilor indepen
dentei și suveranității națio
nale, egalității In drepturi a 
tuturor popoarelor, mici sau 

tuturor hunedorenilor. Cu deo
sebită vigoare se pronunță oa
menii muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri in sprijinul 
politicii interne și externe pro
movate cu consecventă de 
partidul nostru, pe linia apă
rării intereselor României so
cialiste, întăririi năzuințelor de 
pace Și progres ale poporului 
roman, ale întregii omeniri.

Comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Hunedoara, dau 
o înaltă apreciere politicii 
■partidului și statului nostru, a- 
probă și sprijină cu hotărire 
principiile reafirmate in comu
nicatul ședinței comune a Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, și în Decla
rația sesiunii extraordina
re a Marii Adunări Na
ționale referitoare lă politica 
externă a tării noastre, în cu- 
vîntările rostite în aceste zile 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători ai parti
dului și statului.

Sîntem pe deplin convinși că 
principiile care stau la bază 
acestei politici, măsurile înțe
lepte luate de conducerea 
partidului și statului corespund 
intru totul âtil intereselor fun
damentale ale poporului ro
mân, cît și ale cauzei socia
lismului in lume, înscriindu-se 
pe linia întăririi unității și 
prieteniei cu toate țările so
cialiste, pe baza respectării 
principiilor marxism-leninismu- 
lui, a internaționalismului so
cialist.

Avem o linie'politică justă, 
avem un partid comunist în
cercat, care călăuzește poporul 
nostru spre acest tel, avem un 
popor minunat, unit în jurul 
partidului și guvernului, care 
înfăptuiește neabătut politica 

mari din comunitatea noastră 
socialistă, respectului reciproc, 
întrajutorării bazate pe inter
naționalismul socialist, vom 
face tot ce stă în puterile 
noastre ca ele să devină o rea
litate în relațiile dintre țările 
și popoarele comunității so
cialiste. Sîntem convinși că nu 
există problemă, deosebiri de 
vederi sau divergente între 
statele socialiste sau între 
partidele comuniste și munci
torești care să nu poată fi re
zolvate prin discuții tovără
șești, de la conducere la con
ducere, purtate în spirit de 
înțelegere și respect reciproc, v 
de răspundere fată de propria 
națiune, fală de propriul 
popor.

Comunilalea orînduirii noas
tre, a ideologiei marxist- 
leniniste, a telurilor finale, 
tot ceea ce unește tari
le socialiste, partidele co
muniste și muncitorești este 
mult mai puternic decît orice 
le poate despărți. Ne expri
măm Încrederea că țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, vor reuși să gă
sească mijloacele și căile pen
tru biruirea greutăților întâm
pinate, pentru a depăși si- 
tutia grea din momentul de 
fata.

Avem relații tradiționale de 
trainică prietenie cu popoare
le țărilor socialiste și dezvol
tăm cu ele colaborarea pe toa
te planurile: economic, poli
tic, tehnic, științific, cultural. 
Vom întări necontenit coope
rarea și legăturile frățești cu 
Uniunea Sovietică, cu Repu
blica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia, Republica Populară 
Ungară, — țări cu care ne în
vecinăm — precum și cu R.P. 
Polonă, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Albania, cu ță
rile socialiste de pe celelalj- 
le continente.

Totodată, vom promova și 
în viitor o politică de largii 
cooperare cu toate țările lumii. 
Acbasta este o necesitate 
obiectivă a timpurilor în care 
trăim.

Dragi tovarăși.
Aveți deplină încredere că 

Partidul nostru Comunist vș 
sluji întotdeauna cu abnegație 
interesele poporului nostru, in
teresele socialismului Înflori
rea patriei, bunăstarea și feri
cirea celor ce muncesc, con} 
stituie telul suprem al activi
tății lui. In aceasta constă una 
din sursele inepuizabile ale 
unității de granit dintre partid! 
guvern și popor. Chezășia 
menținerii acestei unități o 
constituie consultarea largă a 
maselor, participarea lor activă 
la elaborarea hotărîrilor de 
importantă vitală pentru desti
nele națiunii noastre.

Ați aclamat cu un inexpri
mabil entuziasm Comiteul nos} 
tru Central, pe secretarul ge| 
neral al său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Patriotismul său în
flăcărat, înalta lui principiali
tate comunistă, dăruirea cu 
care muncește constituie pen
tru noi toti un însuflețitor 
model.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru căldura sentimentelor 
pe care le-ați exprimat față 
de Partidul nostru Comunist.

Muncitorii, țăranii, intelec
tualii au realizat împreună 
prin munca lor unită lucruri 
minunate, au schimbat înfăți
șarea tării. Mai avem însă 
multe de înfăptuit pentru a 
asigura poporului nostru, din 
toate punctele de vedere, via
ta pe care o merită. Să mun
cim uniți în eforturile noastre 
de a asigura propășirea pa
triei, contribuția sporită a 
României la cauza păcii, de
mocrației și socialismului.

(Aplauze prelungite, urale. 
Participanții la adunare scan
dează minute în șir numele 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu).

de construcție socialistă, de 
făurire a bazelor comunismului 
în România.

Exprimăm cea mal fierbinte 
recunoștință Comitetului Cen
tral al partidului, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaltă răspundere si 
pentru eforturile neobosite pe 
care le depun în promovarea 
intereselor vitale ale poporului 
român, în întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a sistemului so
cialist, în apărarea păcii mon
diale.

Tovarăși,
Organizația județeană de 

partid, întreaga populație hu
nedoreană își exprimă încre
derea unanimă și deplină în 
partid, în guvern, în politica 
sa marxist-leninistă, în condu
cerea partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in toti tovarășii cărora parti
dul și poporul le-au încredin
țai înalte munci de răspunde
re, misiuni și mari sarcini în 
făurirea destinelor poporului, 
ale patriei noastre. Sintem mîn
dri, tovarăși, că avem o tară 
minunată și această datorită 
faptului că avem un partid co
munist puternic, în fruntea că
ruia este o conducere fermă 
și devotată cu trup și suflet 
intereselor vitale ale națiunii 
noastre — în frunte cu secre
tarul general al Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Cuvîntul tovarășului Ioa- 
chiin Moga a fost subliniat cu 
aplauze și ovații Ia adresa 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului său Centrai, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
CeausescuL
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la uzinele
„Grivifa Roșie"

(Urmare din pag. 1)

Ca partid de guvernămînt, 
noi știm că principala noastră 
îndatorire este de a rezolva 
cit mai just problemele con
strucției socialiste în România. 
Prin aceasta îndeplinim nu 
numai o îndatorire națională, 
dar și una din principalele 
noastre îndatoriri internațio
nale, pentru că cu cît lucrea
ză mai bine comuniștii din 
țările socialiste, cu cît socia
lismul obține rezultate mai 
bune, cu atît crește influența 
sa în lume, cu atît comuniștii 
din țările capitaliste se simt 
mai îmbărbătați în lupta pen- 
ru victoria 
aceste țări, 
ce).

Nu uităm 
și căutăm să sprijinim 
toate mijloacele de care dis
punem, lupta comuniștilor de 
pretutindeni, a mișcării de e- 
liberare națională, a forțelor 
antiimperialiste ; întărim con
tinuu solidaritatea în luptă cu 
toate aceste forțe convinși că 
aceasta este manifestarea rea
lă a internaționalismului so
cialist. (Aplauze puternice, 
prelungite). Iată de ce de aici, 
din mijlocul acestui colectiv 
muncitoresc cu vechi tradiții

socialismului în
(Aplauze puterni-

nici un moment, 
prin

revoluționare, urăm Partidu
lui Comunist Spaniol succese 
depline în activitatea sa, u- 
răm tuturor comuniștilor, tu
turor mișcărilor de eliberare 
națională, victorie în 
pentru cauza dreaptă a 
lismului, progresului și
(Aplauze, urale).

Vă rog să mă scuzați
m-am referit pe larg la acti
vitatea dv., dar în acești doi 
ani am fost de cîteva ori aici. 
Am avut multe discuții cu 
conducătorii organizației de 
partid și cu conducătorii în
treprinderii și am putut stabi
li cum să acționăm ca uzina 
dv. să se modernizeze cît mai 
rapid, să devină o uzină frun
tașă a industriei noastre pro
ducătoare de utilaj chimic. 
(Aplauze puternice). Am con
statat de fiecare dată că s-au 
obținut rezultate bune pe a- 
ceastă cale și avem convinge
rea că conducerea întreprin
derii, comuniștii, întregul co
lectiv al „Griviței Roșii" își 
vor îndeplini cu cinste sarci
nile care le revin. Vă urez în
că o dată succes în activita
tea dv. (Aplauze îndelungate, 
urale).

Vă doresc multă sănătate și 
fericire d-voastră tuturor și 
familiilor dv. (Aplauze și ura
le îndelungate, entuziaste).

lupta 
socia- 
păcii.

că nu

Adunarea festivă cu 
prilejul aniversării 

a 20 de ani de 
la înființarea organelor 

securității statului

Apelul adresat poporului cehoslovac
de către L. Svohoda, A. ouhceh,
0. Ccrnlk și J. SmrhovshQ

i Marșul țăranilor 
peruvieni spre 
capitala țării

Ieri, In sala cinematografu
lui „Arta" din Deva, a avut 
loc adunarea festivă consacra
tă aniversării a 20 de ani de 
la înființarea organelor secu
rității stalului. La adunare au 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Vușdea și Ion Lungu, secretari 
ai Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Vichente Bă
lan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean provizo
riu, Brîncoveanu Pogea, pre
ședintele Consiliului județean 
Hunedoara al U.G.S.R., Gheor
ghe Grigore, inspector șef al 
Inspectoratului de securitate al 
județului Hunedoara, loan Pa- 
tilineț, secretar al Comitetului 
municipal de partid Deva.

Au fost prezenți ofițeri din 
cadrul Inspectoratului de se
curitate al județului Hunedoa
ra, cu familiile lor, ofițeri 
subofițeri din organele 
miliție, unitatea 
siderurgiști din Hunedoara 
Călan, mineri 
Jiului, lucrători 
R.M.R. Simeria. feroviari 
reprezentanți 
de munca din unitățile indus
triale, întreprinderile și insti
tuțiile județene, ale municipiu
lui Deva, cadre didactice, zia
riști. Cu acest prilej, unui nu
măr de lucrători ai organelor 
de securitate le-au fost înmî- 
nate ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. 
Colonelul Gheorghe Grigore 
a vorbit despre activitatea or
ganelor de securitate a sta
tului, desfășurată în cele două 
decenii de existență, despre 
lupta dusă împotriva dușma
nilor orînduirii socialiste.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Gheorghe Vușdea,

si 
de 

de pompieri, 
i 

din Valea 
ai ' Uzinei

Și 
ai colectivelor

care a reliefat rolul deo
sebit de important pe ca
re l-au avut organele secu
rității statului în apărarea și 
consolidarea cuceririlor popo
rului nostru. In procesul con
strucției 
securității 
din plin 
sarcinilor 
tape, la edificarea 
noi.

Tovarășul Gheorghe Vușdea 
a transmis tuturor lucrătorilor 
de securitate din județul nos- 
ru calde felicitări cu prilejul 
sărbătoririi a două decenii de 
activitate, noi succese în mun
ca viitoare. Vorbitorul a arătat 
că în fața organelor de securita
te stau sarcini mari, izvorî'e din 
documentele Congresului al IX- 
lea al partidului și ale plena
relor C.C. al P.C.R. In etapa 
actuală, a desăvîrșirii construc
ției socialiste, 
Iul organelor 
tre care și al 
securitate care 
lină pasul cu cerințele dezvol
tării și perfecționării întregii 
noastre societăți, să fie în 
permanentă în concordanța 
cu sarcinile ce decurg din 
conjuctura internațională, să 
contribuie la dezvoltarea de
mocrației socialiste, la întări
rea Continuă a unității întregii 
noastre națiuni.

Cei prezenți au vizitat o ex
poziție de fotografii, organi
zată în holul cinematografului 
„Arta", reprezentînd episoa
de semnificative din activita
tea organelor de securitate 
județul nostru, după care 
participat la un spectacol 
dicat sărbătoririi a două 
cenii de activitate a organelor 
securității statului.

socialiste organele 
statului și-au adus 
contribuția, potrivit 
specifice fiecărei e- 

României

crește și ro
de stat, prin- 
organelor de 
au datoria să

din
au 

de- 
de-

PRAGA 28 (Agerpres). — 
Postul de radio Praga a di
fuzat un nou apel la calm 
semnat de Svoboda, președin
tele Republicii, Dubcek, pri
mul secretar al partidului, 
Cernik, președintele Consiliu
lui de Miniștri și Smrkovsky, 
președintele Adunării Națio
nale. Textul apelului este ur
mătorul :

„Dragi concetățeni In ori
ce moment sîntem cu gîndul 
alături de voi și vă înțelegem. 
Sîntem conștienți de răspun
derea legată de încrederea pe 
care ne-ați acordat-o. Vă ru
găm, în numele a tot ce vă 
este scump în țara noastră, să 
nu cedați resentimentelor 
voastre și să nu vă lăsați an
trenați la acte care ar putea 
să ducă la o catastrofă națio
nală. Totul depinde acum de 
voi. de hotărîrea voastră de 
a adopta o atitudine înțeleap
tă din punct de vedere politic. 
Știm că sinteți capabili să lu- 
ați această atitudine.

Alternativa căreia trebuie 
să-i facem față este următoa
rea : să găsim o soluție pozi
tivă în situația actuală sau să 
permitem unor elemente ires
ponsabile, străine de socia
lism. să provoace o reacție a 
armatelor străine care se află 
acum, pe teritoriul nostru.

S-ar găsi oare cineva prin
tre voi toți, care iubiți țara 
noastră socialistă, dornic ca 
aceste armate, care au pără
sit majoritatea orașelor noas
tre. să revină ?

S-ar găsi oare cineva care 
să gîndească că sîntem inca
pabili să ne guvernăm noi în
șine ? Sîntem convinși că sîn
tem capabili și o vom dove
di în indiferent ce condiție.

Ați cerut ca reprezentanții 
pe care t-ați ales să-și reia 
funcțiile. Vă mulțumim pen
tru aceasta și vă vom fi re
cunoscători pînă Ia sfîrșitul 
vieții noastre.

Vă cerem un lucru : spriji
niți eforturile noastre, căci

sprijinul vostru este condiția 
primordială pentru a asigura 
succesul lor. Sprijiniți pe acei 
care acționează pentru norma
lizarea situației, astfel 
soldații străini să 
evacueze treptat 
teritoriu] nostru.

Ajutați-ne să 
provocările și să evităm riscu
rile inutile care ar pune în 
joc soarta națiunii noastre.

îneît 
înceapă să 

și definitiv

împiedicăm

iată scopul unic al acțiunii 
noastre. Aceasta este, de ase
menea. condiția cea mai im
portantă pentru a putea să 
continuăm să aplicăm politica 
in care v-ați exprimat încre
derea. încrederea voastră ne 
angajează.

Ne-ați dat depline puteri 
pentru a guverna, vă cerem să 
înlesniți sarcina noastră da
că vreți să vă fim folositori".

LIMA 28 (Agerpres). 
Peste 3.000 de țărani din 
provinciile Quillabamba 
și Lares (departamentul 
Cuzco) au inițiat un 
tnarș spre capitala tă
rii, pentru a cere guver
nului să ia măsuri îm
potriva mizeriei, a foa
metei și bolilor, care a- 
menintă majoritatea lo
cuitorilor din aceste 
provincii. Participants 
la marș nemulțumiți de 
„indiferenta guvernului” 
au de străbătut distan
ta de aproximativ 200 
kilometri.

GENEVA 28 (Agerpres). — 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare și-a încheiat 
miercuri sesiunea de vară, 
înainte de termenul prevăzut, 
ținînd seama că joi se deschi
de, la Geneva Conferința ță
rilor neposesoare de arma
ment nuclear. Comitetul celor 
18 state a adoptat raportul de 
lucru care urmează să fie 
prezentat Adunării Generale 
a O.N.U. Nu a fost stabilit o- 
biectul viitoarelor dezbateri.

Conferința țărilor nepose
soare de armament nuclear, 
la care participă reprezentanți 
a 90 de state, printre care și 
Republica Socialistă Româ
nia, urmează să dezbată pro
blema garanțiilor de securita
te pentru țările care nu dis
pun de arma nucleară și a u- 
nor asigurări că vor putea 
beneficia de rezultatele folo
sirii tehnologiei nucleare în 
scopuri pașnice.

e

ORDINUL PREȘEDINTELUI SVOBODA
PRAGA 28 (Agerpres). — 

Postul de radio Cehoslovacia 
transmite :

Ordinul 
boda.

Ceea ce 
le ceh și 
te rezultatul dezvoltării pro
prii, stare de lucru care se 
manifestă și în rîndul Arma
tei populare cehoslovace.

Armata populară cehoslova
că a primit în unanimitate 
declarația Prezidiului C.C. al 
P.C.C., a guvernului și a A- 
dunării Naționale în urma si
tuației create de intrarea ar
matelor străine pe teritoriul 
țării noastre.

Comandanții, lucrătorii po
litici, toți soldații au înțeles 
seriozitatea și complexitatea 
momentului și a situației in
ternaționale. Prin calmul și e- 
chilibrul vostru ați influențat 
pozitiv cursul evenimentelor, 
ați împiedicat inutile vărsări 
de sînge și ați ajutat substan
țial convorbirile complexe și 
laborioase ale delegației noas
tre la Moscova.

Pentru atitudinea fermă 
manifestată de întreaga arma
tă în aceste momente critice, 
primiți mulțumirile mele.

Mă adresez vouă, coman
danți, activiști politici ai or
ganizațiilor de partid și socia
le. soldați și activiști pe tă- 
rîm obștesc să sprijiniți mul-

președintelui Svo-

trăiesc azi popoare- 
slovac înfrățite es-

tilateral eforturile conducerii 
de partid și de stat și a între
gului popor în opera de con
solidare a vieții patriei noas
tre. Nu acordați ajutorul vos
tru în aceste momente unor 
sfătuitori răi. Păstrați-vă o a- 
titudine liniștită, echilibrată și 
energică. Acestea ne-pot ajuta 
pe drumul pe care am pășit 
din ianuarie sub 
partidului.

In calitate de 
suprem al forțelor 
R.S.C. 
mătoarele :

1. — Să fie întărită și mai 
mult unitatea în jurul coman
danților prin îndeplinirea or
dinelor și dispozițiilor și să 
se asigure un grad corespun
zător pregătirii și tehnicii mi
litare.

2. — Să fie sprijinite multi
lateral organele de partid și 
consiliile naționale în munca 
de reînnoire a vieții normale 
în țara noastră.

Sînt convins că toți milita
rii armatei noastre vor înde
plini întocmai acest ordin.

conducerea

comandant 
armate ale 

consider necesare ur-

LUDVIK SVOBODA

NIGERIA

Ofensivă
DECLARAȚIA COMITETULUI
POLITIC AL P. C
DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 28. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : In declarația Co
mitetului Politic al P.C. din 
Marea Britanie, publicată as
tăzi în ziarul „Morning Star", 
se spune : „Acordul realizat 
intre conducătorii de partid și 
guvernul din Cehoslovacia și 
din Uniunea Sovietică este un 
prim pas important în direc
ția rezolvării gravei crize re
cente.

Nimeni nu-și face nici o 
iluzie în ce privește dificultă
țile create de intervenție. Noi 
am susținut în mod constant 
6a reglementarea divergențe
lor să se facă pe calea discu
țiilor și a căutării unor solu
ții politice reciproc acceptabi
le. Acest lucru poate fi reali
zat numai cu guvernul legal al 
Cehoslovaciei și cu conduce
rea aleasă a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

La ședința Comitetului nos
tru Executiv de sîmbătă noi 
am declarat că, pentru a se

realiza o soluție, trebuie să fie 
restabilită funcționarea nor
mală a guvernului cehoslovac 
și a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și trupele să fie 
retrase.

Urăm Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — spune de
clarația — succese în înfăp
tuirea programului său, în con
solidarea socialismului și în- 
frîngerea forțelor antisocialiste 
în țara lui. Noi privim înainte 
la depășirea fermă a probleme
lor existente între R.S. Ceho
slovacă și alte state socialiste, 
întrucît apărarea sistemului 
socialist depinde de unitatea 
lor și de cooperarea lor volun
tară. Avem nevoie de cea mai ' 
mare unitate a tuturor forțe
lor progresiste, a 
telor socialiste și 
deplină cooperare 
dul Comunist al
vietice și toate celelalte parti
de comuniste" — se spune in 
continuare în declarație.

tuturor sta- 
de cea mai 
între Parti- 
Uniunii So-

Lucrările Convenției naționale 
a Partidului democrat din S.U.A.

CHICAGO 28 (Agerpres). —
Cea de-a doua zi a lucrări

lor Convenției naționale a Parti
dului Democrat din S.U.A, a în
tărit convingerile observatorilor 
privind gravele divergențe de 
opinii existente între diferitele 
delegații, în special în legătură 
cu politica dusă de S.U.A. în 
Vietnam. După dezbateri inter
minabile în legătură cu diferite 
probleme minore de procedură, 
președintele comisiei de redac
tare a platformei electorale a 
Partidului democrat, Hale Boggs, 
s-a urcat la tribună, în jurul o- 
rei 1 noaptea (ora locală), pen
tru a prezenta raportul majori
tății, care aprobă în ansamblu 
politica vietnameză a adminis
trației Johnson. Imediat membrii 
comisiei de redactare care se 
opun acestei politici, au cerut 
să fie citit și propriul lor text 
care recomandă încetarea ne
condiționată a bombardamente
lor asupra teritoriului R.D. Viet
nam.

Corespondenții de presă pre- 
zenți în sola unde se desfășoa
ră lucrările convenției, au relatat 
că s-a produs un vacarm indes
criptibil, numeroși delegați și 
spectatori manifestînd împotri
va politicii președintelui Johnson 
în Vietnam. Președintele conven
ției a anunțat amînarea dezba
terilor și suspendarea lucrărilor,

motivînd că „din cauza orei îna
intate (1,15 noaptea), publicul 
american nu are posibilitatea să 
urmărească la televizoare aceas
tă dezbatere capitală”. Hotă- 
rîrea a fost primită de numeroși 
delegați și spectatori cu strigăte

delegați", care va avea reper
cusiuni și asupra desemnării 
candidatului la președinție.

Potrivit ultimelor sondaje de 
opinie publică, vicepreședintele 
Humphrey pare acum să aibă 

. asigurată majoritatea necesară

© Grave divergențe de opinii între diferitele 
delegații © Numeroși delegați se pronunță împo
triva politicii președintelui Johnson în Vietnam 
© Accentuarea curentului de opinie în favoarea 
alegerii lui Edward Kennedy drept candidat pre
zidențial © Proces privind planurile unui grup 
de teroriști de a ucide mai mulți membri 
frunte ai Partidului democrat.

de

protest. Atmosfera în sală a 
„foarte încărcată" (France

de 
fost 
Presse).

După cum relatează comen
tatorii de presă, se așteaptă ca 
reluarea dezbaterilor asupra 
platformei să fie foarte dură, și 
votul va fi extrem de strîns. 
Se menționează că numeroși de
legați, deși au exprimat spriji
nul față de candidatura vice
președintelui Humphrey, au ho- 
tărît să voteze împotriva textu
lui care aprobă politica vietna
meză a administrației. France 
Presse vorbește despre „o ade
vărată revoltă din partea unei 
importante părți a celor 2.622 de

drept 
Cu toate 

ale demo- 
temeri că 
problemei 
să modi-

în vedereo investirii sale 
candidat prezidențial, 
acestea, unele cercuri 
craților, își exprimă 
dezbaterile asupra 
vietnameze vor putea
fice acest raport de forțe. Pre
ședintele Johnson, care a re- 

* nunțat să mai vină la Chicago, 
cum se anunțase anterior, a 
trimis un mesaj congresiștilor, in 
care a exprimat speranța că po
litica dusă de el în Vietnam va 
fi aprobată.

Intre timp, se intensifică te
merile că, în cazul desemnării 
lui Humphrey, Partidul demo
crat va suferi o grea înfrîngere

electorală în luna noiembrie. 
Aceasta și explică accentuarea, 
în cursul zilei de marți, a cu
rentului de opinie în favoa
rea alegerii lui Edward Kennedy, 
drept candidat prezidențial. Tot 
mai mulți delegați s-au pro
nunțat în favoarea unei aseme
nea alternative, în ciuda reticen
țelor manifestate de tînărul se
nator de Massachussetts. S-a 
anunțat că Edward Kennedy a 
cerut, în mod expres, prin tele
fon de la reședința sa din Hyan
nis Port, organizatorului princi
pal al acestei acțiuni, Jesse Un- 
ruhn, conducătorul delegației 
statului California, să nu-i pre
zinte candidatura în fața parti- 
cipanților la convenție.

■ir
CHICAGO 28 (Agerpres). —
Un mare juriu federal din Chi

cago a audiat pînă în piezent 
26 martori în cadrul unui pro
ces, privind planurile unui grup 
de teroriști de a ' ucide mai 
mulți membri de frunte ai Parti
dului democrat.

Judecătorul Thomas Foran a 
declarat că martorii au arătat 
existența a „trei comploturi a- 
semănătoare", cărora urmau să 
le cadă victime președintele 
Johnson, vicepreședintele Hump
hrey și mai mulți senatori. Pla
nul ar fi trebuit pus în aplicare 
în cursul Convenției naționale 
a Partidului democrat.

Poliția federală americană a 
început investigațiile în acest caz 
cu o săptămînă în urmă, după 
ce un deținut de la închisoarea 
din localitatea Cook a declarat 
că ar avea cunoștință despre 
un astfel de complot.

F8?

împotriva

Columbia:
Cartagena pusă 
sub controlul 
forțelor armate

BOGOTA 28 (Ager
pres). Localitatea Colum
bians Cartagena, port la 
Marea Caraibilor, a fost 
pusă sub controlul forțe
lor armate în urma de
clarării de către lucră
torii din serviciile pu
blice a unei greve în 
sprijinul sporirii salarii
lor și al reînnoirii con
tractului colectiv de 
muncă. Federația națio
nală a sindicatelor lu
crătorilor din serviciile 
publice a declarat că 
principalul responsabil 
al situației create este 
directorul acestor între
prinderi, Alberto Arau
jo, care în mod repetat 
a refuzat să discute cu 
reprezentanții sindicatu
lui revendicările greviș
tilor.

generală

LAGOS 28 (Agerpres). In- 
tr-un interviu acordat cores
pondentului special al agen
ției France Presse, 
Brovelli, 
Gowon, 
rian, a 
federale 
lanseze 
și totală împotriva ultimelor 
poziții deținute de către bia- 
frezi. Ordinul a fost dat sîm- 
bătă comandanților de pe 
fronturi. întreaga forță mili
tară a armatei federale in
clusiv forțele aeriene sînt 
angajate în prezent într-o o- 
perațiune „care ar putea să 
fie terminată rapid”, a adău
gat generalul Gowon.

In altă ordine de idei, șe
ful statului nigerian și-a ex-

Claude 
generalul Yakubu 

șeful statului nige- 
declarat că trupele 
au primit ordinul să 
o ofensivă generală

încordare în relațiile 
siriano-saudîte

BE1RUT 28 (Agerpres). „Mă
surile luate de guvernul sirian 
cu privire la tranzitul mărfu
rilor provenind din portul 
Beirut riscă să provoace o cri
ză serioasă între Ryad și Da
masc”, scrie cotidianul liba
nez „Al Hayat”. (O mare par
te a produselor destinate Ara- 
biei Saudite sînt descărcate 
la Beirut și transportate pe 
șosele, traversînd teritoriul 
Siriei, închiderea canalului de 
Suez, din iunie 1967, tăind ca
lea maritimă Beirut-Djeddah). 
După cum scrie ziarul, în fața 
imposibilității de a convinge 
autoritățile siriene, guvernul 
Arabiei Saudite a luat o serie 
de contra măsuri, printre care 
interzicerea deplasării în Si
ria a cetățenilor saudiți. 
rîndul lui, guvernul sirian 
rechemat „pentru consultări” 
pe ambasadorul său în Arabia 
Saudită.

La 
a

Programul de acțiune 
al Partidului popular 
progresist din Guyana

î

biafrezilor
primat speranța că guvernul 
francez „nu va merge prea 
departe” în continuarea po
ziției sale privind conflictul 
nigerian. Noi nu avem încă 
intenția, a spus el, de a rupe 
relațiile diplomatice cu Fran
ța.

CURIER ®
Ministerul Muncii din S.U.A. 

a anunțat că in ultimele două 
luni, costul vieții a înregistrat 
o creștere record, cea mai ma
re din ultimii 11 ani. Principa
la sporire a fost înregistrată 
la costul asistenței medicale 
acordate populației și la ali
mente. Potrivit datelor publi
cate, dacă in 1957—1959 un 
articol costa 10 dolari, acum 
același articol costă 12,15 do
lari.©e®

Donald Fraser, membru al 
Congresului S.U.A,, democrat 
din statul Minnesota, a adre
sat o scrisoare către ministrul 
apărării al S.U.A., Clare Clif
ford, prin care condamnă fo
losirea substanțelor toxice de

(Ager- 
Bushlot, 
George- 
lucrările

GEORGETOWN 28 
preș). In localitatea 
situată la 160 km de 
town, s-au deschis 
Congresului anual al Partidului
popular progresist din Guyana, 
Președintele partidului, Cheddi 
Jagan, a dat citire programului 
de acțiune în care se sublinia
ză că Partidul popular progre
sist se pronunță pentru națio
nalizarea ramurilor importante 
ale economiei, efectuarea unei 
reforme agrare, instituirea u- 
nui control al prețurilor și 
dezvoltarea simultană a indus
triei și agriculturii. Pe plan 
extern, Partidul popular pro
gresist, a exprimat solidari
tatea cu lupta poporului viet
namez, a cerut restabilirea re
lațiilor comerciale cu Cuba și 
s-a pronunțat în sprijinul miș
cărilor de eliberare națională 
din Asia, Africa și America 
Latină.

Acord de colaborare culturală roniâno-irauian
TEHERAN 28. Coresponden

tul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: La Ministerul ira
nian al Afacerilor Externe a 
avut loc ceremonia semnării 
programului de aplicare a a- 
cordului de colaborare cultu
rală dintre România și Iran 
pe perioada 1968-1969.

Din partea română, progra
mul a fost semnat de către 
Pavel Silard, ambasadorul ro
mân la Teheran, lai din partea 
iraniană de doctor Manoucher 
Fartash, director general In 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Iranului.

VIETNAMUL DE SUD
Forțele patriotice au bombardat 
din nou Saigonul

SAIGON 28 (Agerpres). 
eliberare din Vietnamul de 
Saigonul. Obuzele au căzut 
sariat de poliție din cartierul Gholon.

De asemenea, precizează agențiile de presă, lupte 
intense continuă să se desfășoare în apropiere de 
Tam Ky, într-un sector puternic hărțuit de patrioți în 
ultimele zile. Alte ciocniri au fost semnalate miercuri 
dimineața în regiunea Da Nangului și a fostei capita
le imperiale Hue.

— Marți seara, forțele de 
sud au bombardat din nou 
în apropierea unui comi-

Pentru retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— La 23 august 1968, misiu
nile permanente la O.N.U. ale 
R. P. Bulgaria, R.S.S. Bielo
ruse, R.S. Cehoslovace, Cam
bodgiei, Cubei, R.P. Ungare, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
R.S.S. Ucrainiene, U.R.S.S. și 
Siriei au cerut înscrierea pe 
ordinea de zi a celei de-a 
,XXIII-a sesiuni a ' Adunării 
Generale a O.N.U. a unui 
punct intitulat: „Retragerea 
trupelor americane și a tutu
ror trupelor străine care, sub 
steagul O.N.U., ocupă Coreea 
de sud".

La 23 august 1968, misiunea 
permanentă a Republicii So-

cialiste România Ia O.N.U. a 
trimis o scrisoare secretarului 
general al O.N.U., prin care 
aduce la cunoștință acestuia 
că România sprijină înscrie
rea pe ordinea de zi a Adună
rii Generale a Organizației 
Națiunilor Unite a punctului 
referitor la retragerea trupe
lor americane și a tuturor 
trupelor străine, care sub 
steagul O.N.U. ocupă Coreea 
de sud.
‘ "La 27 august a.c„ Secreta
riatul O.N.U. a difuzat aceste 
documente, în mod oficial, tu
turor misiunilor permanente 
pe lingă Organizația Națiuni
lor Unite.

CURIER . CURIER
către armata americană in 
Vietnam.

Delegațiile Cambodgiei, Ga- 
bonului și Republicii Malgașe 
la O.N.U., au cerut să fie în
scris pe agenda viitoarei se
siuni a Adunării Generale, 
punctul „O zi de război pentru 
pace". Un purtător de cuvint 
cambodgian a declarat că 
ideea de bază a acestei pro
puneri este ca toate guver
nele lumii să contribuie cu e- 
chivalentul unei zile de chel
tuieli militare pentru proiecte 
pașnice destinate luptei îm
potriva sărăciei și subdezvol
tării.

care s-au abătut în ulti- 
săptămîni asupra unor re- 
din India, și-au pierdut 
533 de persoane, iar a-

In urma puternicelor inun-

FRANȚA. — In departamentul Gard au avut loc manifestații 
ale agricultorilor în semn de protest împotriva importului de 
fructe și legume din țările Bieții Comune. Producătorii de fruc
te din Pont-Saint Esprit au răsturnat 12 tone de piersici și pere 
pe șosea, împiedicînd circulația.
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dații, 
mele 
giuni 
viața 
proximativ 300 000 de case au 
fost distruse, a anunțat marți 
in parlament K. Rao, ministrul 
irigației și energiei al Indiei. 
El a relevat, totodată, că pa
gubele materiale se ridică la 
170 milioane de dolari.
©e©

Marți seara s-a deschis la 
Veneția Festivalul Internațional 
al Filmului. Ediția din acest an 
a Festivalului a fost inaugurată 
oficial cu filmul francez „L’En- 
fance nue“, realizat de Mauri
ce Pialat.

La două luni după operație, 
Gaetan Paris, singurul cana
dian care a supraviețuit unei 
operații de transplantare car
diacă, a părăsit marți Insti
tutul de cardiologie din Mont
real. Gaetan Paris, în vîrstă 
de 49 de ani, a primit inima 
unui tînăr, în cursul unei ope
rații efectuate de o echipă de 
chirurgi, condusă de dr. Pierre 
Grondin. Primul canadian că
ruia i s-a transplantat o inimă, 
Albert Murphy, a decedat 
trei ore după operație.
®e©

Comisia federală pentru 
nergia atomică a S.U.A. a 
nunțat că la 27 august, pe po
ligonul de la Nevada a fost 
efectuată o explozie atomică 
subterană cu o putere echi
valentă cu 20 kilotone explo
zibil. Aceasta este a 17-u ex
plozie nucleară americană a- 
nuntată în anul 1968.

Miercuri a avut loc a 19-a 
ședință a convorbirilor oficia
le dintre delegațiile R.D. Viet
nam și S.U.A. După încheie
rea ședinței, purtătorul de cu- 
vînt nord-vietnamez a decla
rat că nu s-a înregistrat nici de 
astă dată un progres din pri
cina refuzului S.U.A. de a pu
ne capăt necondiționat bom
bardamentelor asupra terito
riului R.D. Vietnam. In cursul 
ședinței, reprezentantul ameri
can a propus ca în continuare 
convorbirile să se desfășoare 
atît in ședințe oficiale, cit și 
în particular. Următoarra șe
dință a convorbirilor oficiale 
americano-nord-vietnameze va 
avea loc la 4 septembrie.
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