
De la trimișii speciali A- 
gerpres, Gheorghe Secuiu, 
Stelian Constantinescu, Tra
ian Catincescu.

Sîmbătă, la Blaj, localitate 
de mult intrată în conștiința 
și istoria poporului nostru, 
a bătut inima întregii țări. 
Așezarea de la întîlnirea Tîr- 
navelor a retrăit cu intensă 
emoție momentele de mare 
înălțare și avînt de acum 120 
de ani, cînd pe Cîmpia Li

bertății 40 000 de oameni, as- 
cultînd glasul și îndemnul 
unora dintre cele mai lumi
nate minți pe care le-a avut 
istoria românească, s-au ridi
cat la luptă pentru înfăptui
rea idealurilor revoluționare 
ale poporului. Acum, ca și 
atunci, toată noaptea au co- 
borît către vestita cîmpie oa
meni din Alba Iulia, din 
Aiud și din Cîmpeni, străne
poții lui Avram Iancu din sa

tele Moțești, alături de ță
rani din Vinerea, Feisa, din 
Petreșli și Crăciunel, din 
Zlatna și Teiur. Acum, ca și a- 
tunci, alături de români se 
află mulți maghiari și sași, 
căci, așa cum spunea viteazul 
Iancu, „firea ne-a așezat în 
una patrie, ca împreună să 
asudăm cultivînd-o și îm
preună să gustăm dulceața 
fructelor ei“...

Cei 40000 de oameni, a- 
dunați astăzi pe Cîmpia 
Libertății, dtnd parcă viață 
unei stampe devenite docu
ment, sînt acum stăpîni la 
ei acasă, stăpîni ai desti
nelor patriei, mîndri de a 
fi îndeplinit cu bărbăție so
lemnul jurămînt revoluțio
nar de acum 120 de ani.

(Continuare în pag. a II-a)
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Mesajele adresate 

orașelor Brăila și Slatina 

de către secretarul 

general al C. C. al P.C.B., 

președintele Consiliului 

de Stat, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

Comitetului municipal da partid, 
consiliului popular municipal, 
locuitorilor municipiului BrăilaStimați tovarăși,Cu prilejul aniversării a 600 de ani de existență a municipiului Brăila, străveche așezare românească, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, un fierbinte salut, cele mai bune urări de prosperitate și fericire !împreună cu dumneavoastră, întregul nostru popor ia parte cu bucurie la sărbătorirea acestui oraș eu un bogat trecut istoric, ale -că-; rui destine sînt strîns legate de lupta poporului român pentru apărarea ființei sale naționale, pentru neatîrnare și progres social, și care a înscris pagini luminoase în istoria mișcării muncitorești și revoluționare din țara noastră.tn anii socialismului, Brăila a devenit un important centru industrial al țării, cu fabrici și combinate moderne, un oraș în care pulsează ritmul viu, caracteristic României contemporane. Oamenii
Comitetului orășenesc de partid, 
consiliului popular orășenesc, 
locuitorilor orașului SlatinaStimați tovarăși,Cu prilejul aniversării a 600 de ani de existență a orașului Slatina, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal un fierbinte salut și cele mai bune urări de prosperitate și fericire,!Prezentă în decursul veacurilor — cum atestă vechile hrisoave și vestigiile istorice — în lupta poporului român pentru libertate, dreptate și progres social, străve.- chea așezare a Slatinei cunoaște în .anii socialismului o adevărată renaștere pe toate tărîmurile. care dă orașului dumneavoastră o nouă înfățișare și îi conferă un rol activ în dezvoltarea societății noastre.Marea uzină de aluminiu, construită aici în cadrul programului de industrializare a țării, generează o puternică dezvoltare so- cial-edilitară a orașului, un intens proces de modernizare, ale cărui influențe pozitive se răsfrîng asu-

IERI A FOST DAT ÎN FOLOSINȚĂ

HOTELUL TURISTIC DE PE VALEA TROTUSULUI
1

Gh. 
fost

BACĂU (corespon- 
dehtul „Scînteii"). — 
Ieri în orașul 
Gheorphiu-Dej a 
dat în folosință un ho
tel turistic. Amplasată 
pe platoul de la capă- 

tul bulevardului princi
pal, clădirea noului 
hotel domină prin 
înălțimea celor zece ni
vele. Noua construcție 
— cu 122 camere — are 
o linie modernă. La

muncii din orașul dumneavoastră aduc o importantă contribuție la înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste, la progresul și prosperitatea întregii țări.Tradițiile culturale ale municipiului Brăila — care a dat țării cu- noscuți oameni de știință, cultură și artă — se îmbogă'esc continuu prin dezvoltarea învățămîntului. a așezămintelor culturale, prin răs- pîndirea culturii în masele largi ale celor ce muncesc. în pragul celui de-al șaptelea secol de existență. Brăila trăiește o nouă tinerețe, a- vînd perspective largi și luminoase de viitor.Vă felicit din inimă pentru marile succese în dezvoltarea economică. social-culturală, edilitară a orașului și vă doresc tuturor, muncitori, intelectuali, activiști de partid și de stat, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, sănătate și fericire, noi și tot mai mari succese în munca pentru propășirea municipiului dumneavoastră, în pas cu înflorirea întregii noastre patrii socialiste!

pra întregii zone înconjurătoare,' făcînd să pătrundă larg binefacerile civilizației socialiste.Ca reședință de județ, orașului dumneavoastră i se deschid largi perspective de dezvoltare economică și urbanistică, înlârindu-ne convingerea . că Slatina va deveni tot mai înfloritoare, un important centru economic, social și cultural al țării, cu o puternică forță de ir- rîurire asupra dezvoltării întregului județ Olt. Sîntem încredințați că, prin munca și stăruințele dumneavoastră veți aduce o contribuție tot mai însemnată în ampla activitate creatoare, desfășurată eu energie și însuflețire de întregul nostru popor, pentru edificarea României socialiste.La acest plăcut jubileu, doresc din toată inima muncitorilor, intelectualilor, activiștilor de partid și de stat, tuturor locuitorilor Slatinei, sănătate, fericire în viața personală, noi succese în munca nobilă pentru înflorirea orașului și a județului, a patriei noastre dragi !

parterul hotelului au 
fost amenajate unități 
de deservire, restau
rant. bar de zi, brase- 
rie-cofetăric. magazin 
cu articole de artizanat 
etc.

Industriașul
Cyrus

Sîmbătă dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe domnul Cyrus Eaton — cunoscut industriaș american, membru fondator al mișcării Pugwash, și pe fiul său, Cyrus Eaton jr.La întrevedere au luat parte Ion . ■
Ambasadorul 

PopulareTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. a primit sîmbătă 25 mai 1963
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(Foto : Gh. Vlnțilă)
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Șantierele navale din Galați

PARTIDUL COi«S

afirmarea continuă
• •

(Continuare în pag. a IlI-a)

Hotărîrile, spiritul plenarei C. C. 
formează o parte intrinsecă, organică 
a procesului profund și multilateral 
înnoitor pe care-1 cunoaște socialis
mul în țara noastră și căruia Con
gresul al IX-lea al partidului i-a 
deschis un cîmp larg și rodnic, neli
mitat, de manifestare. în lumina ma
rilor realizări obținute în răstimpul 
de la acest Congres, a cărui 
semnătate într-adevăr istorică o 
tifică realitățile de zi cu zi ale 
ții, apare cu și mai multă 
ritate concepția partidului

in viața societății

conducător al luptei pentru
BILANȚUL CAMPANIEI 

ÎMPĂDURIRILOR 
DE PRIMĂVARĂ

în întreaga țară, la orașe și sate, 
în întreprinderi industriale si coope
rative agricole, în instituții ale 
vieții publice, de învățămînt, de 
știință și de artă, comuniștii și oa
meni ai muncii fără de partid, mun
citori, țărani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici, fără deosebire de naționa
litate. au dezbătut în ultimul timp 
hotărîrile recentei plenare a C.C. al 
partidului, exprimîndu-și într-un 
spirit de entuziasm și de lucidă res
ponsabilitate deplina aprobare față 
de măsurile adoptate de aceasta, 
care deschid noi căi de progres dez
voltării societății noastre. Sinteza 
generală a acestor dezbateri iși gă
sește expresie în hotărîrea comuniș
tilor și a maselor largi, a întregu
lui partid și a întregului popor de 
a asigura întărirea orînduirii noas
tre socialiste, dezvoltarea democra
ției și perfecționarea tuturor forme
lor de conducere a vieții sociale și 
de stat, de a stimula afirmarea tu
turor forțelor de creație și progres 
ale națiunii, de a extinde și adinei 
rolul conducător al partidului — ga
ranția desăvîrșirii edificiului socia
list în tara noastră.

Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și Nicolae Bozdog, președintele Oficiului Național de Turism.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială privind probleme de interes comun și ale cooperării internaționale în interesul păcii și prieteniei între popoare.
Republicii
Polonepe Jaromir Ochediiszko, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone la București, la cererea acestuia.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
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în- 
cer- 
vie- 
cla- 

nos- 
tru despre socialism ca o societate 
caracterizată printr-un înalt nivel 
de dezvoltare a forțelor de produc
ție, prin relații socialiste în conti
nuă perfecționare, printr-un stadiu 
superior al democratismului vieții 
sociale, printr-un puternic dinamism 
al progresului, prin intensa partici
pare conștientă, izvorîtă din convin
gere. a tuturor membrilor societății 
la asigurarea înaintării către civili
zația comunistă.

Pornind de la studierea atentă a . 
realităților, de la sesizarea cu sen
sibilitate și înțelegere a necesităților 
obiective ale mersului înainte al so
cietății românești, partidul nostru în
făptuiește măsuri ce asigură înainta
rea accelerată spre marele obiectiv 
național — desăvîrșirea construcției 
socialiste, trecerea treptată spre co
munism, — se îngrijește neobosit de 
perfecționarea relațiilor socialiste, a 
formelor și metodelor de conducere a 
vieții sociale, în concordantă cu ne
cesitățile stadiului actual și sarcini
lor de perspectivă. Experiența tării 
noastre, ca și a altor țări socialiste 
confirmă că socialismului îi este pro
priu un puternic suflu inovator, ca
pabil să ducă societatea mereu înain
te, să înfrîngă formele învechite și 
tiparele sclerozate, spiritul rutinier, 
conservatist, să înlăture tot ce este 
anacronic și anchilozat, depășit de 
viață.

Este cunoscut, de pildă, ansamblul 
de măsuri novatoare adoptate de 
Conferința Națională a partidului, 
menite să asigure folosirea unor in
strumente de conducere și planificare

Cuvmtarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Dragi tovarăși,Așa după cum bine știm, după cum știm aceasta cu mintea și sufletul nostru, sărbătorim astăzi împlinirea a 120 de ani de cînd aici, la Blaj, străvechi centru de cultură românească, s-a desfășurat adunarea națională de pe Cîmpia Libertății — unul dintre momentele memorabile ale revoluției de la 1848— 1849 din Transilvania. Parte integrantă a revoluției din țările române, revoluția desfășurată acum douăsprezece decenii în Transilvania a reprezentat continuarea pe o treaptă superioară a luptei seculare pentru eliberare națională și so

socialiste
perfecționate, corespunzător cerințe
lor obiective ale legilor dezvoltării 
sociale, înlăturarea manifestărilor 
de centralism excesiv, de tutelare 
măruntă și rigidă și să sporească 
rolul factorilor economico-finan- 
ciari, să dezvolte atribuțiile și 
competențele unităților de produc
ție în planificarea, organizarea șl 
conducerea activității economice, 
pentru mai buna valorificare a re
surselor interne ale întreprinderilor 
și a întregului potențial al economiei 
naționale. în același cadru novator 
se înscriu măsurile pentru perfec
ționarea formelor de conducere a 
agriculturii cooperatiste, pentru rea
lizarea unui cadru organizatoric ca
pabil să asigure un puternic avînt 
creației științifice românești, pentru 
modernizarea învățămîntului.

Partidul nostru acordă o deosebită 
însemnătate activității în domeniul 
ideologiei, conducerii vieții cultural- 
artistice; analizele și dezbaterile 
dintr-un șir de ramuri ale creației 
artistice, întîlnirile conducerii de 
partid cu reprezentanții uniunilor de 
creație, cu artiști plastici, compozi
tori, scriitori, activitatea desfășurată 
de comisia ideologică sînt — spre a 
ne referi numai la o serie de ac
țiuni din ultimul timp —. exemple 
semnificative ale atenției stăruitoare 
acordate de partid acestui domeniu 
atît de important pentru făurirea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
poporului.

în cadrul procesului profund 
inovator inițiat și condus de partid, 
care a descătușat puternice forțe de 
progres, se realizează o amplă dez
voltare a democrației noastre socia
liste. Aceasta iși găsește expresie în 
larga consultare a maselor asupra 
celor mai importante măsuri privind 
politica internă și internațională, în 
participarea intensă, efectivă, a cetă
țenilor la întreaga operă de conduce
re a statului. în stimularea inițiativei 
și sporirea responsabilității organelor 

Nicolae CORBU

cială, însori in du-se la loc de cinste în cartea de aur a istoriei poporului nostru.Momentul pe care îl aniversăm capătă semnificații și rezonanțe dintre cele mai profunde acum, în contextul împlinirii și depășirii cu mult a idealurilor pentru care au luptat generațiile de la 1848, al izbînzilor . remarcabile dobîndite printr-o muncă eroică, pasionată pentru desăvîrșirea construcției societății socialiste. Aducem, cu acest prilej, omagiul nostru tuturor luptătorilor pentru libertate, revoluționarilor acelei epoci care, prin activitatea lor neobosită, prin cugetul lor înaripat, au adus nepieritoare contribuții la clădirea edificiului măreț al patriei.în istoria națională, Transilvania 
a jucat din totdeauna un rol de o covîrșitoare importanță. Aici a fost centrul puterii strămoșilor noștri — dacii, și s-au înălțat apoi, pe vremea epocii romane, înfloritoare orașe, în frunte cu Ulpia Traiana Sarmisegetusa, capitala Daciei Traiane. De la înaintașii săi — daco-romanii — poporul nostru 
a moștenit și a purtat .prin veacuri virtuțile vitejiei și dîrzeniei în lupta pentru apărarea vetrei strămoșești. Alătur! de români, au trăit de secole pe acest pămînt maghiari, germani și alte naționalități, și tot ce s-a făurit aici, toate valorile care au îmbogățit patrimoniul material și spiritual al populației acestor meleaguri sînt rodul muncii și al luptei lor comune pentru progres. în timpul unor impresionante răscoale, cum au fost cea de la Bobîlna, cele de sub conducerea lui Gheorghe Doja, Horia, Cloșca și Crișan, au fost puse într-o puternică lumină eroismul popular fără margini,

Silvicultorii de pe cuprinsul țârii au încheiat campania împăduririlor de primăvară. Ei au plantat o suprafață de 42 500 ha, depășind prevederile de plan cu mai mult de 2 000 ha. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în județele Su

ceava, Vîlcea, Argeș, Harghita, Caraș-Seve- rin șl Neamț.Mai mult de jumătate din suprafață a fost plantată cu răși- noase, specii cu valoare și productivitate ridicată. în același timp, de-a lungul a peste 4 000 km de drumuri, canale de irigații și cursuri de

Montaj pe bandă (la Fabrica de motoare electrice din Pitești)

înaltul spirit de sacrificiu al maselor obidite, fără deosebire de naționalitate, în lupta împotriva împilatorilor. Remarcăm ca deosebit de însemnate contribuțiile Transilvaniei, prin multe dintre centrele ei de bază — Brașovul, Sibiul, Blajul, Făgărașul, Năsăudul și altele — la cultivarea și dezvoltarea unor strînse și multiple legături economice, politice, culturale între toate provinciile românești.în condițiile destrămării feudalismului și dezvoltării capitalismului, ale puternicei afirmări a națiunii române și creșterii conștiinței ei de sine, evenimentele de la 1848 — în timpul cărora în Moldova, Transilvania și Țara Românească a fost desfășurat larg stindardul idealurilor sfinte de emancipare socială și națională — au constituit începutul unor profunde și însemnate transformări în viața țării; la capătul cărora avea să se făurească România modernă, ca stat independent și unitar.Revoluția burghezo-democratică din 1848 — determinată de profunde cauze interne — a învolburat țările române în condițiile unor răsturnări sociale care au cuprins întreaga Europă. Flăcările revoluției au țîșnit cu intensitate de la Palermo. Raris, Viena și Berlin, pînă la Pesta și f’raga, la Cracovia și București, popoarele continentului fiind prinse . în iureșul unor lupte de masă cu caracter național și social. Mișcările de eliberare ale popoarelor aflate sub dominația habsburgică — români, maghiari, cehi, slovaci, italieni, sîrbi, croați, polonezi, ucrainieni — au căpătat o amploare și o vigoare nemaiîn- 
(Continuare în pag. a II-a) 

apă, au fost sădiți plopi negri hibrizi. S-au plantat,-de asemenea, pentru prima oară în actuala campanie, mai mult de 350 ha cu arbuști fructiferi — măceș special, zmeur, coacăz etc. și 180 ha cu brăduți pentru pomul de iarnă.
(Agerpxes)



SClNTEIÂ - duminică 26 mal 1968PAGINA 2
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(Urmare din pag. I)tîlnite, zdruncinînd din temelii acest imperiu anacronic.In Transilvania, criza orînduirii feudale, care se făcea simțită încă din secolul al XVIII-lea, îmbrăca forme deosebit de ascuțite. Exploatarea crîncenă la care erau supuși iobagii — români și maghiari — din partea nobililor proprietari de pămînt genera puternice contradicții de clasă. Revendicările sociale se îmbinau strîns cu cele naționale, românii — care constituiau majoritatea populației — fiind în același timp lipsiți de drepturi și nerecunoscuți ca națiune. Programul revoluției, dînd expresie acestor revendicări, a polarizat toate păturile sociale avansate — cărturari, țărani, tîrgoveți, lucrători și meșteșugari — forța de bază a revoluției constituind-o masele de țărani exploatați și asupriți.In fruntea mișcării s-a situat o întreagă pleiadă de intelectuali pa- trioți transilvăneni, animatori înflăcărați ai luptei pentru libertatea națională și înlăturarea rîn- duielilor feudale. Rostim cu venerație numele unor cărturari și gîn- ditori străluciți, ca Simior. Bărnu- țiu, George Barițiu, Alexandru Papiu-Ilarian, Timotei Cipariu, Avram Iancu, loan Buteanu, frații Mureșanu, Aron Pumnul, Andrei Șaguna, Eftimie Murgu și ale multor altora, care prin opera și activitatea lor au înaripat cugetele și au oțelit voința luptătorilor de la 1848.Momentul cel mai înălțător al revoluției, care avea să înscrie Blajul în cronica marilor lupte ale poporului nostru, l-a constituit impresionanta adunare de peste 40 000 de oameni întrunită la 3/15 mai aici, pe cîmpul Libertății. Adunarea Națională de la Blaj a reprezentat un eveniment de rezonanță europeană, o viguroasă manifestare politică pentru recunoașterea drepturilor naționale și sfărîmarea lanțurilor despotismului. Năzuințele maselor reunite aci, în rîndurile cărora, alături de români, se aflau maghiari și germani — hotărîți să dea curs nou istoriei 
și să-și orînduiască o viață :mal bună — și-au găsit reflectarea în programul de revendicări adoptat, avînd ca idei de bază dobîndirea libertății naționale, desființarea iobăgiei, libertatea industrială și comercială, asigurarea de drepturi cetățenești, întronarea unui regim politic democratic în interesul tuturor locuitorilor Transilvaniei.Adunarea de la Blaj a săpat adînc în conștiința participanților ideea necesității unității poporului român, idee fundamentală, omniprezentă în tot timpul desfășurării evenimentelor din Transilvania, și atît de vibrant exprimată în strigătul țăranilor întruniți aici: „Vrem să ne unim cu țara !“ A- cesta era un deziderat național fundamental. Asemănător altor e- venimente, Revoluția din 1848 a strîns sub flamurile ei exponențl ai poporului român din cele trei principate. La Blaj, laolaltă cu transilvănenii, s-au găsit militanți și cărturari din Moldova și Țara Românească, între care Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Alecu Russo, Costache Negri, George Sion, Axente Sever, Aron Florian, Ion Maiorescu și alții, simbolizînd prin prezența lor hotărîrea poporului român de a-și făuri o viață demnă și a realiza unitatea sa națională.Dată fiind asuprirea la care erau supuse toate popoarele din cuprinsul imperiului habsburgic, masele populare de diferite naționalități erau animate de o puternică tendință spre unitate. spre crearea unui front comun de luptă. Cerințele progresului, ale scuturării jugului feudal și dominației străine constituiau temeiuri obiective ale unirii în revoluție a naționalităților din Transilvania. în promovarea asupririi și dezbinării naționale nu erau interesate masele de țărani și meșteșugari, ci aristocrația feudală reacționară, legată de regimul imperial de la Viena, pe care se sprijinea în exploatarea iobăgimii române, maghiare, săsești și de alte neamuri.Necesității luptei unite, tot mai larg înțeleasă, au căutat să-i dea curs reprezentanții înaintați ai revoluționarilor români, ca Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Cezar Bo- lliac, care au militat pentru acțiuni comune ale naționalităților asuprite împotriva dușmanului comun. Avram Iancu — conducătorul cetelor de moți din Munții Apuseni — spunea în cuvinte pline de semnificație că „maghiarul de existență și viitor nu poate vorbi fără român, nici românul fără maghiar", căci, arăta el, „firea ne-a așezat în una patrie, ca împreună să asudăm cul- tivînd-o și împreună să gustăm dulceața fructelor ei". în același sens militau revoluționari maghiari, între care Mihaly Tancsics, Sândor Petofi, Teleki Laszlo, secuiul Gabor Aron și fruntași ai populației săsești ca Ștefan Ludwig Roth, Anton Kurz, Maximilian Moltke. Importanța luptei unite s-a vădit pregnant în timpul acțiunii desfășurate sub comanda generalului polonez Iosif Bem, care, 
cu oastea sa formată din mii și mii de români, maghiari, secui și germani, a izbutit să alunge trupele habsburgice de pe aproape întreg teritoriul Transilvaniei.

Cu toate acestea, datorită împrejurărilor istorice, limitelor inerente acelei epoci, nu s-a putut realiza unirea deplină a forțelor revoluționare ale națiunilor asuprite. Dezbinarea între naționalități a provocat mari daune luptei lor, a ușurat acțiunile contrarevoluției. în cele din urmă, revoluția burghezo-democratică din Transilvania a fost înfrîntă. La aceasta au contribuit nerezolvarea revendicărilor naționale și sociale esențiale pentru care masele militau, inconsecvența și interesele contradictorii ale burgheziei aparținînd diferitelor naționalități, intervenția brutală a armatelor imperiale habsburgice și țariste, care au înăbușit în sînge atît revoluția românilor, cît și revoluția poporului ungar.Cu toate acestea, revoluția din Transilvania s-a înscris în istorie ca un eveniment cu adînci semnificații și urmări politico-sociale. Ea a zguduit din temelii orînduirea feudală, dovedind că vechea stare de lucruri nu mai putea dăinui, a determinat înlăturarea treptată — pînă în anul 1854 — a servituților iobăgiste. Revoluția a dat impuls dezvoltării societății pe calea capitalismului, a dus la afirmarea tot mai puternică a conștiinței naționale a românilor, a sădit mai adînc ideea că adevărata libertate se cucerește prin lupta unită a tuturor asupriților și exploataților, indiferent de naționalitate.Visul de veacuri al maselor populare transilvănene de a se elibera din jugul asupririi și a se uni cu țara s-a realizat mai tîrziu, prin lupta întregului nostru popor. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară ținută anul trecut tot în acest loc istoric, „Sămînța aruncată aici, pe Cîmpia Libertății, a dat roade în 1859, cînd s-a înfăptuit unirea Țării Românești și Moldovei, punîndu-se bazele statului național român. Ea a dat roade în 1877, cînd armatele române, cu sprijinul multor luptători din Transilvania, au luptat pentru cucerirea independenței statului național român... Această să- mînță a rodit tot mai bogat, rezultatele ei întruchipîndu-se în făurirea statului național unitar român, în 1918“.Rolul de a conduce mai departe lupta de emancipare socială și deplină libertate națională și l-au asumat clasa muncitoare, mișcarea revoluționară a proletariatului, partidul nostru comunist. Sub conducerea comuniștilor, în urma unor eroice lupte de clasă, au fost împlinite cu adevărat și cu mult depășite aspirațiile de dreptate socială care i-au însuflețit pe revoluționarii din 1848. Pe drumul deschis de insurecția armată de la 23 August 1944, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, în front comun, au desăvîrșit sarcinile revoluției burghezo-democratice, au a- sigurat victoria deplină și definitivă a orînduirii socialiste pe pămîntul României. Realizările socialismului se vădesc și pe frumoasele meleaguri transilvănene care, ca și celelalte zone ale țării, au fost trezite la viață nouă.Caracteristic societății noastre este faptul că întreaga putere — politică și economică — aparține poporului, care o exercită prin exponenții săi, în folosul înfloririi patriei, al făuririi unei vieți de înaltă bunăstare și civilizație. în aceasta se exprimă democratismul real al orînduirii pe care o făurim, democratism ce cunoaște un proces de continuă dezvoltare, exprimat între altele în participarea directă, nemijlocită, a unor mase tot mai largi la dezbaterea tuturor hotărîrilor importante adoptate de partid și guvern, la conducerea societății noastre.în procesul de înaintare a țării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, o etapă nouă, cu mult mai luminoasă, a deschis Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — etapă caracterizată prin promovarea largă a noului în toate sectoarele, prin perfecționări substanțiale aduse întregii activități economice, politice, sociale, științifice și culturale, în scopul integrării ei pe deplin în albia cerințelor firești ale socialismului, ca orînduirea cea mai înaintată pe care a cunoscut-o pînă acum societatea. în ansamblul .măsurilor adoptate în perioada ce a trecut de la Congres se înscriu și hotărîrile ultimei plenare a Comitetului Central al partidului, îndreptate spre întărirea legalității socialiste, exercitarea nestînjenită a tuturor drepturilor și libertăților cetățenești înscrise în Constituție, asigurarea respectului demnității umane. Poporul român muncește cu elan pentru realizarea programului de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat de partid/ El urmează cu nețărmurită încredere partidul comuniștilor, fiind convins că politica acestuia exprimă interesele sale vitale, că sub conducerea partidului România va deveni tot mai boaată și mai puternică.■Evocînd lupta eroică a revoluționarilor de la 1848. se cuvine să consemnăm împlinirea, în zilele noastre, a dezideratului scump care a fost atît de viu exprimat în timpul revoluției, dar care nu s-a putut înfăptui în împrejurările istorice de atunci — dobîndirea unei adevărate libertăți și independențe naționale, afirmarea în deplinătatea capacităților ei crea

toare a națiunii noastre. Calea largă către această măreață realizare a deschis-o socialismul, care a descătușat toate forțele națiunii, a creat condițiile pentru ridicarea ei pe o treaptă nouă de dezvoltare.Evoluția societății contemporane în ansamblul ei atestă că idealul național, care s-a aflat în centrul frămîntărilor politice și sociale de la mijlocul secolului trecut, nu numai că nu și-a pierdut valoarea, că nu s-a perimat, dar a căpătat, în condițiile de astăzi, un conținut mai bogat, mai cuprinzător, dina- mizînd lupta popoarelor pentru o viață liberă, independentă, pentru valorificarea tuturor potențelor lor materiale și spirituale. Manifestări pregnante ale acestui proces sînt dezvoltarea fără precedent a mișcării de eliberare națională, apariția, alături de națiunile mai vechi, ajunse în stadiul maturității, a zeci și zeci de națiuni noi, care-și reclamă dreptul la existență de sine stătătoare. Este evident că națiunea constituie în zilele noastre, și va continua să constituie, o forță motrice de seamă a dezvoltării istorice, unul din cei mai importanți factori de progres în societatea umană.Pornind de la aceste realități, de la experiența sa de viață, care l-a învățat să prețuiască ca lumina ochilor dreptul la existență și afirmare națională, dobîndit cu prețul atîtor lupte și jertfe, poporul român nu poate să nu nutrească cel mai profund respect față de celelalte popoare și naționalități. Aceasta își găsește reflectarea în întreaga politică a partidului comunist și a guvernului român.Pe plan intern, politica partidului și statului nostru garantează egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor țării. Pe acest temei se făuresc adevărata înfrățire, prietenia strînsă dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Unitatea întregului nostru popor, indiferent de naționalitate, realizată pe multiple planuri — politic, social, moral — conferă trăinicie de nezdruncinat orînduirii socialiste, reprezintă garanția dezvoltării sale continue. Creșterea an de an a avuției sociale dă o bază materială tot mai puternică afirmării în viața socială a tuturor cetățenilor, care beneficiază deopotrivă de rezultatele progreselor realizate în economie, știință și cultură, au cele mai largi posibilități de a-și dezvolta aptitudinile, capacitatea de creație.Din aceleași considerente cu privire la rolul de seamă al națiunii în societatea contemporană și aceleași sentimente de stimă și prețuire față de personalitatea și drepturile fiecărui popor, izvorăște orientarea politicii noastre externe. După cum este cunoscut, în centrul acestei politici se află prietenia frățească cu țările socialiste, care au un rol important în lupta pentru asigurarea păcii și colaborării internaționale. România dezvoltă în același timp relații cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Călăuzit de principiile internaționalismului, poporul nostru își manifestă solidaritatea activă cu clasa muncitoare internațională, cu mișcarea de eliberare, cu noile state care și-au cîștigat independența, cu toate forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru libertate, independență națională, democrație și progres social.în tot ceea ce întreprinde pe plan internațional, în relațiile cu celelalte state, Republica Socialistă România pornește de la respectarea ființei naționale a popoarelor și a dreptului lor inalienabil de a hotărî de sine stătător asupra destinelor, asupra căilor dezvoltării lor politice și sociale, de la principiile suveranității și independenței naționale, egalității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Viața arată că numai prin promovarea consecventă a acestor principii — tot mai larg recunoscute ca singura bază rațională a raporturilor dintre țări — se poate ajunge la statornicirea unor relații de încredere, de colaborare și cooperare rodnică între state, la a- firmarea pe arena mondială a tuturor statelor și națiunilor — fie ele mari sau mici, la crearea ambianței necesare pentru garantarea securității internaționale, pentru victoria cauzei păcii.în încheiere, dați-mi voie, dragi tovarăși, ca la această măreață a- niversare să vă adresez dumneavoastră, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, de pe meleagurile acestui străvechi pămînt al patriei, salutul cald și urări de spor de muncă, sănătate și fericire, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri.Fie ca evocarea faptelor celor care în urmă cu douăsprezece decenii și-au închinat cu atîta dărnicie viața luptei pentru libertatea națională și socială a poporului român, să reprezinte pentru fiecare dintre noi un imbold permanent pentru înfăptuirea îndatoririlor sfinte față de patrie !întregul nostru popor, însuflețit de patosul patriotismului, va înfăptui în continuare, cu toată hotă- rîrea, politica de progres multilateral și înflorire a României socialiste — politica Partidului Comunist Român.

Către miezul zilei, mulțimea ve
nită la marea evocare izbucnește în 
urate si ovații, întîmpinînd astfel 
sosirea la adunarea populară a to
varășilor Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekaș, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului de a 
Miniștri, Manea Mănescu, membru 9 
supleant al Comitetului Executiv, se- I 
cretar al Comitetului Central al j 
Partidului Comunist Român, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă. 
Corul țăranilor din Bistra intonează 
cu avînt Marșul lui Iancu, în vreme 
ce 200 de fete din Apuseni vestesc 
cu tulnicele lor începutul festivi
tății-

Conducătorii de partid și de stat 
se urcă la tribună. împreună cu re
prezentanții organelor județene și o- 
răsenesti de partid și de stat, cu 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român sosiți la 
adunare, reprezentanți ai organelor 
obștești, academicieni $i alti oameni 
de cultură, directori de întreprin
deri industriale si agricole si pre
ședinți de cooperative agricole de 
producție din județ.

De pe dealurile Blajului se trag 
salve de tun. Văzduhul vibrează : un 
uriaș cor intonează cîntecul revolu
ționar „Sfîntă zi de libertate" și 
Imnul de stat al României, în timp 
ce deasupra mulțimii se înalță pe 
un mare pavilion drapelul revolu
ției din 1848. în această atmosferă 
evocatoare începe marea adunare 
populară de pe Cîmpia Libertății.

în încheierea adunării vorbește to
varășul Ion Gheorghe Maurer. Cu- 
vîntarea este subliniată în repetate 
rînduri cu puternice și îndelungi a- 
plauze și ovații de zecile de mii de 
participant la adunare.

Două cîntece „Pe cîmpia Libertă
ții" și „Te cînt partid", intonate de 
corurile unite ale județului Alba, 
leagă între ele 120 de ani de luptă 
izbăvită de popor, semnificînd îm
binarea respectului pentru marile 
tradiții revoluționare cu sentimentul 
mîndriei pentru viata liberă și in
dependentă de azi a poporului ro
mân.

Are loc apoi o amplă evocare a zi- I 
lelor cînd valul revoluționar ce cu
prinsese întreaga Europă unea într-o 
singură voință pe toti locuitorii 
Transilvaniei, ai Moldovei și Tării 
Românești. Filele de istorie din cro
nica de luptă și de cuceriri deschisă 
de anul revoluționar 1848 sînt re
trăite cu negrăită emoție. Se aude 
din nou glasul mulțimii hotărîte să 
scuture jugul serbiei, glasul lui Ho- 
ria apoi al lui Avram Iancu. 
Iar Simion Bărnuțiu își înal
tă cu putere glasul peste freamătul 
mulțimii: „Aceasta este țara noas
tră ! Nimic nu vom mai suferi a se 
face fără știrea si învoirea noastră ! 
Sîntem milioane! îndărătul nostru 
este uh trecut de glorie, înaintea 
noastră strălucește un viitor nemăr
ginit". Si din nou rostit marele ju- 
rămînt al lui Iancu, reluat de gla
sul unit al iobagilor.

Sînt marcate în evocare date memo
rabile: 1859 — Unirea Moldovei cu 
Țara Românească. 1877 — cucerirea 
independentei de stat. Apoi, din toa
te zările se aud glasurile unite într-un 
cor măreț t „Să ne unim cu tara !“. 
Tot poporul cîntă. Blajul retrăiește 
bucuria Unirii de la 1918. Cîntecul 
„Tricolorul românesc" si imnul 
„Pe-al nostru steag e scris unire" 
încheie măreața evocare de pe Cîm
pia Libertății.

Dar marea sărbătoare populară a- 
bia acum începe. Cîntă corurile din 
Blaj. Alba-Iulia, Sebeș. Aiud. Bistra, 
Noșlac și Cugir. Alături de jocul ro
mânesc înfloresc jocul maghiar și 
cel german.

Sus, la Crucea lui iancu se a- 
prind focuri. Artificii tricolore ful- 
geră, îmbrățișînd Cîmpia Libertății 
într-un strălucitor drapel.

Părăsind tribuna, de unde au asis
tat la întreaga desfășurare a festi
vităților. conducătorii de partid și 
de stat și ceilalți oaspeți vizitează 
apoi Tîrgul moților, unde sătenii, 
coborîți din satele lor anume pen
tru această zi, prilejuiesc momente 
de admirație pentru originalele lor 
produse de artizanat, pentru cînte- 
cele și obiceiurile specifice.

Pe Cîmpia Libertății se încing a- 
poi înflăcărate hore. Este o vibrantă 
apoteoză a festivităților de la Blaj.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
MARCEL BOSINCEANU, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Blaj al P.C.R., președintele con
siliului popular orășenesc, a 
subliniat că adunarea readuce viu 
în memoria participanților și a în
tregului popor mărețele evenimente 
petrecute în acest loc istoric cu 12 
decenii în urmă, cînd reprezentanții 
maselor populare din Transilvania, 
împreună cu solii Moldovei și Țării 
Românești, au dat expresie dorinței 
arzătoare a poporului nostru de li
bertate socială și națională.

Vorbitorul a salutat cu căldură pe 
conducătorii de partid și de stat pre- 
zenți la adunare.

A luat apoi cuvîntul GEORGE 
HOMOȘTEANU, prim-secretar al 
Comitetului P.C.R. al județului Alba, 
președintele consiliului popular ju
dețean. Prezența noastră aici, pe 
Cîmpia Libertății, unde a fost înscri
să o pagină glorioasă din istoria po
porului român, a subliniat vorbitorul, 
constituie un omagiu de preț adus 
înaintașilor care au ținut sus steagul 
luptei pentru păstrarea ființei noas
tre naționale. Generată de veacuri de 
trude și suferințe, de dorința și hotă- 
rîrea unei națiuni viguroase de a trăi 
o viață demnă, liberă și independentă, 
Revoluția de la 1848 din Transilvania, 
ca și cele din Țara Românească șl 
Moldova reprezintă un moment de 
seamă în istoria poporului nostru, o 
treaptă solidă pusă Ia temelia lupte
lor pentru progres social și pentru 
unitate națională. Ea a fost un rezul
tat firesc, necesar și inevitabil al 
întregului proces de dezvoltare al so
cietății românești. Urmărind îndepli
nirea aspirațiilor de dreptate socială 
și libertate națională, în condițiile 
avîntului revoluționar din Europa, 
masele populare din Transilvania, în 
fruntea cărora s-au situat cel mai 
buni fii ai săi, s-au ridicat la luptă 
hotărîtă pentru scuturarea jugului 
feudal și al asupririi naționale. Pe 
această cîmpie, în măreața adunare 
de la 1848, a răsunat, puternic impri
mat în istoria zbuciumată a țării, 
glasul miilor de iobagi care.au cerut 
răspicat înlăturarea pentru totdea
una a inegalității naționale, șterge
rea iobăgiei, asigurarea de drepturi 
depline națiunii române. înțelegînd 
sensul luptei pentru unitate națio
nală, poporul adunat la Blaj a cerut 
într-un singur glas : „Vrem să ne 
unim cu țara".

Pentru nobilele Idealuri consfințite 
în hotărîrea adoptată pe Cîmpia Li
bertății au căzut mii și mii de fii ai 
patriei, pentru ele și-au dat viața 
prefecții loan Buteanu, Constantin 
Românii Vivul, Bătrîneanu. Petru 
Dobra, iar Avram Iancu, sufletul re
voluției ardelene, a purtat pînă la 
moarte făclia aprinsă la Blaj. Pe 
cîmpul de luptă împotriva asupririi 
imperiale habsburgice și țariste au 
căzut de asemenea patriotul maghiar 
Sândor Petofi și patriotul sas Anton 
Curtzș și alții.

Astăzi, cînd sărbătorim 120 de ani 
de cînd străbunii noștri din gene
rația ‘48 s-au ridicat cu hotărîre 
pentru scuturarea jugului robiei feu
dale, luptînd pentru ridicarea națiu
nii noastre în rîndul popoarelor li
bere ale Europei,, cu venerație venim 
să le cinstim memoria si opera lor. 
întruchipînd cele mai nobile năzuințe 
ale poporului, Partidul Comunist Ro
mân a dat întotdeauna cea mai înaltă 
prețuire faptelor de glorie ale trecu
tului, găsind în ele nesecate izvoare 
de energie creatoare pentru marile 
fante ale prezentului, pentru făuri
rea viitorului luminos al României 
socialiste

Astăzi, sub ochii noștri, într-un 
avînt de înalt, patriotism, se înde
plinesc mărețele sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea și de Confe
rința Națională a P.C.R. care a 
însemnat o cotitură Istorică în viața 
partidului si a tării, dînd mersului 
nostru înainte noi orizonturi șl di
mensiuni. Documentele elaborate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie a.c. sînt o reflectare vie a 
fermității cu care partidul nostru 
pune în practică hotărîrile Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale ne linia dezvoltării șl în
floririi neîncetate a societății noas
tre. Angrenat în mersul general al 
României socialiste, județul Alba își 
aduce din plin contribuția la dez
voltarea continuă a economiei, cul
turii, pentru realizarea întregului 
program pe care partidul nostru 
l-a elaborat în vederea dezvoltării 
tuturor județelor tării.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
conducerea partidului și statului, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul Alba nu vor precupeți nici 
un efort pentru aplicarea neabătută 
în viață a politicii înțelepte a parti
dului și statului nostru.

Important centru al culturii ro
mânești — a spuș IRINA MANEA, 
profesoară la liceul din localitate
— Blajul a polarizat forțele sociale 
și Intelectuale din Transilvania' care 
au scris o filă glorioasă în istoria 
luptelor revoluționare ale poporului 
nostru, rămînînd pentru totdeauna 
în conștiința maselor ca un simbol 
al luptei pentru dreptate socială șl 
independență națională.

Un rol de seamă în pregătirea 
Ideologică a evenimentelor petrecu
te în urmă cu 120 de ani l-au avut 
cel mai de seamă cărturari al timpu
lui, începînd cu Inocențiu Micu Clain 
și ceilalți corifei al Școlii Ardelene, 
continuînd cu Timotei Cipariu, Si
mion Bărnuțiu, Gheorghe Barițiu. A- 
cestora — a spus vorbitoarea — le-au 
urmat iluștri cărturari ai timpuri
lor moderne, în frunte cu Emines- 
cu, Coșbuc, Blaga și alții care, prin 
lucrările lor, au înaripat mințile 
multor generații de tineri patrioți, 
devotați pînă la capăt cauzei eman
cipării sociale șl naționale a po
porului. De-a lungul secolelor, în 
cadrul activităților comune pentru 
dezvoltarea socială și economică a 
meleagurilor transilvănene, oamenii 
muncii români, maghiari și germani, 
prin străluciți! lor intelectuali, au 
creat o cultură comună, care consti
tuie pentru noi o moștenire prețioa
să șl care a slujit de-a lungul vre
mii cauzei progresului șl unității 
oamenilor muncii. Faptul că în pro
gramul revoluției de la 1848 a figu
rat ca principal punct desființarea 
fără întîrziere a iobăgiei, fără nici 
o despăgubire din partea țăranilor, 
demonstrează identificarea aspira
țiilor conducătorilor revoluției cu 
năzuințele maselor. Condițiile istorice 
de atunci n-au putut favoriza însă 
realizarea năzuințelor poporului. Ele 
și-au găsit împlinirea abia după 
aproape un secol, în anii puterii 
populare, prin lupta clasei munci
toare în frunte cu Partidul Comu
nist Român.

Măsurile elaborate de conducerea 
partidului și statului nostru în lu
mina documentelor Congresului al 
IX-lea șl al Conferinței Naționale 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a țării, recentele hotărîri ale 
C.C. al P.C.R. în domeniul învățămîn- 
tului și în alte domenii constituie 
pentru noi un puternic imbold în în
treaga activitate. Noi, intelectualii 
din orașul Blaj, specialiști din dife
rite sectoare de activitate, cinstim cu 
acest prilej memoria șl eroismul re
voluționarilor pașoptiști, ne afirmăm 
încă o dată hotărîrea de a fi conti
nuatori demni ai valoroaselor tradi
ții ale înaintașilor, de a ne închina 
toată energia, talentul și priceperea 
patriei socialiste, poporului nostru.

în cuvîntul său VASILE BIRIȘ, 
muncitor la C.I.L. Blaj, a spus: Adu
narea de la Blaj din mai 1848 are 
pentru noi, muncitorii, ca și pentru 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
orașul nostru și din întreaga țară, 
adînci și puternice semnificații. Ea 
întruchipează expresia celor mai 
înalte idealuri de dreptate, de împli
nire a unor vechi și îndreptățite as
pirații pentru care s-au jertfit mulți 
fii devotați ai poporului nostru.

Astăzi, cînd trăim într-o țară li
beră și independentă, cînd prin mun
ca noastră comună a tuturor oame
nilor muncii, români, maghiari, ger
mani făurim un viitor luminos pa
triei socialiste, ne mîndrim că lupta 
și jertfele înaintașilor n-au fost za
darnice.

Stăpîn pe destinele sale, ale țării 
sale, poporul nostru, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist Ro
mân, muncește cu abnegație, cu în
tregul său elan creator pentru a da 
viață mărețului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., a ho
tărîrilor Conferinței Naționale a par
tidului și ale recentei plenare a Co
mitetului Central al P.C.R. Alături 
de întregul popor, noi, muncitorii 
complexului de industrializare a lem
nului, ne mîndrim nu numai cu tra
dițiile revoluționare și culturale ale 
Blajului, dar și cu prezentul său bo
gat în împliniri. Sîntem nespus de fe
riciți că putem munci astăzi într-un 
modern combinat industrial, aflat în 
preajma acestui loc istoric, de unde, 
acum 120 de ani, zecile de mii de 
iobagi au dat glas voinței lor de a 
trăi o viață omenească. Munca noas
tră însuflețită de cel mai cald patrio
tism o aducem ca omagiu luptei îna
intașilor și o alăturăm eforturilor în
tregului popor pentru progresul și 
prosperitatea țării noastre, România 
socialistă.

Evocînd impresionanta adunare de 
pe Cîmpia Blajului, de acum 120 de 
ani, moment remarcabil de afirmare 
a oamenilor muncii din Transilvania,
— a spus ISMAIL LADISLAU, di
rectorul liceului „Bethlem Gabor" 
din Aiud, mă gîndesc cu admirație

la acel popor chinuit, la iobagii ro
mâni și maghiari care în repetate 
rînduri și-au exprimat hotărîrea de a 
sfărîma lanțurile iobăgiei, de a pune 
capăt stăpînirii trufașilor domni feu
dali, de a dobîndi pămînt ?i liber
tate.

în cursul revoluției au fost multa 
momente de luptă comună împotriva 
trupelor imperiale habsburgice, ța
riste, oînd revoluționarii români și 
maghiari și sașii au dat tributuri 
de sînge pentru înfrîngerea contra
revoluției. Este locul să amintim aici 
eroismul unor reprezentanți înaintați 
ai revoluției, al lui Avram Iancu, 
Petofi Sândor, care a căzut lîngă 
Sighișoara în lupta cu contrarevolu
ționarii, al lui Stefan Ludwig-Roth, 
care a luptat pentru unitatea națio
nalităților din Transilvania. Ne amin
tim și astăzi de lupta eroică a secui
lor în frunte cu Gabor Aron, care a 
căzut pe cîmpul de luptă împotriva 
trupelor contrarevoluționare. Toate 
aceste tradiții de luptă comună care 
au dus mai departe firul istoric înno
dat la Bobîlna în luptele de sub con
ducerea lui Doja, și mal tîrziu a lui 
Horia, constituie pentru noi o moș
tenire prețioasă șl astăzi, în condi
țiile societății socialiste, cînd e-a rea
lizat cu adevărat frăția și unitatea 
naționalităților conlocuitoare.

Programul politic definitivat la 
adunarea de la Blaj a avut un ca
racter profund democratic. Marele 
cărturar Simion Bărnuțiu, la aduna
rea de la Blaj, spunea : „Națiunea 
română nu voiește a domni peste 
alte națiuni, nici nu va suferi a fi 
supusă altora, ci voiește drept egal 
pentru toate".

Adînca semnificație a acestor cu
vinte o înțelegem astăzi cînd, înfră
țiți, trăim și muncim împreună ro
mâni, maghiari, germani în deplină 
egalitate de drepturi, ceea ce consti
tuie o înaltă expresie a politicii na
ționale juste a partidului și statului 
nostru. Evocarea glorioaselor pagini 
ale istoriei poporului nostru în con
textul succeselor de azi, ale perspec
tivelor care stau în fata națiunii 
noastre socialiste, constituie nu nu
mai un act de considerație față de 
tradițiile revoluționare, dar și un 
îndemn pentru răspunderea noastră 
contemporană. Alături de toți oa
menii muncii din patria noastră, noi, 
intelectualii, fără deosebire de na
ționalitate, pătrunși fiind de un fier
binte patriotism, de dragoste șl re
cunoștință fată de Partidul Comu
nist Român, ne angajăm să slujim, 
cu devotament patria noastră co
mună, Republica Socialistă Româ
nia.

Cu 120 de ani în urmă, a spuș 
IONAS POPA, președintele coope
rativei agricole de producție Bălca- 
ciu, deputat în Marea Adunare Na
țională, pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj, unde ne găsim azi, s-au adunat 
țărani din toate colțurile Transilva
niei pentru a da glas dorințelor de 
veacuri ale maselor oprimate, pentru 
dreptate socială și libertate națională. 
Neînfricații participant! la marea 
adunare populară din 1848 legau de 
această mare manifestare împlinirea 
nădejdilor de mai bine, curmarea 
fărădelegilor nobilimii, sfărîmarea 
lanțului iobăgiei, eliberarea lor so
cială și națională. Setea de pămînt șl 
libertate a ridicat la luptă de atâtea 
ori în istorie țărănimea română asu
prită, care, împreună cu frații el de 
suferință, țăranii maghiari șl ger
mani, și-au vărsat sîngele în răscoala 
de la Bobîlna, precum și în acelea 
conduse de Gheorghe Doja, Horia, 
Cloșca și Crișan și altele. Proslăvim 
și cinstim eroismul înaintașilor și ne 
mîndrim cu faptele lor, pentru hotă
rîrea nestrămutată cu care au luptat 
pentru a fi stăpîni în țara lor.

Preluînd și dezvoltînd tradițiile 
progresiste, revoluționare. Partidul 
Comunist Român a mobilizat poporul, 
l-a condus la lupta victorioasă pen
tru înlăturarea asupririi sociale șl 
naționale, pentru făurirea celei mai 
drepte societăți, societatea socialistă, 
în Care libertatea, dreptatea și demni
tatea omului sînt un bun al tuturor. 
Alături de întregul popor noi, ță
ranii cooperatori, ne bucurăm astăzi 
din plin de realizările obținute în anii 
puterii populare. înfrățiți în coope
rativele agricole de producție, țăranii 
cooperatori români, maghiari și ger
mani muncesc cu dragoste și elan 
pentru a-și aduce contribuția, mereu 
mai mare, la înflorirea scumpei 
noastre patrii, România socialistă. 
Socotim că cel mai prețios omagiu 
pe care îl putem aduce înaintașilor 
noștri este să luptăm cu toate forțele 
noastre pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Na
țională a partidului, făcîndu-ne prin 
aceasta o înaltă datorie patriotică 
față de țara noastră, față de viitorul 
nostru fericit.

a-

George-Radu CH1ROV1CI

oa-
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Blaj, 25 mai.
Sînt patruzeci de mii. Au 

coborît din peisajul de 
pistă și cetină al Apuseni
lor, au venit din satele îm
brățișate de apele Mureșu
lui, din fabricile dăruite a- 
cestor locuri în anii din 
urmă, urmașii celor care a- 
cum 120 de ani proclamau 
că „inima românilor a bă
tut totdeauna pentru liber
tate". Pe aceeași cîmpie.

Patruzeci de mii de inimi 
bat ca una singură atunci 
cînd sub cerul lui mai se 
ridică solemn tricolorul 
revoluționarilor de la 1848 
și patruzeci de mii de voci 
înaltă în văzduh, 
singură, chemarea patetică 
a acelor zile: „Deșteap- 
tă-te române din somnul 
cel de moarte". Un vînt 
firav, ca o părere, înfioa- 
ră plopii din marginea 
cîmpiei și face să ardă 
viu marile focuri din 
rul Crucii lui Iancu.

Patruzeci de mii de 
meni, străjuiți de literele 
mari ale inscripției „Vir- 
tus romana rediviva". cin
stesc azi amintirea înain
tașilor. Sună prelung tul
nicele fetelor din Vidra,

Arieșeni, 
și atunci, 
ale anu- 
melopeea 
de sem- 
ale pre

ia pioasa 
virtuților 

dorului a-

Avram Iancu și 
așa cum au sunat 
în zile de văpaie 
lui revoluționar ; 
gravă se încarcă 
nificațiile majore 
zentului, cheamă 
rememorare a 
strămoșilor, a
prins de libertate și drep
tate care i-a reunit în ju
rul conducătorilor lor. pe 
aceeași cîmpie, acum 12 de
cenii.

Azi, la Blaj, pe Cîmpia 
Libertății, strănepoții răs- 
culaților lui Doja, ai lui 
Horia, Cloșca și Crișan, ur
mașii revoluționarilor de la 
1848 și ai celor care în ur
mă cu o jumătate de veac 
au înfăptuit pentru tot
deauna unirea tuturor ro
mânilor i-au omagiat încă 
o dată pe aceia ce însufle
țiți de iubirea de neam și 
voința de dreptate socială 
s-au ridicat la luptă hotă
rîtă împotriva asupritorilor. 
Au fost evocate figurile în 
veci luminoase ale lui Si
mion Bărnuțiu. Avram Ian
cu, Timotei Cipariu, con
ducătorii maselor revoluțio
nare. Cei patruzeci de mii 
de transilvăneni au ascul-

cu 
au 
lui

tat plini de emoție cuvin
tele tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, în care a fost 
evocat rolul de o covîrși- 
toare importantă jucat din 
totdeauna de Transilvania 
în istoria națională.

Frunțile s-au înclinat 
pioșenie atunci cînd 
fost pomenite numele
loan Buteanu, Petofi Sân
dor, Anton Kurtz, Ștefan 
Ludwig-Roth, Gabor Aron, 
Petru Dobra căzuți pe 
timpurile de luptă ale re
voluției. La Monumentul 
eroilor, ridicat pe Cîmpia 
Libertății, garda de onoa
re, formată din pionieri, 
este simbolul preluării ves
te veac a unei flăcări veș
nic vii, flacăra 
mului.

...Flutură peste 
Turzii, la ceasul 
tern în carnet aceste rîn
duri, un tricolor. Este un 
drapel vechi, culorile s-au 
topit puțin, duse de soare, 
de vînturi și de ploi și 
poate tocmai pentru aceas
ta este si mai mare emoția 
cu care îl privim. Patru 
bătrîni cu pletele ninse și-l 
trec din mînă în mînă. 
gitîndu-l ori de cite ori 
mulțimea izbucnește în

patriotis-

Cîmpia 
cînd aș-

urale. Sînt Vasile Vasile, 
Roșea Alexe, Albu Pamfil 
și Albu Nicolae, tuspatru 
din comuna Lupșa. Stea
gul este același care a 
fluturat acum 50 de ani, 
la 1 decembrie 1918, a- 
tunci cînd la Alba Iulia, 
unde odinioară se încoro
nase Mihai Viteazu, româ
nii sărbătoreau unirea tu
turor — munteni, moldo
veni, transilvăneni — în 
același stat. Roșea Alexe, 
care azi are 82 de ani, își 
amintește de ziua cînd 51 
de tirani din Lupșa au ple
cat cu acest tricolor în 
frunte la Alba Iulia pen
tru a consfinți mărețul act 
al desăvîrșirii unității na
ționale.

Strănepoții revoluționari
lor de la 1848 sînt azi mun
citori și ingineri la Com
binatul de industrializare a 
lemnului, la celelalte uni
tăți industriale din ju
dețul Alba, membri ai unor 
înfloritoare cooperative a- 
gricole, profesori în noile 
școli ce s-au construit, 
medici în noile spitale și 
policlinici. Ei au împlinit 
și au dus mai departe idea
lurile ce au însuflețit lupta 
generațiilor anterioare,

mîndri că trăiesc vremlle 
de izbîndă îndelung visate.

Pe marea estradă ridi
cată la o margine a cîm- 
piei au răsunat ritmurile 
horei, ale ceardașului, ale 
polcăi; români, maghiari 
și germani au înfățișat cele 
mai frumoase cîntece și 
dansuri din satele lor, o 
adevărată feerie de culori 
și de sunete. în aerul pur
al amiezii se înalță bucu
ria înfrățită, trăită pe pă
mîntul patriei libere.

Pe aceeași cîmpie a ră
sunat din nou jurămîntul 
lui Avram Iancu.

„Jur că voi susține tot
deauna națiunea noastră 
română pe calea dreaptă și 
legitimă și o noi apăra cu 
toate puterile !“

„JURĂM" — au strigat ca 
unul singur cei patruzeci 
de mii de oameni.

Avram Iancu : Jur că voi 
ține și voi apăra legea și 
limba noastră română 
precum și libertatea, ega
litatea și frățietatea I

Poporul : JURAM I
Avram Iancu : Jur că pe 

aceste principii voi res
pecta toate națiunile pof
tind egală respectare de 
la dînsele, nu voi încerca 
să asupresc pe nimeni I

Poporul: JURĂM 1
Patruzeci de mii de oa

meni cîntă apoi. Cîntă cu 
ochii în lacrimi cei patru 
bătrîni din Lupșa, cîntă 
pionierii, cîntă moții, cîntă 
fetele din Căpîlna, cîntă 
muncitorii de la Cugir. 
Un cor alcătuit din patru
zeci de mii de glasuri, 
după 120 de ani, pe aceeași 
cîmpie...

care.au


SCINTEIA — duminică 26 mu) 1968 PA&NA 3

SESIUNI JUBILIARE CU PRILEJUL

Orașul Brăila
BRĂILA. — (De la trimi

șii „Agerpres" Th. Mateescu 
ai Ion Meca) Brăila, bă
trânul port dunărean a săr
bătorit sîmbătă venerabila 
vîrstă de 600 de ani, prin 
ample manifestări.

Dimineața, în cel mai fru
mos parc al orașului, au 
fost deschise o expoziție de 
etnografie și o alta privind 
dezvoltarea economică a 
Brăilei. Totodată au fost or
ganizate expoziții jubiliare 
de arhivistică și tipărituri, 
cuprinzînd documente și 
publicații adunate de-a lun
gul timpului. De asemenea, 
a fost inaugurat Muzeul de 
istorie și artă al Brăilei.

Tot în cursul dimineții, în 
sala Consiliului județean 
popular a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice. 
Prof. Nicolae Mocioiu, di
rector al Arhivelor statului, 
filiala Brăila, a prezentat 
hrisovul original din 1368, 
prin care Vladislav-Vodă 
acordă brașovenilor privi
legiul de negoț pe drumul 
si_ Schela Brăilei. Victor 
Vîlcovici a rostit un cuvînt 
omagial al oamenilor de 
artă și cultură cu prilejul 
sărbătorii brăilene, iar 
prof. C. C. Giurescu, au
torul volumului recent apă
rut „Istoricul orașului Brăi
la", a tinut comunicarea : 
„însemnătatea orașului în 
comerțul Tării Românești".

După-amiază a avut loc 
sesiunea jubiliară închinată 
împlinirii a sase veacuri de 
existentă documentară a 
orașului Brăila. Au luat 
parte Constanta Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Mihai Mari
nescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, re
prezentanți ai organizațiilor 
de partid și obștești din 
municipiul și județul Brăi
la, deputați ai consiliului 
municipal, delegați din alte 
județe ale tării, numeroși 
alți invitați.

Ion Păun, prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului mu
nicipal Brăila, a rostit cu- 
vîntul de deschidere, după 
care a luat cuvîntul Radu 
Constantin, prim-secretar al 
comitetului municipal de 
partid. Sărbătorim acest în
semnat eveniment — a spus 
vorbitorul — în condițiile 
muncii avîntate a cetățeni
lor din patria noastră, pen
tru a da viată istoricelor 
hotărtri ale Congresului al 
IX-lea si ale Conferinței 
naționale a P.C.R., menite 
să dezvolte continuu econo
mia si cultura, să îmbogă
țească tot mai mult viata 
materială si spirituală a po
porului român. Aducînd un 
prinos de cinstire si recu
noștință înaintașilor, care 
prin lupta si munca lor fără 
preget au contribuit la

crearea si dezvoltarea aces
tui oraș, vorbitorul a spus: 
In anii edificării noii orîn- 
duiri. alături de toato ora
șele patriei. Brăila a cunos
cut un proces puternic de 
industrializare, aducînd o 
contribuție importantă Ia 
volumul total al producției 
din România în domeniile 
construcției de mașini, chi
miei și altor ramuri indus
triale, La sfîrșitul anului 
trecut, unitățile industriale 
ale municipiului au realizat 
o producție de peste 10 ori 
mai mare ca volum decît 
cea realizată în 1950.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Această aniversare 
constituie pentru noi un le- 
gămînt solemn fată de con
ducerea partidului si sta
tului că nu vom precupeți 
forțele si hărnicia, talentul 
si entuziasmul, inteligenta 
și capacitatea creatoare, vi
goarea și priceperea noastră 
pentru a da viată politicii 
partidului, pentru bună
starea și fericirea tuturor 
celor ce muncesc, pentru 
înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România.

S-a dat apoi citire De
cretului Consiliului de Stat 
prin care se conferă ora
șului Brăila Ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, pen
tru contribuția locuitorilor 
acestei vechi localități la 
lupta întregului popor pen
tru libertate și progres so
cial, precum și pentru con
tribuția adusă la opera de 
construire a societății socia
liste, cu prilejul împlinirii 
a 600 de ani de existență 
a municipiului Brăila.

Constanța Crăciun a în- 
mînat municipalităților ora
șului înalta distincție, pre
cum și alte ordine și me
dalii unui număr de 35 de 
edili și cetățeni ai Brăilei.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, vicepreșe
dinta Consiliului de Stat a 
transmis mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, adre
sat locuitorilor municipiu
lui Brăila.

In cadrul sesiunii, în nu
mele invitărilor a vorbit 
Gheorghe Stănescu, repre
zentantul orașului Slatina, 
localitate cu aceiași vîrstă 
documentară ca a Brăilei. 
El a adus omagiul partici- 
panților din țară sosiți la 
acest jubileu. Au luat de 
asemenea cuyîntul pensio
narul Strati Cambuti, mai
strul Dobre Popescu, de la 
Uzinele „Progresul", Elena 
Andrei, președinta comi
tetului municipal al femei
lor, Andrei Nicolescu, pro
fesor emerit, și Constantin 
Constantin, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
U.T.C. Brăila, care au mul

țumit conducerii de partid 
și de stat pentru distincțiile 
acordate și pentru înalta 
apreciere dată muncii și ac
tivității cetățenilor orașu
lui.

Participanții au adoptat, 
cu puternice aplauze și 
ovații, o telegramă adresa
tă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care depu
tății și ceilalți participant 
la sesiunea jubiliară trans
mit, în numele celor 146 000 
de locuitori ai bătrînului 
port dunărean, un fierbinte 
salut și sentimentele de 
nemărginită dragoste și a- 
tașament partidului și con
ducerii sale.

Sub conducerea înțeleap
tă și cu sprijinul de nepre
țuit acordat în permanență 
de conducerea partidului și 
statului nostru — se arată 
între altele în telegramă — 
orașul a înflorit în anii so
cialismului, a cunoscut o 
puternică dezvoltare în 
toate domeniile activității 
sale. Mîndri de frumoasele 
tradiții de luptă șl muncă 
pentru propășirea orașului 
șl a patriei, locuitorii Brăi
lei s-au angajat într-o 
neobosită activitate de în
făptuire a sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. Ei au îndeplinit pla
nul producției globale in
dustriale pe primele patru 
luni ale anului în proporție 
de 101.2 la sută, au dat în 
folosință în acest an noi 
ob’ective industriale si so- 
cial-culturale. au desfășu
rat largi acțiuni patriotice 
pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a munici
piului. Populația orașului 
mulțumește din toată inima 
pentru înalta apreciere cu 
caTe conducerea de partid 
și de stat ne-a onorat, prin 
mesajul trimis orașului săr
bătorit și locuitorilor săi șl 
prin acordarea Ord’nului 
..Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, mu
nicipiului Brăila.

Cinstind tradițiile de' 
muncă și luptă ale înain
tașilor noștri, prețuind 
prezentul socialist — se 
scrie în încheiere în tele
gramă — asigurăm condu
cerea de partid și de stat, 
pe dumneavoastră personal. 
Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom dărui 
întreaga noastră energie 
creatoare și putere de 
muncă înfăptuirii obiecti
velor stabilite de partid, 
pentru dezvoltarea orașu
lui. pentru propășirea și 
înflorirea scumpei noastre 
patrii —’•■Republica Socia
listă România.

★
Seara, colectivul Teatru

lui de Stat din localitate 
și un grup de artiști ama
tori din întreprinderile și 
instituțiile orașului au pre
zentat un spectacol de 
gală.

Orașul Slatina
SLATINA 25. (De la tri

mișii Agerpres, C. Mari
nescu și I. Bociu). Slatina 
a împlinit vîrstă de 600 de 
ani. Pentru prima oară, 
orașul de pe malul stîng al 
Oltului este menționat în- 
tr-un privilegiu comercial 
emis la 20 ianuarie 1368 
de domnitorul Vladislav 
Vlaicu I (1364—1374), prin 
care negustorii brașoveni 
erau scutiți de plata vămii 
la trecerea prin Slatina.

La aniversarea a 600 de 
ani de existență, Slatina a 
îmbrăcat straie de sărbă
toare. Au venit aici oaspeți 
din întregul județ, repre
zentanți ai orașelor Bucu
rești, Sibiu, Mediaș, Craio
va, Tg. Jiu, precum și ai 
orașului Brăila, care, într-o 
grăitoare coincidentă, săr
bătorește aceeași respecta
bilă vîrstă.

Programul manifestărilor 
organizate cu acest prilej a 
început cu o sesiune în ca
drul căreia oameni de 
știință și cultură din loca
litate și din Capitală au 
susținut comunicări știin
țifice pe tema „Momente 
din istoria orașului Sla
tina".

In continuare a avut loc 
festivitatea dezvelirii unui 
obelisc ridicat cu acest pri
lej în parcul din strada Pi
tești. Realizat de sculptorul 
Ion Irimescu, monumentul 
reprezintă cele patru steme 
ale orașului, între care și 
cea din 1368 și poartă ur
mătoarea inscripție, repro
dusă din privilegiul comer
cial acordat de Vlaicu 
Vodă negustorilor brașo
veni acum 600 de ani: „..în 
afară de acestea, scutim pe 
toți negustorii din Brașov 
si din acest district — de 
toată vama de la Slatina". 
In aplauzele asistentei, mo
numentul a fost dezvelit de 
primul-secretar al comite
tului județean de partid, 
președintele consiliului 
popular județean. Constan
tin Sandu.

După-amiază a avut loc 
o sesiune jubiliară a con
siliului popular orășenesc. 
La lucrările sesiunii au 
participat Stefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Constantin 
Scarlat, ministrul indus
triei chimice. Constantin 
Sandu, deputați ai consi
liului popular județean, oa
meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile ora
șului; numeroși oaspeți.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de Gheorghe Oiță, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean 
Olt. A luat apoi cuvîntul 
Nicolae Crăciun, primul se
cretar al comitetului orășe
nesc de partid, președintele 
consiliului popular orășe
nesc. Subliniind că orașul

Slatina a apărut și s-a dez
voltat pe un teritoriu locuit 
din cele mai vechi timpuri, 
vorbitorul s-a referit la ma
rile evenimente economi
ce, sociale și politice la care 
au participat de-a lungul 
vremii locuitorii acestui 
oraș. Datorită înfăptuirii 
consecvente a programului 
Partidului Comunist Ro
mân de industrializare so
cialistă a țării și de dezvol
tare a tuturor orașelor și 
zonelor rămase în trecut 
în urmă — a subliniat în 
continuare vorbitorul — și 
în orașul Slatina s-au pro
dus importante schimbări, 
care au dus la lichidarea 
treptată a vechiului său as
pect rural. Cei aproape 24 
de ani, care au trecut de la 
eliberarea patriei, constituie 
o perioadă relativ scurtă. 
Cu toate acestea, prin bo
găția realizărilor în toate 
domeniile, ea nu are cores
pondent cu nici o altă peri
oadă din istoria de șase 
secole a Slatinei. Construi
rea și darea în folosință a 
modernei uzine de aluminiu 
și-a pus amprenta pe în
treaga dezvoltare a orașu
lui. înfăptuirilor din dome
niile economic și al creșterii 
nivelului de trai li se adau
gă și succesele de seamă 
obținute pe linia dezvoltă
rii învățămîntului, culturii, 
științei. Toate acestea con
stituie chezășie că Slatina 
de mîine va deveni un oraș 
modern, demn de era noas
tră socialistă.

A luat apoi cuvîntul Ni
colae Spînu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al 
municipiului Brăila, care a 
transmis slătinenilor salutul 
locuitorilor bătrînului port 
de la Dunăre.

Au rostit, de asemenea, 
saluturi Silviu Moscu, din 
partea municipiului Mediaș, 
Constantin Mosoreanu — 
municipiul Craiova, Vasile 
Drăgoiescu — municipiu! 

București, Constantin Hocio- 
ta — municipiul Sibiu, Emil 
Ijak — municipiul Tg. Jiu.

în continuare, tovarășul 
Ștefan Peterfi a dat c’tire 
mesajului adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu locui
torilor orașului Slatina. Me
sajul a fost primit într-o at
mosferă de puternică însu
flețire.

S-a dat apoi citire Decre
tului Consiliului de Stat 
prin care se oferă orașului 
sărbătorit Ordinul ..Steaua 
Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, pentru con
tribuția adusă de locuitorii 
Slatinei la opera de edifi
care a societății socialiste 
și la continua dezvoltare 
economico-socială și edili- 
tar-gospodărească a orașu
lui, cu prilejul împlinirii a 
600 de an’ de existentă.

Cu același prilej au fost

distinși cu ordine șl medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia 25 de locuitori ai 
orașului.

Inmînînd înaltele distinc
ții, tovarășul Ștefan Peterfi 
a felicitat călduros pe cei 
decorați și le-a urat noi 
succese în viitor.

în numele celor decorați, 
Marin Necșulescu, vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar orășenesc Slatina, și 
Maria Chelaru, învățătoare, 
au mulțumit pentru distinc
țiile primite.

Participanții la sesiune au 
adoptat apoi o telegramă 
adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele :

Comitetul orășenesc Sla
tina al Partidului Comunist 
Român și comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
provizoriu, în numele co
muniștilor și al tuturor lo
cuitorilor din acest oraș, 
care își sărbătorește șase 
secole de existență, vă 
trasmit dv. și întregii 
conduceri a partidului re
cunoștința lor fierbinte 
pentru grija neostenită ce 
o purtați dezvoltării armo
nioase și în ritm susținut a 
întregii țări.

Dacă cu ani în urmă Sla
tina se număra printre ace
le locuri „unde nu se întâm
pla nimic", socialismul și-a 
făcut simțită prezența. A- 
cum, cînd sărbătorim 600 
de ani de existență, sîntem 
mîndri că orașul în care 
trăim și muncim este mai 
tânăr, mai prosper, cum 
n-a fost niciodată.

Anii care se vor adăuga 
la vîrstă actuală a Slatinei 
vor aduce înfăptuiri mărețe. 
Intrarea în funcțiune a u- 
nor noi obiective industria
le de importantă deosebită 
pentru economia județului 
și a țării, precum și a unor 
edificii social-culturale și 
edilitar-gospodărești vor 
schimba fundamental înfă
țișarea orașului, devenind 
un puternic centru econo
mic și administrativ.

Profund încrezători în 
viitorul luminos al patriei 
noastre, comuniștii, toți oa
menii muncii din Slatina 
se angajează să susțină cu 
toate puterile lor politica 
partidului și să-și sporească 
eforturile pentru realizarea 
tuturor sarcinilor ce le re
vin din planul de dezvoltare 
a economiei naționale.

Textul telegramei a fost 
adoptat cu vii și puternice 
aplauze.

★
Seara, pe stadionul din 

Slatina a avut loc un im
presionant spectacol. An
sambluri artistice din 
localitate și formații 
culturale invitate la această 
sărbătoare au realizat spec
tacolul de sunet și lumină 
„Slatina an 600", în care 
au fost evocate evenimente 
importante din istoria ora
șului.
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locale de partid și de stat. în creș
terea rolului factorului obștesc — 
toate bazate pe aplicarea consecventă 
a principiului centralismului demo
cratic și a metodelor muncii colec
tive, pe respectarea strictă a legali
tății socialiste.

Datorită atît consecvenței cu care 
partidul studiază cerințele vieții, 
care se împrospătează mereu și apar 
în forme noi în fiecare etapă, cît și 
spiritului științific și cutezător în 
care le asigură soluționarea, socie
tatea socialistă din țara noastră în
registrează mari succese, pulsează 
de forță creatoare, spre binele na
țiunii noastre socialiste și, în același 
timp, corespunzător îndatoririi in
ternaționaliste de a contribui la întă
rirea frontului socialist, antiimpe
rialist, la demonstrarea superiori
tății socialismului în lume.

Așa cum este cunoscut, procesul de 
perfecționare a relațiilor socialiste, 
dezvoltarea democrației socialiste for
mează obiect de vie preocupare și 
pentru alte partide frățești. Se cris
talizează astfel o experiență inter
națională care, în condiții de ordin 
specific, variind de la țară la țară, 
evidențiază și concluzii de largă va
labilitate.

Lege universală a dezvoltării, 
lupta pentru înlăturarea vechiului și 
afirmarea noului se desfășoară în 
mod ineluctabil șt în societatea so
cialistă, acționînd ca o puternică 
forță motrice a progresului. Ignora
rea caracterului legic al acestei lup
te, în formele sale specifice de ma
nifestare în socialism, perceperea 
lentă sau tardivă a cerințelor vieții, 
cramponarea de forme și metode sau 
instituții depășite, considerarea lor ca 
imuabile și intangibile, idealizarea 
a orice a apărut sau a fost creat, 
la.un moment dat în socialism, lipsa 
spiritului critic și a receptivității față 
de necesitățile perfecționării, sînt 
contrarii gîndirii dialectice și nu pot 
produce decît manifestări negative în 
dezvoltarea societății socialiste. Prin 
însăși natura sa. prin înseși obiec
tivele activității sale revoluționare, 
partidul comunist are misiunea de a 
fi un purtător consecvent al noului; 
lui îi incumbă sarcina de a promova 
perseverent noul, de a-1 privi cu în
credere, de a-1 încuraja, de a-i des
chide cale largă de manifestare. Ad
versar al. socialismului nu este noul 
înaintat, .izvorit din cerințele pro
gresiste ale societății, ci vechiul 
care se transformă în piedică și 
frînă.

Aceasta constituie o latură impor
tantă a procesului de dezvoltare a 
societății socialiste ; o altă latură 
inseparabilă, este aceea că în socia
lism lupta noului împotriva vechiu
lui nu trebuie să se desfășoare sub 
jocul unor forte oarbe, sub impe
riul stihinicului. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în arti
colul său din mai 1967, „Rolul con
ducător al partidului în etapa de
săvârșirii construcției socialiste" — 
„în socialism, lupta noului împotriva 
vechiului nu se desfășoară SDontan 
și anarhic, ci In mod conștient și 
organizat. Organizatorul și condu
cătorul acestei lupte este nartidul 
comunist". „în cadrul societății noas

tre — se sublinia în articol — 
Partidul Comunist Român, exponen
tul concepției celei mai avansate 
despre lume ș: viață, forța socială 
cea mai revoluționară, îndeplinește 
rolul de generator și promotor con
secvent al noului". Tocmai prin a- 
ceasta rolul conducător al partidului 
constituie condiția esențială și ga
ranția sigură a victoriei și desăvâr
șirii cu succes a socialismului.

Ar fi greșit să se considere că noul 
poate învinge de la sine, că în orîn- 
duirea socialistă procesul dezvoltă
rii progresiste a vieții sociale s-ar 
putea desfășura în afara partidului, 
prin ignorarea atribuțiilor sale de 
forță conducătoare a societății, prin 
estomparea sau atrofierea acestui 
rol. Este cunoscut că și în societatea 
socialistă, concomitent cu tendin
țele progresiste și opunîndu-se a- 
cestora, mai există și tendințe con
servatoare, refractare perfecționări-
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tul avansat al clasei muncitoare, 
care continuă să fie clasa socială 
cea mai înaintată ; el unește în rîn- 
durile sale pe cei mai buni fii ai 
poporului, militanții cei mai hotă- 
rîți pentru socialism și comunism, 
oamenii cei mai devotați cauzei pro
gresului ; el este capabil să sinteti
zeze gîndirea înaintată a maselor 
și să mobilizeze poporul la îndepli
nirea sarcinilor de care depinde 
progresul social.

Este un adevăr incontestabil că, 
răsturnînd lumea veche, făurind 
noua orînduire, oamenii muncii și-au 
însușit idealurile socialismului, sînt 
pentru socialism, îl doresc și ac
ționează pentru consolidarea și dez
voltarea lui. Dar numai partidul co
munist are posibilitatea să mobili
zeze, să unească, să organizeze în
tregul potențial al poporului, să 
îndrume întreaga activitate so
cială, bogată, diversă și tumultuoasă,

exponentul suprem al intereselor în
tregii națiuni.

Dacă partidul comunist. nu-și e- 
xercită rolul conducător în socialism, 
dacă nu se situează consecvent in 
fruntea mișcărilor și proceselor so
ciale progresiste, el poate ajunge 
pradă unor tendințe divergente, ceea 
ce poate duce' la apariția de pertur- 
bații, de anomalii cu consecințe ne
gative pentru evoluția socială.

Formele de manifestare a rolului 
conducător al partidului cunosc, de
sigur, și ele un proces evolutiv, de 
continuă perfecționare, în concor
danță cu sarcinile și obiectivele spe
cifice stadiului concret al construc
ției socialismului. A conduce în
seamnă, în concepția partidului nos
tru, în primul rînd a cunoaște le
gitățile obiective care se manifes
tă în fiecare domeniu al vieții so
ciale. a asigura folosirea lor conș
tientă, prin elaborarea de soluții

PARTIDUL COMUNIST- 
conducător al luptei pentru 
afirmarea continuă a noului
lor ; pot persista, în stare latentă, 
iar în anumite condiții se pot 
reactiva manifestîndu-se ostil so
cialismului elemente și forțe le
gate de vechea societate; persistă 
rămășițele burgheze din conștiința 
oamenilor, rămășițele vechilor mo
ravuri, vechii etici, alimentate de 
ideologia imperialismului, de propa
ganda anticomunistă. In aceste con
diții, orice slăbire a rolului condu
cător al partidului înseamnă slăbi
rea capacității de luptă a forțelor 
noului, diminuarea capacității _de 
progres social. Din faptul că lupta în
tre vechi și nou în socialism este 
un fenomen legic, decurge, tot ca 
o necesitate legică, cerința întăririi 
rolului conducător al partidului în 
toate sferele societății ca generator 
și promotor al tendințelor înaintate, 
inovatoare.

Din experiența proprie a țării 
noastre partidul trage concluzia de 
însemnătate crucială că pe măsura 
înaintării pe calea socialismului, 
spre comunism, crește și mai mult 
importanta rolului conducător al 
partidului. Conducerea societății de 
către partidul comunist se impune ca 
o necesitate; partidul este forța 
politică de avangardă, detașamen-

pe lina unor coordonate stabile, o- 
rientatc în mod convergent către o- 
biective precise, majore.

Insușindu-și arta și știința condu
cerii vieții sociale, partidele comu
niste sînt forța capabilă să descifreze 
cerințele mersului înainte, să dez
văluie la timp contradicțiile ce apar 
în evoluția vieții sociale, să unească 
și să îndrume toate eforturile societă
ții spre consolidarea orînduirii so
cialiste.

Aceasta permite ca societatea să-și 
folosească din plin toate forțele de 
care dispune pentru atingerea obiecti
velor propuse, fără căutări sterile, 
fără pulverizarea eforturilor, fără iro
sirea de resurse materiale și umane. 
Tocmai aceasta este funcția socială 
a programelor politice și economice 
elaborate de partidele comuniste și 
muncitorești din țările socialiste — 
prin care ele organizează întrea
ga viață a societății și pun în 
mișcare masele către direcții de
terminate științific, asigurînd o 
înaltă eficientă eforturilor de an
samblu ale societății. Partidul este 
expresia cea mai înaltă a factorului 
conștient care dirijează întreaga 
creație istorică socialistă a poporului,

care să răspundă necesităților reale; 
problemelor ridicate de viață.

Referindu-ne în acest sens la țara 
noastră — este cunoscută vasta ac
tivitate desfășurată de partid pentru 
conducerea economiei naționale, pen
tru dezvoltarea industriei, agricultu
rii, pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului, pentru creșterea efi
cienței întregii producții materiale. 
Partidul orientează în același timp 
viata spirituală a poporului, a- 
sigură progresul susținut al 'științei 
și culturii românești, pentru a ține 
pasul cu grandioasa revoluție tehni- 
co-științifică contemporană ; el dă o 
perspectivă ideologică limpede în 
creația artistică, orientează și chea
mă pe creatori spre o artă socialistă 
cu un bogat și fecund mesaj de idei, 
care să răspundă aspirațiilor de pro
gres și idealurilor umaniste ale so
cietății noastre.

Practic, partidul este motorul îna
intării neîntrerupte pe drumul socia
lismului, generatorul inepuizabil de 
idei înaintate, călăuzitoare. Forța a- 
cestor idei constă în aceea că ele 
sînt elaborate prin permanenta con
sultare cu poporul, prin dezbaterea 
de către masele largi a tuturor mă
surilor sociale, prin sintetizarea con

cluziilor acestor dezbateri, într-un 
cuvînt prin fructificarea înțelepciu
nii poporului, marele coautor colec
tiv al tuturor hotărârilor partidului.

Cu cît înaintează opera de con- W 
strucție socialistă, cu atît crește 
rolul convingerii ca instrument fun
damental al conducerii de către par
tid. Aceasta se datorește însă nu nu
mai faptului că poporul nostru s-a■ 
convins prin propria sa experiență 
de faptul că slujirea intereselor po
porului este legea supremă a întregii 
activități a partidului, căruia îi acor
dă de aceea încrederea sa nelimitată; 
convingerea își găsește sferă de apli
care tot mai largă datorită însuși 
procesului organizat și condus de 
partid — de ridicare a conștiinței 
socialiste, pentru făurirea unui mod 
de gîndire unitară, unei concepții 
comune la scara întregului popor 
asupra lumii și societății, pentru asi
milarea organică a filozofiei mate
rialismului dialectic de către toți 
membrii societății noastre.

Ridicarea gîndirii și înțelegerii 
maselor către nivelul de conștiință 
comunistă al partidului este una din 
laturile cele mai importante ale ac
tivității sale — realizîndu-se astfel 
o uriașă mișcare a întregii societăți 
către culmile comunismului.

In contextul acestor grandioase 
sarcini se reliefează pregnant rolul 
și responsabilitatea istorică a comu
niștilor — căci prin ei este prezent 
partidul în fiecare domeniu, în fie
care colț al vieții sociale și prin ei 
infuzează energie și își transmite 
poporului suflul novator. Oriunde ar 
lucra, în orice sector, la orice eșalon 
și oricare ar fi natura sarcinilor ce 
le revin în edificarea socialismului, 
datoria comuniștilor este de a ac
ționa ca militănți de avangardă ai 
poporului, dinamizatori și organiza
tori ai maselor, pe care să le con
ducă spre obiectivele înaintate sta
bilite de partid, înlăturînd din cale 
tot ce este înapoiat și retrograd, ac- 
ționînd ca elemente de șoc ale nou
lui, ale progresului.

In devotamentul comuniștilor 
față de popor, în hotărîrea lor de 
a-și spori necontenit gradul de pre
gătire și competență, în legăturile lor 
strânse, intime, cu masele și în is
cusința lor de a simți pulsul mase
lor, a-și apropia oamenii și a-i an
trena la activitatea de edificare so
cialistă ; în acțiunea lor socială ca 
purtători ai eticii și moralei înain
tate, ai spiritului de justiție, lega
litate și demnitate umană, stă izvo
rul creșterii necontenite a autori
tății și prestigiului partidului ca 
forță conducătoare a dezvoltării so- 9 
cietății noastre spre comunism.

Preluînd conducerea destinelor 
poporului român, partidul nostru 
și-a asumat misiunea istorică de a 
aduce la înfăptuire și a depăși cele 
mai nobile, mai luminoase aspirații 
ale înaintașilor, de a împlini năzuin
țele seculare de libertate, dreptate, 
bunăstare și progres ale poporului, 
de a asigura triumful celei mai a- 
vansate orînduiri sociale — socie
tatea socialistă — pe pămîntul româ
nesc. întărirea continuă a rolului 
său conducător este garanția îndepli
nirii pînă la capăt a acestei misiuni 
istorico.

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — Sîm- 
băfă după-amiază în sălile cluburilor 
uzinelor „Independenta" și fabricii „7 
Noiembrie" din Sibiu au avut loc adu
nări festive în cinstea fruntașilor în 
întrecerea socialistă din unitățile eco
nomice sibiene, organizată de Consiliul 
popular judefean provizoriu și Consiliul 
judefean al sindicatelor. Peste 400 de 
muncitori, ingineri și. tehnicieni, care 
timp de 5 ani consecutiv s-au menfinut 
fruntași în întrecerea socialistă, au pri

mit medalia jubiliară pentru „Merit» 
deosebite în întrecerea socialistă pe 
anii 1963—1967" acordată de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, precum și stimulent» 
materiale din partea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România. 
Cu același prilej, multora dintre a- 
ceștia li s-a conferit Medalia Muncit, 
pentru merite deosebite în activitate» 
profesională.

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ 
A CHIMIȘTILOR ANALIȘTI

Timp de două zile s-a desfășurat la Casa de cultură a sindicatelor din Piatra Neamț o consfătuire pe țară a chimiștilor analiști, organizată sub egida Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor. Au participat un mare număr de cadre didactice de la toate centrele universitare din țară, cercetători de la institutele departamentale, specialiști de la marile unități eco-
Schimb de vederi cu 

privire la introducerea 
si folosirea tehnicii 

moderne in industria 
minieră„Noutăți tehnico-științifice în industria minieră" a fost titlul simpozionului ce a avut loc sîmbătă la Oradea. Au luat parte directori și ingineri șeii, șefi de exploatări, ingineri și tehnicieni din unitățile miniere de bauxită și argilă refractară din județ, precum și din exploatările de lignit din județele Bihor, Cluj și Sălaj. Au fost prezentate noutăți tehnice din marile bazine miniere de la Motru, Rovinari și Voivozi, și din industria minieră a altor țări. Discuțiile care au urmat au prilejuit un amplu schimb de vederi în direcția introducerii și folosirii tehnicii modeme in industria minieră.(Agerpres)

nomice a căror activitate cuprind» probleme de chimie analitică. Comunicările științifice și referatele de sinteză care au fost prezentata, au abordat probleme ale automatizării și ale metodelor modeme de analiză în industria chimică. Concluziile consfătuirii vor fi difuzate în scopul lărgirii și îmbunătățirii activității din domeniul chimiei analitice.
NOI PRODUSE FIIOFAR- 
MACEUTICE DESTINATE 
AGRICULTURII

La Combinatul chimic Bor- zești a început producția unor noi produse fitofarmaceutice destinate agriculturii. Unul dintre acestea este Pinetoxul, un insecticid utilizat în pomicultură și legumicultură. Noul produs poate fi administrat și cînd plantele sînt în floare, deoarece nu este toxic pentru albine. Un alt insecticid important este Detox-10 folosit în special împotriva gîndaculul de Colorado prin prăfuirea din avion. Datorită concentrației mărite în substanță activă, la un hectar de teren este necesară o cantitate de două ori mai mică față de Detox-5. In prezent, specialiștii combinatului, în colaborare cu cel de la Institutul de cercetări forestiere experimentează alte produse destinate combaterii insectelor din pădut®,
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'Activitatea artistică a scriitorilor 
ebutanți desemnează dintotdeauna 
realitate fluctuantă, în permanentă 

armare, de loc susceptibilă verdicte- 
>r categorice, judecăților tranșante, 
.itegorisirilor definitive.
Din această perspectivă ne vom 

srădui să întîmpinăm acum cîteva 
in volumele de debut ale unor pro- 
îtori („Perturbați!" de N. V. Turcu, 
Jul" de Gheorghe Suciu, „Calul de 
umlnică" de Ioana Orlea, „Zidul" de 
.oria Vasilescu), apărute în ultima 
reme, încercînd să deslușim, fie șl 
îtr-o formă deocamdată incipientă, 
numite trăsături caracteristice ale 
irisului acestor autori ca și unele 
lemente ale universului de viață pe 
ire aceștia izbutesc, într-o măsură 
îai evidentă sau mai puțin revela- 
aare, să-l prefigureze încă la în- 
eputul activității lor literare. Tre
buie spus că efervescența căutărilor 
anoitoare ce caracterizează într-un 
ot mai sensibil grad proza noastră 
ctuală, câștigurile obținute în planul 
.dincirii viziunii artistice și al cîm- 
jului de observație socială, în ex- 
jlorarea unor zone tot mai complexe 
le ufiiversului uman — realități evi- 
lente dacă privim creația celor mai 
alentați prozatori de astăzi — se 

■ăsfrîng pozitiv asupra lucrărilor ti- 
aerilor scriitori. îndemnîndu-i la exi- 
;ență și profunzime.

Este vădită înclinația autorilor a- 
mintițl mai sus, manifestată totuși cu 
mijloace deosebite, către tipul de 
creație obiectivă pe lîngă aceea, for
mal vorbind, către genul scurt al 
prozei, comună de altminteri majo
rității scriitorilor debutanți. Cel care 
pare să răspundă mai pregnant rigo
rilor genului — ce necesită pe lîngă 
o viziune sigură asupra omului și o 
-stăpinire a tehnicii și mijloacelor ex
presive — este N. V. Turcu în vo
lumul „Perturbați!". Autorul se do
vedește într-adevăr. în elementul său 
în prozele scurte („Șase umbre", 
„Fîntîna", „Gîndurile lui Ionaș 
Oprea"). In „Fîntîna" (scriere de nici 
două pagini) un om scormonește de 
zor in măruntaiele pămîntului, de- 
părtîndu-se primejdios de soare, cău- 
tînd cu înfrigurare apa pe care să o 
dea fîntînii. Efortul își află temeiul, 
dar viața omului „tace", rămînind în 
urma sa lăcașul de popas pentru cei 
însetați. E aici, în jertfa acestui om 
venerată legenda de aur a marilor 
ctitori anonimi. Alteori, N. V. Turcu 
probează cu o economie și simplitate 
de mijloace însușiri de fin analist în 
cadrul unei proze obiective. Calitățile 
analitice autorul nu și le afirmă 
©rlntr-o investigare minuțioasă a psi
hologiei personajelor, ci prin revela
rea amănuntului, gestului și compor
tamentului semnificativ. în citeva din 
cele mai izbutite proze („Bănuiala", 
„Casa cu porumbei". „Strada"), din 
felul cum se manifestă și reacționea
ză oamenii intuim resorturile gîndirii 
lor, mișcările sufletești sinuoase, a- 
cestea sugerînd uneori însăși com
plexitatea vieții, „omenescul" exis
tenței, ou aspectele luminoase, dar 
uneori șl grave, contradictorii. Ca un 
sever receptacul, ochiul băiatului din 
„Casa cu porumbei" sesizează dincolo 
de vălul aparențelor calme nu numai 
impasul relațiilor dintre părinții săi. 
dar șl tîlcul. cauzele care au generat 
această înstrăinare de care, în sinea 
sa. îi socotește pe amîndoi răspun
zători. Autorul reușește să surprindă 
uneori cu umor mobilurile subtile, 
acele impulsuri Infuze ce țîșnesc din 
străfundurile conștiinței determinînd 
reacții neașteptate în conduita unor 
personaje, sugerînd parcă meandrele 
sufletului omenesc („La drum". ..Sta
tuia", „Bănuiala"). Se poate vorbi în 
acest sen3 și de o funcție estetică a 
visului în unele dintre prozele sale 
(„Plimbarea lui Vuțu", „Filomina"), 
acesta precipitînd cîteodată deznodă
minte cu vehementa dramatică a rea
lului („Vis de demult"). Mai puțin 
concludent se vădește autorul în 
scrieri ca „Noapte albă și table", 
„Cum se uita la Vlase Țîrdea omul 
acela înalt" sau în altele cu un sub
strat voit parodlstic („Alune și al
tele"), unde ne miră facilitatea, lipsa 
de substanță.

Dacă prozele lui N. V. Turcu se 
adecvează condițiilor genului, fie
care povestire sau schiță păstrîn- 
du-și o autonomie a ei, cu totul 
altul este cazul lui Gheorghe Suciu, 
prozator nu mai puțin talentat, dar 
care, deocamdată, în acest volum 
încă se caută, se descoperă. își 
caută mijloacele și procedeele po
trivite scrisului său șl mai ales 
încearcă să-și fructifice artistic, 
deocamdată numai parțial, frag
mentar, o experiență de viață pe 
care i-o bănuim destul de bogată. 
Afară de cele două scrieri drama
tice, inspirate din trecutul nostru 
istoric, reunite sub titlul „Periplu 
pe apa jertfei", majoritatea proze
lor cuprinse în volum semnifică 
ipostaze, faze caracteristice ale 
familiarizării sufletului adolescentin 
cu realitățile perene, adînci ale lu
mii satului, cu străvechi îndelet
niciri și tradiții. „Uneori, culoarea 
feței" — povestirea cu care se des
chide volumul — e o evocare suges
tivă a felului în care se transmite din 
om în om, de la înaintași la urmași, 
acel duh multisecular al satului, din 
care izvodesc atîtea mirifice obi
ceiuri și deprinderi. în „Pîinea", 
„Lecție de basm", „Mielul alb", 
„Plîngeam fără rușine", „Oul", „Stru
guri storși", autorul, păstrînd tonul 
confesiunii, evocă cu multă_ natura
lețe universul copilăriei. Sînt, de 
fapt, niște acuarele ale sufletului a- 
dolescentin, surprins în clipele de 
taină, cînd descoperă cu înfiorare 
lumea și rosturile ei, cînd se inițiază 
în obiceiuri și învață a deosebi bi
nele de rău. Eroul acestor scurte 
narațiuni, infuzate de o undă dis
cretă de lirism, este însuși auto
rul. Prin aceasta ele își păstrează 
o unitate intimă. Uneori, Gheorghe 
Suciu dă impresia că își transcrie 
totuși cu prea multă fidelitate în- 
tîmplări din adolescență, nu întot
deauna semnificative, susceptibile 
valorificării artistice. Piesa de re
zistență a cărții mi se pare a fi 
„Soarele de toamnă". Confesiunea 
femeii căreia i s-a stins bărbatul 
lasă să se întrevadă aici, dincolo de 
șuvoiul domol al vorbelor, un docu
ment de viață de o tulburătoare au
tenticitate. Mai precare sub aspectul 
semnificațiilor artistice și de viață ni 
s-au părut „Ziua, la amiază", „Caii 
Alexandrei", „Două damigene cu vin" 
— proze ce țin mai degrabă de la
boratorul experimental al autorului. 
Cele două scrieri dramatice, de
parte de a reprezenta un fel de a- 
pendice la volum, vădesc calități ale 
autorului în abordarea literaturii de 
inspirație istorică, cu veritabile ac
cente patriotice.

Volumele „Calul de duminică" al 
Ioanei Orlea și „Zidul" de Horia Va
silescu, în ciuda unor neîndoielnice 
calități, ni s-au părut totuși destul de

Inegale, alături de cîteva piese de 
rezistență coexistînd o serie de 
scrieri minore și ca problematică de 
viață și ca tratare artistică, simpto
matice, într-un fel, pentru anumite 
scăderi de fond pe care nu o dată 
le întîlnim, cu mai multă evidență în 
proza de debut. Ne surprinde plăcut, 
în cazul Ioanei Orlea, aptitudinea au
toarei de a contura un cadru, o at
mosferă doar din cîteva detalii sem
nificative, de a imprima unor desfă
șurări epice un sens general simbolic, 
de a valorifica artistic faptul de 
viață aparent banal în stare de a 
fulgera perspective adînci asupra 
realității („Curți interioare", „Pînă 
vine barca cu motor", „Porți", „Calul 
de duminică", „Tangentă la piață"). 
Nu e greu să întrezărești, în subtex- 
tul unor asemenea scrieri, o atitudine 
lucidă, o anume reflecție a autoarei 
față de unele aspecte ale existenței, 
însă cel mai adesea apare frapantă 
inconsistența personajelor, lipsa lor 
de individualitate. Aptă a imagina 
situații de viață nu o dată pline de 
inedit, autoarea ezită în creionarea 
unor tipuri sociale vii, capabile să 
le trăiască, să le reprezinte. în afara 
unor calități, compensatorii, ne în- 
tîmpină totuși, în acest volum, și nu
meroase bruioane în care prozatoa
rea pare să caute în sine insolitul 
unor situații, unor momente de 
viață nesemnificative, drapîndu-le 
sub văluri cețos metaforice, scontînd 
uneori pe efecte exterioare, artifi
ciale, vlzînd cîteodată macabrul, gro
tescul. E greu de crezut că o scriere 
se poate reduce doar la imaginea 
unei moarte, a unui dric cu „îngeri 
rotofei" de un grotesc sumbru, 
a celor ce alcătuiesc convoiul fu
nerar. Și totuși, în „Fragment", 
autoarea nu pare să ne comu
nice nimic mai mult. Sugerînd 
cel mult vîscozitățl și o atmosferă 
aDăsătoare de coșmar, în povestirea 
„Bani de baltă" evocă peripețiile 
stranii ale unul proaspăt pescuitor 
de... broaște, care își exercită înde- 
mînarea în compania unor făpturi 
bizare, la marginea unei bălti. Alte 
proze dezamăgesc pur și simplu prin 
banalitate („Drum de noapte", „Ae
roportul", „Avansat pentru bravură").

Și la Horia Vasilescu apelul la fap
tul cotidian se traduce uneori prin 
rezultate artistice meritorii. îl inte
resează îndeosebi mediul intelectual, 
studențesc, urmărind diferite aspecte 
ale relațiilor umane (problema feri
cirii ori a dezarmoniei, a prieteniei, 
a dragostei etc.), cu implicații etice 
precise („Oră tîrzie", „Printre oa
meni" „Arca", „Ploaie de toamnă", 
„Undeva în Scandinavia"). Se vă
dește ceva mai preocupat de fizio
nomia personajelor, fără a reuși să 
contureze tipologii diverse, semnifi
cative. In majoritatea cazurilor, însă, 
prozele acestea se dovedesc firave ca 
substanță, autorul menținîndu-se la 
suprafața situațiilor imaginate. „O 
picătură de soare", „Tînguitul vio
loncelului", „Sărutul", „Printre oa
meni" sînt de o platitudine desăvîr- 
șită, însăilînd, cu o sărăcie a mij
loacelor artistice, fapte, întîmplări 
anodine. în „Tînguitul violoncelului", 
spre pildă, asistăm la o discuție lip
sită de orice noimă între doi tineri, 
fiecare afișînd un aer de blazare, 
unul iscodindu-1 pe celălalt cu 
stupiditate care au fost momentele 
din. viața sa în care s-a plictisit, 
iar acesta dînd curs întrebării cu 
multă solicitudine :

— „Cînd te-ai plictisit de două ori, 
cînd a fost ? ,Î1 întrebă cu curiozi
tate Tarcău.

— Nu mai știu precis, începu 
Savu. Prima dată a fost cînd eram 
elev la profesională. Făceam pe a- 
tunci box. îmi plăcea tare mult 
boxul. Și acum îmi place, dar pe a- 
tunci credeam că am să ajung cam
pion al țării... Eram căpos, ce vrei?!" 
Și spovedania continuă pe același

ton. Odiseea lui Mardan din „Zidul", 
tribulațiile sale de soț înșelat și pără
sit, care încearcă să facă față situa
ției astupînd ușa dintre camera fostei 
soții, proaspăt recăsătorită, și a sa, 
se derulează în fața cititorului la 
fel de inexpresiv și monoton, goală 
de semnificații.

Observațiile făcute în cazul acestor 
autori vizează, de fapt, niște neîm- 
plinirl de substanță, pe care într-o 
formă sau alta le întîlnim și în 
scrierile altor prozatori debutanți. 
De bună seamă, ele nu pot fi legate 
de limitele genului ca atare, știut 
fiind că în proza scurtă s-au consa
crat, nu o dată, valori supreme în 
literatura universală : un Maupas
sant. un Cehov etc. Cu dreptate a- 
firma, în acest sens, G. Călinescu: 
„Geniul ocolește adesea marile to
nuri pretențioase și fulgeră asupra 
compozițiilor celor mai modeste". A- 
bordarea acestui dificil gen, care este 
proza scurtă, presupune așadar vo
cație, o viziune densă, concentrată, 
asupra vieții și omului. La unii au
tori (bunăoară, la Ioana Orlea), e se
sizabilă cîteodată diferența dintre 
intenția artistică, nu lipsită de finețe, 
și realizarea propriu-zisă, uneori a- 
morfă, sub nivelul așteptat. La alții, 
cazuri e drept mai rare, lipsind pre
ocuparea pentru o problematică de 
amplă și stringentă vibrație umană, 
scrisul devine fie o probă de dex
teritate, fie un pretext pentru a re
produce tot felul de fapte banale, 
auzite ici-colo, autorul neștiind prea 
bine unde vrea să ajungă si ce a- 
nume dorește să comunice. Cele mai 
frecvente rateuri în scrierile unor 
debutanți, chiar în cazul unor autori 
dotați, se datoresc adeseori unei in
terpretări superficiale a realităților 
exterioare, unei insuficiente preocu
pări de a se concentra asupra unor 
aspecte esențiale ale existenței ; 
calitățile artistice nu sînt du
blate îndeajuns și de o solidă expe
riență si filozofie de viată. Caracte
rul artificios și artificial al unor 
proze, lipsa lor de vibrație umană 
își află în aceasta o explicație.

Așadar, din lectura prozelor de 
care ne-am ocupat rezultă că autorii 
volumelor sînt în general talente 
autentice, înzestrate cu fantezie și 
cu pricepere de a conduce firul epi
cii, de a crea situații de viață uneori 
pline de autenticitate. Nu poți însă 
să nu regreți că talentul și pricepe
rea lor artistică se aplică unor as
pecte minore, periferice, lipsite de 
anvergură, cu un scăzut interes so
cial. Se observă la unii dintre aceș
tia o anume neîncredere — neînte
meiată dacă ținem seama de calită
țile lor reale — de a trece cu mai 
multă îndrăzneală la tratarea unor 
teme profunde, complexe, caracteris
tice noilor relații sociale, conflicte
lor profunde din viața societății 
noastre, generatoare de adînci sem
nificații umane și artistice, apta să 
valorifice plenar talentele, să le 
asigure o maximă înflorire. Neoco
lind aceste teme, lărgind sfera de 
investigație, ei vor demonstra, pe 
lîngă virtuozitate, și o mai vastă 
cuprindere a multiplelor și comple
xelor procese morale și sociale care 
definesc substanța vieții contempo
rane, trăită neîndoios de fiecare 
dintre ei și de semenii lor apropiați. 
Esențial pentru dezvoltarea și îm
bogățirea calitativă a scrisului 
oricărui tînăr prozator este efortul 
către o mai profundă deschidere spre 
realitate, străduința de a pătrunde 
și intui cele mai caracteristice feno
mene spirituale și sociale ale vieții 
noastre actuale, de a fructifica artis-, 
tic sensurile lor din perspectiva uni
versalului și a unei tot mai profunde 
viziuni asupra existentei, de a re
flecta. în toată plenitudinea și adîn- 
cimea. aspectele fundamentale ale 
gîndirii și sensibilității poporului 
nostru.

Adrian ANGHELESCU

panoramic (ambele Berii) : PATRIA 
16,30; 20.
e Ce noapte, băieți I t REPUBLICA — 8,45
13,45; 16,15; " " " " ------------------
13,45; 16,15; oi
GRADINA EXPOZIȚIA
0 Pasărea 
13,15; 15,45;
16; 18,30; 21; ia grădină
— 20.
0 Oscar : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20, ARENELE LIBERTĂȚII —
20, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,45; 
EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
* Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 Statornicia rațiunii : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, PARCUL HERĂSTRĂU — 20.

«Program de scurt metraje japoneze — 10; 12,30; 
n lucru făcut la timp : CINEMATECA — 16,30.

0 Răzbunarea haiducilor : LUMINA — 9,15; ;
13,45; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI - 9,30; 11,45 
18,15; 20,30; la grădină — 20, MELODIA — 9;
13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 30 de ani de veselie 1 DOINA — 9; 11;
16; 18,15; 20,30.
0 Tom șl Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 In 
tlnuare.

ii,18;
11,15;18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45

18,45; .21, STADIONUL DINAMO — 20. 
.' . — 20.

timpurie : LUCEAFĂRUL — 8,15; 10,45; 
18,15; 20,45, CAPITOL — 8,30; 11; 13,30;

.................... .... 20, GRADINA DOINA

0 Eu, eu, eu... șl ceilalți 1 UNION — 10; 15,30; 18; 
20,30.
0 Eddie Chapman, agent secret 1 GIULEȘTI — 10; 
15; 17,45; 20,30. DRUMUL SARH — 14,30; 17,30; 20,15.
0 Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 15,30; 18; 
20,30.
o Blestemul rubinului negru ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 10; 16; 18,15; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună 1 DACIA — 
8—20 In continuare.

0 Sînt șl eu numai o femele : UNIREA — 15,3O| 
18; la grădină — 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; la 
grădină — 20,15.
0 Sfîrșltul agentului W 4 C 1 FLACARA — 15,30; ----------- ... .... .. .... 18.

0 Topkapl : BUZEȘTI — 15; 18; la grădină — 
VITAN — 15,30; 18; 20,30.

13,45;

eon

0 Leul african : PACEA — 16; 18; 20.
0 Obsesia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
20,45, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
0 Ea va ride « GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, TOMIS • 
grădină — 20,15.

20,

18,15;
18,15;
20,30.
18,15;

9—16 In continuare ; 18,30; la

15; 20,30, AURORA — 8,30; 10,45; 13;
20,30; la grădină — 20.
0 El Dorado 1 MIORIȚA — 9,30; 13;
20.30, VOLGA — 9; 15,45; 18; 20,45.
o Gtoconda fără «uri» : POPULAR —
20.30.
0 Balul de slmbătă seara t ARTA —
15; 18; 20,30, la grădină — 20.
0 Praștia de aur : MUNCA — 16; 18;
GREȘUL — 15,30; 18; 20,30.
0 K.O. t MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
e Intoarce-te I t CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
0 Zile de vară : LIRA — 15,30; 18; la grădină 
— 20.
0 Pentru cîțlva dolari In plus ; COTROCENI — 
14,30; 17,30; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,45.
0 Capcana ; VIITORUL — 16,30; 18; 20,30.
0 Samba : GRADINA VITAN — 20.
0 Climate 1 GRADINA PROGRESUL-PARO — 20. 
0 Omul care l-a ucis pe Liberty Walace r GRA
DINA MOȘILOR — 20.

19,30;

15,30»

15,30;

o; n;

18t

18;

ia;

20, PRO-

8,30 — Or* exactă. — Cum v* 
fi vremea 7 — Gimnastica de în
viorare. 8,40 — Pentru copil șl 
școlari : — La șase pași de o 
excursie. — Filmul serial : „Wil
helm Teii*. 10,00 — Ora satului. 
11,15 — Emisiunea pentru mili
tari : „De strajă patriei". 11,45 — 
Concert simfonic susținut de Or
chestra de cameră a Radiotele- 
viziunil. Conducerea artistică : 
Radu Zvorișteanu. In program : 
Passacaglia de Haendel ; Simfonia 
In La major K. V. 201 de Mo
zart ; Suita „Holiberg" de Grleg.
12.30 — închiderea emisiunii de
dimineață. 14,00 — Telejurnalul
de prînz. 14,15.— Zig-zag — tele- 
magazin duminical. Din cuprins : 
Arii celebre in ritm modern cu 
orchestra Rolf Albrich ; Curierul 
inimilor ; Moment coregrafic ; 
Filmul foileton „Intîlnire la 
Luvru" ; Convorbire duminicală 
cu Ion Matei — doctor în științe 
sociale ; Muzică populară ; Raliu 
automobilistic ; Citeva minute cu 
Georges Brassens ; Meciul de 
rugby România — Cehoslovacia șl 
întîlnirea de fotbal ’ 
București — A.S.A. Tg. Mureș.
19.30 — Telejurnalul de 
19,45 — Telesport. 20,05 — Docu
mente de piatră. Anul 1848 în 
Transilvania (Film documentar).
20.30 — Soliști de muzică popu
lară românească la cererea tele
spectatorilor. 20,50 — Grafică mu
zicală în alb șl negru : Recital 
susținut de Constantin Drăghlcl. 
21,20 — Cronica duminicală. 21,25 
— Film artistic i „Fetele din Pia
ța Spaniei" — producție a stu
diourilor italiene. 22,55 — Tele
jurnalul do noapte.

Dinanio 
" 55- seara.

în ultimul an de învățămînt al 
institutelor pedagogice există un 
curs intitulat „Activitatea culturală 
de masă". Scopul său este de a 
înarma viitoarele cadre didactice cu 
o serie de cunoștințe absolut nece
sare pentru activitatea de îndru
mare a vieții spirituale a comune
lor în care ele vor activa. RăsjȘun- 
zînd unei feale necesități sociale, 
acest curs nu are însă eficiența prac
tică scontată. Aprecierea a fost for
mulată — în cadrul anchetei noastre 
— de vicepreședintele Comitetului 
județean de cultură și artă Cons
tanta, Dumitru Fălticeanu :

— Efectul cursurilor de cultură de 
masă nu prea îl vedem la sate. Noi 
ne izbim încă, în multe locuri, de 
fenomene rutiniere, inclusiv în co
mune unde se găsesc absolvenți 
de la diferite 
gice din țară.
acest cur» ar trebui să formeze la 
viitorii profesori. în primul rînd, a-

tașamentul pentru activitatea cultu
rală de masă, ar trebui să deschidă 
orizonturi noi, să combată înțelege
rea rutinieră a acestei activități de 
la înălțimea cerințelor actuale.

Discuțiile cu o parte din lectori, 
cu lucrători cu îndelungată expe-

Pe marginea cursului 
„Activitatea culturală 
de masă“ din

supenor

institute pedago- 
După părerea mea,

10,

wuuwreilMWBMWniimMtlHPMnmwiWWW» a Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert de muzică

m «K» *0 zrx preclasică (prime audiții) — 11, Con-
fril I g certul orchestrei „Barbu Lăutaru" —

dirijor Florian Economu — 20. 
0 Opera română : Motanul încălțat 
— 11, Nunta însîngerată (spectacol 
prezentat de Opera din Stuttgart) — 20. 

0 Teatrul de stat de operetă : My Fair Lady — 10,30, Țara surîsulul
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Heldelbergul de 
altădată — 10, Apus de soare — 15, Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Topaze — 10, Jocul adevărului — 15, O femeie cu bani — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Nlcnic — 10,30; 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) ; D-aie carnavalului — 10,30, Nepotul iul Rameau — 20, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră
O casă onorabilă — 19,30, (sala Studio) : Femei singure — 10,30, Absența 
unul violoncel — 20.
0 Teatrul Giuleștl (la Sala Palatului) : Omul care * văzut moartea
— 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 10, Kathleen — 20.
0 Teatrul Mic : Baltagul — 10,30, Tango — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll necunoscuțl — 17.
0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
glale" : Uriașii munților — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani — 11. 
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.

«Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" (la Teatrul de vară Herăstrău) : 
e la București la vale — 20.

Cara-

riență în domeniul culturii, contu
rează drept principale deficiențe ale 
cursului la care ne referim : ab
senta unei programe analitice ri
guroase, științifice, precum și 
ficienta legare a cursului de 
de activitatea practică.

Chestiunea care ar merita 
abordată este concepția de 
cipiu a cursului, conținutul său pri
vit prin prisma scopului pe care 
și-1 propune. In momentul de față, 
în cele 22—26 de ore afectate, se 
prevede a fi discutate o mare va
rietate de probleme. Este de la sine 
înțeles că, în aceste -condiții, 'o- 
biectiv unele nu vor putea fi a- 
dîncite și analizate, riscînd ca totul 
să se reducă la o simplă enunțare. 
Iată dar că superficialitatea consti
tuie o primă lacună a unei părți din 
problemele dezbătute. Pe de altă 
parte, unele lecții alunecă spre a- 
ceeași greșeală în care cad toți care 
ignorează caracterul științific al ac- 

educatie a adulților: 
Ar trebui să fie lim- 
enumerarea unor for- 
„verificate de viată"

insu- 
viață,

decl 
prin-

în vederea cuprinderii 
treptate a copiilor de 6 ani 
în școală începînd cu vii
torul an de învățămînt, 
încă din toamna trecută s-a 
organizat un experiment în 
două variante, menit să e- 
lucideze căile specifice ale 
organizării studiului cu a- 
cești cei mai tineri elevi, 
în prima variantă, experi
mentul a cuprins 25 de 
clase. în care activitatea 
instructiv-educativă s-a 
desfășurat după planurile 
și programele clasei I cu 
copii de 7 ani. lecțiile a- 
vînd însă o durată de nu
mai 30—35 de minute, res
tul de 15—20 de minute 
pînă la pauză fiind folosite 
pentru jocuri distractive si 
activități libere. în . va
rianta a Il-a, la 54 de cla
se, experimentul s-a desfă
șurat după un plan de în- 
vătămînt mai redus — 21 
de ore săptămînal si 3 ore 
de activități libere, progra
ma de învățămînt fiind, de 
asemenea, mult simplifica
tă fată de cea a clasei I cu 
copii de 7 ani.

Cum au făcut fată înda
toririlor primului lor an de 
școală elevii de 6 ani ? 
Care este părerea specia
liștilor ?

— Cercetările științifice 
în școli, cît și un larg 
schimb de păreri cu cadre
le didactice care au predat la 
aceste clase experimentale, 
efectuat cu prilejul consfă
tuirilor inițiate de Institu
tul de științe pedagogice în 
7 centre din țară (Bucu
rești, Craiova, Timișoara, 
Brașov, Cluj, Iași și Galați) 
ne permit unele observații 
cu caracter de ansamblu — 
ne spune tov. Cornelia Ma
rinescu, șef de sector de 
cercetare la I.S.P. Deși în 
București și în alte orașe

mari mulți dintre elevii de 
6 ani care au învățat după 
programa colegilor lor de 7 
ani s-au „descurcat" satis
făcător, generalizarea aces
tei formule de studiu în- 
tîmpină serioase obiecții. 
Unele cadre didactice ne-au 
semnalat că programa șco
lară nu poate fi parcursă în 
întregime decît cu un efort 
mare din partea elevilor 
conținutul prea bogat și 
sarcinile complexe impuse 
de programele școlare 
creează elevilor dificultăți 
în procesul de asimilare a 
cunoștințelor și al formării 
deprinderilor. Preocuparea 
pentru parcurgerea progra
mei destul de încărcate si 
inevitabila lipsă de expe
riență în ce privește orga
nizarea lecției în funcție de 
specificul particularităților 
de vîrstă a acestor elevi a 
împiedicat pe învățător să 
respecte în mod consecvent 
recomandările cu privire la 
durata și structura lecției, 
iar munca din clasă a fost 
completată și uneori chiar 
suplinită prin teme pentru 
acasă. Toate acestea au 
creat, în unele locuri, pre
mise ale apariției fenome
nelor de supraîncărcare.

De aceea — a continuat 
interlocutoarea noastră — 
cei ce studiază experimen
tul s-au concentrat asupra 
conținutului și a formelor 
de activitate din clasele cu 
un plan de învățămînt mai 
redus, mai adecvat particu
larităților vîrstei de 6 ani. 
în acest scop, s-au făcut 
cercetări pentru stabilirea 
mai exactă a conținutului 
noilor programe, a metodi
cii de predare specifice în 
aceste clase, care trebuie 
să îmbine elemente ale ac
tivității din grădinițe (dez
voltarea vorbirii, cunoaște

rea mediului înconjurător) 
cu forme de instruire trep
tată caracteristice muncii 
școlare (citit-scris și soco
tit).

Și acum, concret, cum au 
învățat primii școlari de 6 
ani ? Ne relatează învăță
tori, directori de școli în 
care au funcționat clase 
speciale, pedagogi, părinți.

Prof. Marin Ghindescu, 
directorul Școlii generale 
nr. 1 din Pitești, și învăță
toarea Constanța Străuies- 
cu consideră că elevii șco
larizați la 6 ani sînt la fel 
de bine pregătiți ca cei din 
clasele obișnuite, că au fă
cut față cu succes efortului 
fizic și intelectual cerut de 
viața școlară.

S-a observat că din tri
mestrul al doilea preocu
parea copiilor și interesul 
față de activitatea școlară 
au crescut considerabil.

Pornind de la experiența 
pe care o face predînd la o 
clasă experimentală, învă
țătorul Francisc Craia, de la 
Școala generală din comuna 
Slatina-Timiș, județul Ca- 
raș-Severin, este de părere 
că dintre cele două forme 
ale experimentului, aceea 
care se desfășoară pe baza 
unor programe noi, mai ac
cesibile, este mai recoman
dabilă. în clasa sa frecvența 
este de 100 la sută și numai 
un singur școlar n-a putut 
face față cerințelor vieții 
de elev. Pentru aceeași for
mulă pledează într-o scri
soare adresată redacției și 
învățătorul fruntaș Teodor 
Moldovan, de la Liceul din 
Beclean, județul Bistrița- 
Năsăud, a cărui clasă I nu 
va avea anul acesta nici un 
repetent. Unul dintre inter
locutori ne-a relatat, ca un 
„fapt divers", că la o școală, 
printre cei mai buni elevi.

se află un copil, abia trecut 
peste... 5 ani, înscris „clan
destin" în clasa I experi
mentală.

Referindu-se la cunoș
tințele dobîndite de acești 
cei mai tineri școlari, ca
drele didactice sînt de pă
rere că trebuie analizate 
și determinate cu cea mai 
mare grijă volumul, eșalo
narea, sistemul de expu
nere a noțiunilor ce vor fi 
predate viitoarelor clase I, 
pentru a evita supraîncăr
carea lor, lipsa de acccesi- 
bilitate etc. Astfel, prof. 
Ion Iovănescu, directorul 
Școlii generale din Plu- 
gova, județul Caraș-Seve- 
rin, propune următoarea 
eșalonare a materiei : stu
dierea abecedarului în în
tregime, fără partea a 
doua, care ar urma să se 
facă în clasa a Il-a. La 
aritmetică — învățarea ci
frelor 1—10 sub formă de 
mulțimi, adunarea și scă
derea pînă la 20 fără tre
cere peste 10, restul mate
riei în anul următor. La 
celelalte discipline, repar
tizarea cunoștințelor poate 
rămîne cea pentru actuala 
clasă I. Alți educatori sînt 
de părere că la aritmetică 
copiii să învețe numerația 
pînă la 100 și operațiile de 
adunare și scădere fără 
trecere peste 10, să li se 
formeze primele reprezen
tări despre formele geome
trice, unități de măsură 
etc., într-o formă concretă, 
atractivă și interesantă 
pentru ei.

Mai mulți învățători cu 
care am stat de vorbă 
ne-au semnalat faptul că, 
împotriva unor așteptări, 
dificultăți mai mari în a- 
daptarea la școlarizarea la 
6 ani au întîmpinat... învă
țătorii și. mai puțin șco

larii. Această și din cauza 
unor deficiențe în organi
zarea experimentului : in
suficienta pregătire meto
dică prealabilă a cadrelor 
didactice numite la clasele 
experimentale, începerea 
pe alocuri cu întîrziere a 
cursurilor, lipsa materialu
lui didactic ajutător, lipsa 
de omogenitate (ca vîrstă 
și ca pregătire preșcolară 
a claselor de elevi). De 
unde rezultă că, pentru 
viitor, este necesară o a- 
tentă selecție și pregătire 
prealabilă a învățătorilor 
care vor preda la clasa I.

Ținînd seama de faptul că 
începînd din toamnă un 
contingent mult mai mare 
de copii de această vîrstă 
va intra în clasa I, Minis
terul învățămîntului, ins
pectoratele școlare județene 
și municipale, specialiștii 
din Institutul de științe pe
dagogice au de făcut față 
unor pregătiri intense, me
nite să înlăture oricare im
provizații și să asigure evi
tarea deficientelor care au 
precedat deschiderea pre
zentului an școlar. Aceeași 
grijă se cuvine acordată 
continuării experimentului 
cu actualii elevi, care vor 
trece în clasa a Il-a și mai 
departe, pînă la terminarea 
primelor clase. De mențio
nat faptul pozitiv că de pe a- 
cum, Ministerul învățămîn- 
tului a preconizat unele 
măsuri concrete privind 
încadrarea și pregătirea 
prin cursuri speciale a în
vățătorilor care vor preda 
la clasele cu școlari de 6 
ani, asigurarea condi
țiilor materiale de desfășu
rare a cursurilor, școla
rizarea elevilor.

Florica DINULESCU

tivității de 
formalismul, 
pede că nu 
muie așa-zis 
conferă viabilitatea cursului, căci în 
acest domeniu nu există rețete pre
stabilite. De aceea, în ansamblu, el 
ar putea să capete o orientare pe 
linia unui curs de pedagogie so
cială cu aplicații Ia specificul fiecă
rei facultăți. Subscriind la acest 
punct de vedere, Florian Banc, di
rector adjunct al Direcției așeză
mintelor culturale din C.S.C.A., a a- 
dăugat că „pentru a răspunde 
scopului ce și-1 propune, cursul ar 
trebui să familiarizeze pe studenți 
în primul rînd cu particularitățile 
procesului instructiv educativ desfă
șurat în rîndul adulților, să-1 
înarmeze cu cunoștințe referitoare 
la modalitățile de cercetare, stimu
lare și formare a cerințelor spiri
tuale ale diverselor colectivități, la 
metodologia specifică de organizare 
și desfășurare a activității culturale 
de masă".

■în vederea realizării acestui o- 
biectiv al cursului, se. apreciază că 
ar fi oportună 
programe 
uneie 
diate 
„De 
univ.
pedagogic 
probleme 
cursul de 
la capitolul 
poate vorbi și de lolosirea acestora 
în activitatea culturală de masă, 
despre formele specifice pe care le 
îmbracă conversația, expunerea, de
monstrația". Dacă la aceste oDser- 
vații adăugăm preocuparea mai sus
ținută in direcția formării bunuiui 
gust al viitorilor îndrumători cultu
rali, a cultivării respectului față de 
frumusețile autentice ale creației 
populare, pe care ei vor trebui să o 
încurajeze și să o valorifice, făcind 
distincție între valori și non-valori, 
putem contura în ansamblu un nou 
profil al cursului.

Criticile aduse actualei programe 
analitice sint îndreptățite, impu- 
nindu-se de aceea un studiu minu
țios, capabil să asigure — pentru 
viitorul an de învățămînt — o pro
gramă de studiu corespunzătoare. 
Dar pînă la luarea acestei măsuri, 
cadrele didaotice au datoria să ma
nifeste inițiativă pedagogică, să fie 
primele care prezintă în fața stu
denților elementele cu adevărat noi 
din cultura de masă.

Carențe și mal serioase apar în 
momentul în care începem să discu
tăm despre aplicarea practică a ce
lor învățate. Faptul că în cele mai 
multe locuri din țară cursul de 
cultură de masă se reduce la simple 
expuneri nu rămîne fără urmări; 
formele vii, pasionante, ale muncii 
culturale sînt comprimate în niște 
formule aproximative, învățate de 
studenți pe de rost și repetate me
canic la examene. în consecință, ab
solvenții vor pleca din institut cu un 
bagaj sărac dacă nu chiar cu o în
țelegere simplistă, deformată, ana-

revizuirea actualei 
in sensul renunțării la 

capitole care ar putea fi stu
pe bază de bibliografie, 

asemenea 
ion

de
opinează lector 

Bădică, de la Institutul 
din Constanța — unele 
ai trebui dezvoltate la 
pedagogie generală. Aici, 

„metode de predare" se

cronică, a problemelor muncii cultul 
rale.

Ce împiedică legarea cursului do 
practică ? Ni s-a spus răspicat î lipsa 
timpului ,în condițiile in care progra
ma institutelor pedagogice este șl așa 
extrem de încărcată. în principiu si
tuația este reală ; totuși ne întrebăm 
de ce în unele orașe, în condiții iden
tice, s-au realizat lucruri extrem do 
interesante ? Este cazul Oradei, unde 
sub conducerea prof. Em. Engel, stu
denții au trecut, ei înșiși, la treabă, 
fără ca prin aceasta să se ajungă la 
o supraaglomerare a lor. Considerăm 
că există posibilități concrete, la 
îndemîna fiecărui institut pedagogic, 
pentru a spori „randamentul" cursu
rilor.

în primul rind, cunoștințelo ar 
trebui predate diferențiat. în funcție 
de profilul facultăților. „Un profesor 
de flzico-chlmice sau de română, 
unul de desen și altul de muzică vor 
avea în contextul vieții satului obli
gații culturale sensibil diferențiate, 
apreciază Florian Bano. De aceea, 
în facultate, în afara unor lecții ge
nerale, de orientare, t apare necesi
tatea predării și a unor metodici 
speciale ale educației în funcție de 
specialitatea fiecăruia".

în al doilea rind, ar trebui elimi
nat întregul balast de date inutile 
(cifre, statistici), care Încarcă me
moria studenților, ocupînd timp pre
țios. (în cursurile de la Cluj li se 
predă studenților și numărul tuturor 
teatrelor din țară, al instituțiilor mu
zicale, numărul artiștilor amatori 
participant! la ultimele concursuri 
republicane etc).

De asemenea, s-ar cere utilizată 
mult mai rațional bibliografia cursu
lui. Profesorii se plîng că le lipsește 
timpul necesar, dar în bibliografie 
unii dintre ei recomandă numai „Re
gulamentul celui de-al VIII-lea con
curs al artiștilor amatori", nepome
nind in schimb nici un cuvînt despre 
articolele și studiile apărute în ulti
ma vreme în presa de specialitate, 
sub semnătura unor personalități 
prestigioase ale vieții noastre cultu
rale. Am întîlnit chiar recomandări 
bibliografice printre care cele 
recente 
1964 !

Aceasta 
socială a 
o continuă evoluție, făcînd imposi
bilă, în stadiul actual, o apreciere a 
sa de la nivelul cunoștințelor dobîn
dite cu mulți ani în urmă și neîm
prospătate ulterior. Pornind de la 
acest considerent fundamental, cursul 
ar trebui să-și propună o fuziune 
intimă cu realitatea ce-1 înconjoară, 
cu noua structură socială și intelec
tuală a satului, să fie receptiv la 
sugestiile pe care ea 1 le oferă, mer- 
gînd cot la cot cu cercetările socio
logice contemporane, făcîndu-și din 
ele un însoțitor nedespărțit. Civiliza
ția satului contemporan este mult 
prea complexă pentru ca „înarmați" 
cu niște „arme" ineficace (principii 
general valabile, aprecieri festiviste, 
cifre de dări de seamă) absolvenții . 
institutelor pedagogice să se poată 
descurca la nivelul ce li se pretinde. 
Cheia înțelegerii intime a resorturi
lor sociale și a influențării lor por
nește tot de la apropierea nemijlocită 
de tot ceea ce viața ne învață, de 
la studierea ei științifică, bineînțeles 
avînd acea pregătire teoretică care 
să faciliteze adoptarea hotărîrilor 
optime.

Perpetuarea acestei situații defici
tare se datorește in bună măsură 
faptului că Ministerul învățămîntului 
și C.S.C.A. au tratat cu ușurință 
toate chestiunile legate de cursul a- 
mintit. In prezent, de pildă, rolul 
C.S.C.A. m buna organizare a con
ținutului cursului e aproape nul, ni
meni încă n-a analizat care sînt re
zultatele obținute. Cu cițiva ani în 
urmă, de comun acord cu Ministerul 
învațămintuiui se stabileau 
didactice care susțineau lecțiile 
teoreticieni rupți de viață, dar 
practicieni fără o pregătire mai 
nerală). 
pierdut, 
mentate 
zatorice 
știe precis dacă la această materie 
se dă examen sau colocviu. în plus 
aproape în fiecare centru universi
tar ea depinde de altă catedră : is
torie, filologie și doar uneori peda
gogie), cît și cele ce privesc profilul 
cursului în general.

P.S. Ministerul învățămîntului a 
difuzat zilele acestea în țară noul 
proiect al planului de învățămînt. 
Singura „noutate" referitoare la 
cursul discutat o constituie trecerea 
sa în rîndul disciplinelor facultative 
și desființarea examenului final. Cre
dem de aceea că este necesar un 
contact neîntîrziat între cele două 
ministere pentru a reglementa situa
ția nou creată.

erau datate

în timp ce 
cunoscut în

mai
din februarie

viața noastră 
ultima vreme

cadrele 
(nu 

nici 
ge- 
s-aAcum și acest obicei

In prezent nu sînt regle- 
atît chestiuni strict organi- 
(pare de necrezut dar nu se

Radu CONSTANTINESCU 
Ion CIUCHI
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Cu președintele U. G. S. RSîmbătă dimineața, la sediul Consiliului Central al U.G.S.R., tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, s-a întîlnit cu delegația Partidului Laburist Britanie, condusă de președinta partidului, stat la Departamentul cație șj Știință, membră în Parlament, care face o vizită în țara noastră.La întîlnire au participat tovarășii Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu Munteanu, Central al

din Marea Jennie Lee, ministru de pentru Edu-
străinătatea, Larisa secretar al Consiliului U.G.S.R., Petre Furdui,

membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din industria minieră și energiei electrice, Florea Neac- șu, vicepreședinte al Comitetului Uniunii sindicatelor din transporturi și telecomunicații.A fost, de asemenea, prezent Sir John Edward Chadwick, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii la București.In cadrul întrevederii ,a fost subliniată utilitatea contactelor și discuțiilor directe pentru cunoașterea realității, pentru dezvoltarea colaborării între sindicate, în interesul oamenilor muncii, al înțelegerii și cooperării internaționale.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a primit sîmbătă dimineața delegația Partidului Laburist din Marea Britanie, condusă de Jennie Lee, președinta partidului, ministru de stat la Departamentul pentru Educație și Știință, membră în Parlament, care face o vizită în țara noastră la invitația Institutului român pentru relațiile culturale 

cu străinătatea.

La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Mia Groza, vicepreședintă a Marii Adunări Naționale, și deputății Dumitru Popescu, președintele Comisiei de politică externă a M.A.N., Miron Nicolescu, președintele Academiei, prof. ing. Tudor Ionescu și prof. Petre Drăgoiescu.
A fost de față Sir John Edward Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea revoluției din 1848, 
sîmbătă s-a deschis în sălile din B-dul 
1 Mai expoziția „Anul revoluționar 
1848“, organizată de Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România.

Cele două săli ale expoziției cu
prind documente originale, date sta
tistice, hărți, litografii, ce înfățișează 
cadrul social-economic de la sfîrșitul 
sec. XVIII-lea ' și prima jumătate a 
sec. XIX-lea, aspecte privind situația 
agriculturii, industriei și comerțului în 
strînsă legătură cu evenimentele din 
Moldova, Muntenia și Transilvania, 
înscrisuri originale, ediții princeps ale 
unor lucrări de literatură social-po- 
litică oglindesc climatul ideologic care 
a precedat pregătirea și izbucnirea 
revoluției din 1848, activitatea presei 
și literaturii, locul școlii în limba ro
mână în pregătirea ideologică a re
voluției, precum și rolul acestora în 
răspîndirea în masele populare a idei
lor de libertate socială și națională. 
Fotocopii și fotografii originale din 
presa vremii redau mișcările revoluțio
nare premergătoare anului 1848, ac
țiunile desfășurate de societățile „Fră- 

Conjurația

Un compartiment al expoziției este 
rezervat documentelor privitoare la 
activitatea de pregătire a revoluției 
în cele trei țări românești. Exponate 
originale, portrete ale conducătorilor 
revoluției, manuscrise înfățișează mo
mente semnificative ale anului 1848. 
Acestea demonstrează caracterul iden
tic al revendicărilor cuprinse în pro
gramele revoluționare : eliberarea so
cială și națională, înlăturarea jugu
lui feudal, emanciparea țăranilor, des
ființarea rangurilor boierești, învăță- 
mîntul general și obligatoriu, orga
nizarea unei armate și administrații 
naționale. Sînt prezente, de asemenea, 
aspecte privind desfășurarea revolu
ției, cauzele înfrîngerii ei, ecoul in
ternațional. Grafice și panouri oglin
desc desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice în România la sfîrșitul 
primei jumătăți a secolului XX.

La deschiderea expoziției au parti
cipat cadre de conducere și ceicetă- 
tori de la Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Institutul de istorie „Nico- 
lae Iorga" al Academiei, cadre didac
tice din învățămîntul 
viști de partid.

Sîmbătă a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc formată din Mohamed Elyazghi, membru al. C.C. al Uniunii Naționale a Forțelor Populare, secretarul organizației din orașul Rabat al Uniunii Naționale a Forțelor Populare, și M. Forkani, membru al C.C. al Uniunii Naționale a Forțelor Populare, „El Moharer", C.C. al P.C.R, țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ilie Rădulescu, membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al cretar al București partid.

director al ziarului care, la invitația face o vizită in

j.a Mamaia au continuat sîmbătă lucrările celei de-a 15-a Adunări generale trienale a Consiliului internațional de vînătoare (C.I.C.). în cele 10 comisii de sjoecialitate ale C.I.C., participanții au dezbătut comunicările prezentate de delegați din diferite țări, privind dezvoltarea și ocrotirea faunei cinegetice și* alte probleme de larg interes vînătoresc. Au fost adoptate măsuri menite să asigure îmbunătățirea activității viitoare a C.I.C.In cadrul comisiei „fotografia

superior, acti-

(Agerpres)

(Agerpres)

cinegetică" au fost acordate premii unui număr de 23 de fotografii din cele aproape 400 selecționate pentru expoziția organizată cu prilejul acestei manifestări. Dintre acestea, trei premii I și un premiu II au fost acordate unor vînători-foto- grafi din țara noastră.Lucrările continuă.
★Seara, la Teatrul din Constanța, avut loc un spectacol folcloric

Sub auspiciile Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, sîmbătă după-amiază a avut loc în sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. o manifestare consacrată Zilei eliberării Africii.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.Despre semnificația și importanța acestui eveniment a vorbit prof.

dr. docent Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. reprezentanți ai unor instituții centrale bucureștene, un numeros public. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Republicii Arabe Unite la București.Manifestări asemănătoare au avut loc în orașele Iași, Craiova și Brașov. (Agerpres)
Cronica zilei

aprezentat în onoarea participanților la reuniune. (Agerpres)
Stanislaw Gucwa, ministrul indus

triei alimentare și achizițiilor din R. P. 
Polonă, aflat într-o vizită oficială în 
țara noastră, a avut sîmbătă o între
vedere cu Bucur Șchiopu, ministrul

Cronică atletică

cu Martin Elvik. Indiferent de 
zultatele care se vor înregistra în a- 
ceste două partide, tenismenii ro
mâni s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

★
Alte rezultate din „Cupa Davis" : 

Bruxelles, Belgia—Cehoslovacia 1—2; 
Biella, Italia—Monaco 5—0 ; Moscova, 
U.R.S.S.—Iugoslavia 3—0 ; Londra, 
Anglia—Finlanda 5—0.

După două zile de întreceri, echi
pa de tenis a României conduce cu 
3—0 în meciul cu Norvegia, care are 
loc la Oslo, în cadrul „Cupei Da
vis". Sîmbătă în proba de dublu, pe
rechea Ilie Năstase, Ion 
învins cu scorul de 6—2. 
pe Jan Erik Ross, Erik 
Duminică au loc ultimele 
ciupi ale întîlnirii: Tiriac
tîlni pe Frithof, iar Năstase va juca

Tiriac a 
8—6, 6—3 
Melander. 
două me- 
îl va în-

In sala Floreasca au continuat 
sîmbătă campionatele internaționa
le de gimnastică ale României. La 
feminin, titlul a fost cucerit de 
sportiva româncă Elena Ceampelea 
cu 74,45 puncte, urmată de Christi

ne Schmidt (R. D. Germană) cu 
73,65 puncte. In clasamentul mascu
lin primul loc a fost ocupat de 
Klaus Koste (R. D. Germană) cu 
113,20 puncte. Astăzi au loc între
cerile pe aparate. (Agerpres)

Campionatele de lupte greco- . jmane ale țării noastre au continuat ieri în Capitală. La categoria 78 kg, titlul a fost cîștigat de Ion Țăranu care în Învins prin tuș ultimul meci l-a pe FI. Ciorcilă.
Campionul mondial la57 kg. Ion Baciu, a pierdut prin tuș la Cristea Marin și a fost întrecut la puncte de Ion Aiionescu. Campionatele se vor încheia astăzi în sala Dinamo. (Agerpres)

categoria

în cîteva rinduri
INTERNAȚIONAL 

DESFĂȘURAT IERI
CONCURSUL 

DE FLORETA, 
IN SALA PROGRESUL DIN CAPI
TALĂ, a revenit polonezului PA- 
RULSKI, care a totalizat 6 victorii. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Tănase Mureșanu (România) 5 vic
torii și Okawa (Japonia) cu 4 vic
torii.

MARE SURPRIZA IN BOXUL 
MONDIAL. LA NEW YORK, tînărul 
semigreu american BOB FOSTER l-a 
învins prin K.O. în rundul 4 pe cam
pionul lumii, nigerianul DICK TI
GER, deposedîndu-1 de centura mon
dială. Este pentru prima oară în 
cariera sa cînd Tiger pierde înainte 
de limită.

în vederea participării la TUR
NEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
EUROPEAN DE FOTBAL, programat 
între 5 și 8 iunie în Italia, federația 
de specialitate a U.R.S.S. a alcătuit 
următorul lot de jucători : PȘENI- 
CINIKOV, KAVAZAȘVILI, RUDA
KOV, (portari); ANICIKIN, AFONIN, 
ISTOMIN, KAPLICINÎI, LEVCEN- 
KO, LOGOFET, HURȚILAVA, ȘES- 
TERNEV, VORONIN, LENEV, MA
LAFEEV, MUNTIAN (apărători) ; 
ASATIANIN, BANIȘEVSKI, BIȘE- 
VEȚ, EVRIUJIHIN, NODIA, SMOL- 
NIKOV, UISLENKO (atacanți).

In semifinale, echipa U.R.S.S. va 
întîlni la 5 iunie la Neapole selecțio
nata Italiei.

elevilor școlilor din 
Pentru ei a fost rezervat 
al tribunei stadionului.

După cum se știe finalele campio
natelor republicane de box vor în
cepe luni de la ora 18 pe ringul mon
tat în incinta stadionului Republicii.

în cursul zilei de ieri, federația de 
box a luat frumoasa inițiativă de a 
permite accesul gratuit la reuniuni 

Capitală, 
sectorul 4

Telefoto U.P.I.
Agerpres

Vreme rece, foarte rece chiar pen
tru sfîrșitul lunii mai. Termometrul 
indica ieri după amiază pe stadionul 
„23 August" abia plus 17 grade, iar 
colegul său, anemometrul, era mereu 
tulburat de un vînt buclucaș. Spec
tatori, ca de obicei în ultimii ani, 
n-au prea fost la concursul de pri
măvară al atleților „seniori" și fi
rește în această privință vremea nu 
e cu nimic vinovată. Mai degrabă 
am bănui că ea a împiedicat nume
roși atleți înscriși pe listele de în
treceri să coboare în arenă, dar se 
zice că „abstenționiștii" s-au rezer
vat, de fapt, pentru un apropiat con
curs internațional în străinătate, 
cînd timpul va fi probabil foarte... 
frumos I Insă pentru folosul acelora 
ce nu s-au prezentat ieri la start 
să-mi fie permis să le redau pe 
scurt părerea greu contestabilă a 
doctorului Ion Wiesenmayer care-mi 
spunea cam așa : Cînd atletul evită 
un concurs înseamnă că nu este bine 
pregătit și că îi este frică să nu se 
compromită !

Cu privire la rezultate sînt puține 
lucruri de subliniat. La masculin, 
sprintul și aruncările au fost iarăși 
submediocre. De pildă, cu vînt fa
vorabil abia s-a realizat un timp de 
10,5 pe 100 de metri plat (învingător 
Bucur Iliescu asupra lui Zamfi- 
rescu !). In aceleași condiții, cu vînt 
din spate, puțin lateral, Deak a în
registrat 48,7 pe 400 metri plat. La 
greutate, astăzi un 16,26 metri greu 
îl putem numi chiar 
(Constantin Crețu — 
fața lui Gagea 16,17 
27 de ani, ambii fără 
creștere în performanțe de oarecare 
valoare. Iar în spatele lor... „vidul" !) 
La suliță, același atlet „veteran" 
Gheorghe Popescu cu cei 72,60 metri, 
ne-a făcut să ne punem întrebarea : 
de ce nu mai concurează si... 
Alexandru Bizim 7

Bine s-a prezentat la 3 000 metri 
obstacole Zoltan Vamoș, cîștigător, 
fără efort, cu timpul de 8’42”. Intr-o 
cursă cu adversari mai puternici 
credem că ar fi putut realiza un re
zultat cu 7—8 secunde mai bun. Po
zitivă și proba lui Dan Hidioșan la 
110 metri garduri cu 14,1 (nou re
cord național), dar performanța lui 
ne-ar fi părut mai convingătoare 
fără vînt „din spate, lateral-stînga" 
(cu viteză de 2,2 metri pe secundă).

Din celelalte rezultate ale con
cursului menționăm: prăjină — 5 
metri, autor... Dan Piștalu (șl un 
Astafei care a rămas la 4,90 metri!); 
înălțime — Șerban, deși doar 2,06 
metri; lungime fete — Viorica Vis- 
copoleanu — 6,19 metri și disc fete 
— Olimpia Cataramă — 53,74 metri 
(locul al doilea A. Menis, 51,64 metri).

V. M.

industriei alimentare. Cu acest prilej, 
cei doi miniștri au abordat probleme 
privind dezvoltarea colaborării în do
meniul industriei alimentare între 
România și Polonia.

★
Delegația orașului finlandez Turku, 

condusă de Ahti Naykki, directorul 
social șl orașului, și-ra încheiat sîmbătă. 
vizita în țara noastră, în cadrul rela
țiilor protocolare dintre orașele înfră
țite Turku și Constanța. în cursul săp- 
tămînii, membrii delegației finlandeze 
au vizitat unități economice, instituții 
de învățămînt, medicale, de cultură și 
artă, stațiuni balneo-climaterice de pe 
litoral și s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai organelor locale ale puterii de stat. 
Oaspeții au făcut, de asemenea, un 
scurt popas în Capitala țării, unde au 
vizitat muzee și au avut întrevederi 
la Institutul român pentru 
culturale cu străinătatea. La 
rea vizitei în țara noastră a 
lor din orașul Turku, Petre
președintele Consiliului popular al ora
șului Constanța, a oferit sîmbătă seara 
o masă.

relațiile 
încheie- 
oaspeți- 
Nicolae,

★
Stuttgart și-a început 
turneul în țara noastră 

i tragediei muzicale

Opera din 
sîmbătă seara I 
cu prezentarea 
„Electra", compusă de Richard Strauss 
pe textul lui Hugo von Hofmannsthal. 
Spectacolul a prilejuit publicului bucu- 
reștean, aflat în sala Operei Române, 
cunoștința cu valorosul ansamblu din 
care fac parte reputații cîntăreți Inge 
Borkh, interpreta rolului titular, Mar
tha Modi, Hildegard Hillebrecht, Hans 
Gunter Nocker, Fritz Uhl. La pupitrul 
orchestrei Operei Române s-a aflat 
dirijorul Ferdinand Leitner. Regia 
spectacolului este semnată de Karl
heinz Bohm, iar scenografia de Spiros 
Vassiliou.

(Agerpres)

„submediocru" 
34 de ani, în 
metri și vreo 
promisiuni de

Elevii — acces gratuit

P.C.R., Dan Marțian, se- Comitetului Municipal al P.C.R., de activiști de(Agerpres)
Cu prilejul

zilei naționale

Cu prilejul zilei naționale a Argentinei, ambasadorul acestei țări la București, Rogelio Rafael Tris- tany, a rostit sîmbătă seara o cuvîntare la stația noastră de tele-

Duminică, 26 mai, intră în vigoare 
noul mers al trenurilor.

La elaborarea noului grafic de cir
culație s-a avut în vedere crearea 
unor legături lesnicioase și rapide 
între localitățile din țară, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de călăto
rie. în acest sens se remarcă redu
cerea timpului de parcurs la acce
leratele 501/502 București — Vatra 
Dornei și retur, în jurul a trei ore pe 
fiecare sens ; 401/402 București — 
Satu Mare cu peste două ore ; 605/ 
606 București — Timișoara în jur de 
o oră; rapidul „Traian", București
— Timișoara, cu aproximativ trei 
sferturi de oră.

De asemenea, 
de transport mal 
orașe. Vor fi 
acceleratul Galați — 
grupă de vagoane directe 
ral, precum și trenurile 
parcurs : Timișoara — 
Miercurea Ciuc — Toplița ; Cărei — 
Satu Mare ; Blaj — Alba-Iulia ; Bra
șov — Intorsura Buzăului ; Brașov
— Sf. Gheorghe.

La acceleratele 
Nord — Suceava 
spre Iași, Ciceu și Blcaz se introduo 
locomotivele Diesel-electrice, ca
pacitatea de transport dublîndu-se 
astfel în condiții de menținere a vi
tezei existente. Și la trenurile per
sonale de pe liniile București — Pi
tești, București — Roșiori — Craiova, 
Arad — Simeria, va fi sporită capa
citatea de transport.

Trenurile accelerate 101/102 Bucu
rești — Timișoara — Belgrad ; 205/ 
206 București — Deva ; 301/302 Bucu
rești — Cluj — Oradea — Episcopia 
Bihorului — Budapesta — Praga — 
Berlin ; 331/332 combinate cu 815/816 
Mangalia — Cluj — Praga și 633/ 
634 București — Sofia vor avea un 
număr sporit de vagoane de dormit. 
De asemenea, s-a prevăzut înființa
rea unui număr mai mare de bufete 
In trenurile de pe liniile principale.

Noul mers al trenurilor poate fi 
procurat de Ia toate agențiile de vo
iaj și stațiile C.F.R.

Evoluția evenimentelor din O- rientul Apropiat preocupă în mod deosebit opinia publică din țara noastră ca și pe oamenii iubitori de pace din lumea întreagă.După cum este știut, ca rezultat al unor eforturi colective, a fost adoptată la 22 noiembrie 1967, prin vot unanim, rezoluția Consiliului de Securitate privind soluționarea situației create în Orientul Apropiat în urma ostilităților din iunie anul trecut dintre Izrael și țările arabe. Rezoluția stabilește principiile esențiale ale unei reglementări politice în această zonă șl anume : inadmisibilitatea anexării unor teritorii ca urmare a operațiunilor militare și, în consecință, retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate ; încetarea stării de beligeranță și asigurarea pentru toate statele din regiune a dreptului de a trăi în pace, în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute.Dar, deși de la adoptarea acestei rezoluții au trecut șase luni, nu s-au realizat pași efectivi pe calea indicată de ea, în vederea unei reglementări politice corespunzătoare intereselor păcii. Mai mult, în această perioadă din Orientul Apropiat au parvenit continuu știri despre noi manifestări, incidente și ciocniri menite să accentueze încordarea și animozitățile între popoarele care trăiesc în această zonă, să pericliteze pacea și securitatea internațională. Toate acestea trezesc o profundă și serioasă neliniște în opinia publică mondială.In primul rînd, atrage atenția faptul că, deși de la încetarea ostilităților a trecut aproape un an, Izraelul continuă să mențină sub ocupație teritoriile cucerite în urma războiului din iunie de anul trecut. în epoca noastră, — așa după cum se știe — forța nu creează drept. Referindu-se la a- ceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia: „Calea de impunere a 
intereselor proprii prin forța ar
melor, cuceririle teritoriale prin 
război nu pot duce, în zilele noas
tre, la soluționarea problemelor in
ternaționale, Ia dezvoltarea rela
țiilor de colaborare între po
poare, la promovarea cauzei păcii". Prin menținerea sub ocupație militară de către Izrael a unor întinseteritorii aparținînd statelor vecine, nu numai că n-a fost rezolvată unadin problemele litigioase primordiale care grevează conflictul din Orientul Apsopiat — aceea a refu- giaților arabi — dar ea a căpătat dimensiuni considerabil mai mari.

se asigură legături 
bune pentru unele 
puse în circulație 

Ciceu, o 
spre lito- 
de scurt 
Simeria ;

521/522 București 
cu legături directe

(Agerpres)

viața internațională

BucureștiMOSCOVA 25. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : în cursul zilei de sîmbătă, delegația Comitetului municipal București al P.C.R. și a Consiliului popular al municipiului București, condusă de tov. Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului nicipal București al P.C.R., mărul general al Capitalei, continuat vizita la Moscova,prim popas a fost făcut la expo-
mu- pri- și-a Un

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei făcute în Ungaria de 
J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, a fost dat publicității un co
municat comun în care se arată că 
cele două părți și-au exprimat satis
facția față de relațiile politice, eco-

aziția industrială internațională din parcul Sokolniki, .unde membrii delegației au fost însoțiți de V. F. Promîslov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova, V. P. Isaev și E. T. Samoedov, prim-vicepreședinți ai comitetului.Oaspeții români au vizitat apoi Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S., care constituie o sinteză a succeselor industriei, agriculturii, științei și tehnicii sovietice.
nomice și culturale ungaro-mongole. 
Ele au subliniat că trebuie să con
tinue lupta comună pentru slăbirea 
încordării internaționale, înlăturarea 
pericolului unui război termonuclear, 
pentru o pace trainică și coexistență 
pașnică între statele cu sisteme so
ciale diferite.

Viața arată, totodată, că și în acest caz, ca întotdeauna de-a lungul istoriei, ocupația militară generează și nu poate să nu genereze din partea populației cotropite reacții de împotrivire, rezistență, ostilitate. Interesele popoarelor din Orientul Apropiat cer imperios ca în această zonă să existe relații normale, de conviețuire și colaborare; dar la aceasta nu se poate ajunge în nici un caz pe căi militare, prin metodele „politicii de forță".se impun atenției de dăuneze speranțelorTotodată, 
și o serie de alte acțiuni natură să și premiselor reglementării pașnice a conflictului. După cum se știe, la 22 martie, sub pretextul represaliilor față de teroriști, Izraelul a lansat un atac masiv împotriva Iordaniei, cu folosirea infanteriei, blindatelor, aviației și unităților de parașutiști. Desigur, nu poate fi ignorată problema „terorismului", ea însăși strîns legată de ocupația militară ; dar este evident că nimic nu poate justifica, în condițiile acordului de încetare a focului, o operațiune ofensivă de 
o asemenea amploare, al cărei scop evident a fost nu apărarea, ci intimidarea.Pe aceeași linie se înscrie și organizarea, la 2 mai, cu prilejul zilei naționale a Izraelului, a unei mari parăzi militare la Ierusalim, trupele venind din partea ocupată în iunie anul trecut; aceasta cu

toate că, la 27 aprilie, Consiliul da Securitate a adoptat în unanimitate rezoluția prin care se cerea contramandarea acestei manifestări, concepute în mod evident ca o demonstrație de forță.Este evident că fiecare din a- ceste fapte nu poate decît să a- dauge noi elemente de tensiune și încordare în relațiile dintre Izrael și statele arabe, să pericliteze șansele de reglementare pașnică a conflictului. Nu este întîmplă- tor că în ultimele zile s-au făcut din nou auzite declarații din “surse arabe, cum că un nou război este „inevitabil", la care din partea Izraelului s-a replicat că „războiul nu s-a terminat". Și mai grav este faptul că, în asemenea condiții, are loc o intensificare a cursei înarmărilor în întreaga regiune, care nu poate decît să sporească și mai mult încordarea internațională.Opinia publică din țara noastră, toți oamenii iubitori de pace nu pot să privească decît cu un sentiment de profundă îngrijorare și dezaprobare un asemenea curs al evenimentelor, căruia dacă nu i se va pune în mod rapid capăt ar permite cărbunilor care mocnesc încă sub cenușă să aprindă vîlvătăile unui mare incendiu, ale cărui urmări pot fi încă mai grave decît cele din anul trecut. O nouă expresie a acestei dezaprobări generale o constituie rezoluția adoptată zilele trecute de Consiliul de Securitate.Este necesar să se dea dovadă de luciditate și rațiune politică. Orientarea spre o „politică a forței" contravine înseși intereselor majore ale poporului izraelian, slăbește poziția internațională a Izraelului, îl condamnă la izolare.Așa cum este bine cunoscut. România, potrivit cu întreaga el politică externă de pace, s-a situat și se situează în problema O- rientului Mijlociu pe o poziție profund principială și consecventă. Ea s-a pronunțat ferm, atît înainte, cît și după izbucnirea operațiilor militare, pentru reglementarea crizei pe calea înțelegerii șl găsirii unor soluții reciproc acceptabile pentru toate problemele litigioase, în conformitate cu dreptul la existență, integritate de stat, la dezvoltare independentă și democratică a tuturor popoarelor care trăiesc în această regiune.Țara noastră consideră că este timpul să se treacă la realizarea prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care oferă un cadru propice găsirii unor soluții acceptabile părților pe baza retragerii trupelor izraeliene din teritoriile ocupate pe linia dinaintea începerii ostilităților, asigurării pentru toate statele a dreptului la o existență de sine stătătoare, în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute. Poporul și guvernul român își mențin convingerea fermă că drumul păcii și securității în Orientul Apropiat nu poate fi decît acela al soluționării, pe bâze reciproc acceptabile, a divergențelor existente, crearea prin consensul părților interesate a premiselor pentru dezvoltarea tuturor popoarelor din această regiune pe calea independenței, democrației, a progresului social. Opinia publică din țara noastră își exprimă speranța că părțile interesate vor găsi calea și metodele care să conducă la soluționarea pașnică a problemelor în litigiu. Considerînd că tuturor statelor le revine datoria să depună eforturi în acest scop, România este hotărîtă să acționeze și de aci înainte în același spirit constructiv spre a-și aduce, împreună cu toate statele iubitoare de pace, aportul la eliminarea focarului de încordare din Orientul Apropiat și statornicirea unui climat de conviețuire pașnică a tuturor popoarelor din această regiune, corespunzător intereselor securității și păcii generale.
V. ILIESCU

PLENARA 0. C. ALBRATISLAVA 25 (Agerpres). — La Bratislava a fost dat publicității comunicatul referitor la plenara C.C. al P.C. din Slovacia, care a avut loc între 22 și 24 mai. în cadrul plenarei, se spune în comunicat, a fost dezbătută și aprobată în unanimitate informarea prezentată de Vasil Bilak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, cu pri
încheierea vizitei în U.R.S.S. 

a președintelui Austriei MOSCOVA 25 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității la Moscova cu prilejul încheierii vizitei făcute de președintele Austriei, Franz Jonas, în U.R.S.S. subliniază intenția celor două țări de a depune în continuare eforturi pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare existente între ele. Părțile au subliniat că menținerea păcii este sarcina cea mai urgentă a tuturor popoarelor și în acest scop este necesar ca acțiunile agresive să fie excluse din relațiile dintre state. Ele au arătat că trebuie găsită cît mai grabnic o soluție problemei vietnameze pe baza acordurilor de la Geneva din 1954.în timpul vizitei a fost semnat acordul privind colaborarea economică, tehnică și științifică dintre Uniunea Sovietică și Austria.

vire la situația politică actuală din Slovacia. Participanții la discuții au acordat o atenție deosebită problemelor politice și economice actuale ale dezvoltării societății socialiste cehoslovace. în încheierea lucrărilor sale, plenara a adoptat o rezoluție și a aprobat programul de acțiune al P.O. din Slovacia.
Plecarea din 
Praga a lui 
A. KosîghiiiPRAGA 25 (Agerpres). — A. N, Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a părăsit sîmbătă Praga, după o scurtă ședere în Cehoslovacia, plecînd spre patrie, anunță agenția C.T.K. <n timpul vizitei, el a avut convorbiri cu Ludvik Svoboda, Alexander Dubcek, Oldrich Cernik, Josef Smr- kovsky.Agenția C.T.K. precizează că vizita lui A. N. Kosîghin în Cehoslovacia a constituit o continuare a schimbului de vederi cu conducători de partid și de stat din R. S. Cehoslovacă.
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RAPORTUL PREZENTAT DE PREMIERUL 
FAM VAN DONG LA SESIUNEA 

ADUNĂRII NAȚIONALE A R. D. VIETNAM

po- 
Viet- 
forte 
mili-

HANOI 25 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, prezpntînd 
în cadrul celei de-a 4-a sesiuni a 
Adunării Naționale raportul guver
nului, a făcut o amplă analiză o 
desfășurării războiului popular de e- 
liberare din Vietnamul de sud, a 
luptei eroice a poporului R. D. Viet
nam împotriva actelor agresive ale 
S.U.A. și a sprijinului acordat luptei 
poporului vietnamez de toate po
poarele lumii. Vorbitorul a subli
niat că, rezistînd războiului de a- 
gresiune dezlănțuit de imperialiștii 
americani împotriva întregului 
por vietnamez și a întregului 
nam si luptînd împotriva unor 
militare cu un efectiv de 1.2
oane oameni, inclusiv peste 500 000 
de militari ai corpului expediționar 
american, poporul vietnamez res
pinge cu vitejie fără seamăn pe ina
mic pentru a-si salva patria, 
păstrează în permanentă 
în acțiune, își sporește 
cursul luptelor și obține 
mari victorii.

Referindu-se la ofensiva 
și la insurecția de largi 
din perioada Anului Nou vietnamez 
(T.E.T.), primul ministru a arătat că 
prin această acțiune, în cadrul că
reia inamicul a fost combătut chiar 
în ■ centrele sale politice și militare 
pe care le credea inexpugnabile, 
forțele armate ale F.N.E.. alte for
te armate patriotice, masele și-au 
creat o nouă poziție strategică cu 
scopul de a lovi dușmanul oriunde, 
în orice moment și prin orice me
tode. Ca urmare a acestei situații, 
inamicul a trebuit să dea înapoi și 
să-și concentreze eforturile asupra 
apărării pozițiilor sale vitale la Sai
gon, Hue, Da Nang, Khe Sanh. pe 
podișurile înalte, în Delta Fluviului 
Mekong, unde noi fulgere pot că
dea asupra lui în orice moment.

Enumerînd faptele care explică 
victoria forțelor patriotice din Viet
namul de sud, vorbitorul s-a refe
rit la politica de profundă unitate 
națională a F.N.E., al cărui program 
a demonstrat pe deplin voința celor 
14 milioane de locuitori din toate 
păturile sociale de a se uni, a 
lupta și a învinge, precum și la a- 
pariția Alianței vietnameze a forțe
lor naționale, democratice și pașni
ce, care reprezintă pe scară largă 
diferite convingeri politice și reli
gioase și diferite naționalități. Răs- 
punzînd la apelul F.N.E., această a- 
liantă a pășit înainte pentru a-si a- 
suma importanta și glorioasa sa răs
pundere în lupta dîrză din momen
tul de fată. Mentionînd că bom
bardamentele aeriene ale agresorilor 
americani împotriva Nordului au ur
mărit slăbirea forței R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong a arătat că, în ciu
da acestor atacuri, Vietnamul de 
nord continuă să prospere, potenția
lul său economic și militar se în
tărește necontenit, construcția socia
listă merge mai departe si viata po
porului este asigurată. Vietnamul de 
nord a devenit mai puternic decit 
orieînd. Apreciind că războiul este 
încercarea cea mai serioasă prin 
care trece un regim, vorbitorul a 
declarat că „socialismul din nordul 
tării noastre a trecut în mod glo
rios această încercare".

Succesele noastre, a spus el în 
continuare, sînt inseparabile de spri
jinul foarte mare și valoros pe care 
ni-1 acordă Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză și alte țări 
socialiste frățești. Aceste succese nu 
pot fi despărțite de simpatia și 
sprijinul crescînd din partea clasei 
muncitoare din întreaga lume, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a popoarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină, a tuturor forțelor 
păcii și democrației din lume, inclu
siv din partea elementelor progre
siste din Statele Unite. Poporul nos
tru le mulțumește în mod sincer și 
le va fi întotdeauna recunoscător 
pentru acest nobil sprijin internațio
nal.

Vorbitorul a subliniat apoi impor
tanța principiilor expuse în declara
ția în patru puncte a guvernului 
R. D. Vietnam și în programul po
litic al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Aceste 
principii, a spus el, sînt simple și 
clare și ele au fost expuse și la con
vorbirile oficiale de la Paris dintre 
reprezentanții guvernului R. D. Viet
nam și cei ai guvernului S.U.A. Noi 
insistăm, a spus premierul Fam Van 
Dong, asupra poziției de principiu a 
poporului și guvernului nostru, ca 
și a Frontului Național de Eliberare, 
din care reies obiectivele luptei po
porului nostru în Sud și în Nord :

El 
inițiativa 
forța în 
tot mai

generală 
proporții

dreptul la independență și suverani
tate națională, de a trăi liber pe an
samblul teritoriului său. Acestea re
prezintă principiile cuprinse în acor
durile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam. Poporul vietnamez 
este hotărît să lupte și el are drep
tul de a ataca agresorul oriunde s-ai 
afla el. Este dreptul nostru sacru de 
a ne apăra. S.U.A. sînt cele care 
ne-au atacat, care au înfăptuit agre
siunea și care poartă războiul. în 
consecință, pornind de la această 
realitate, noi respingem asemenea 
pretenții nesăbuite, cum ar fi reci
procitatea dezescaladării de ambele 
părți, faptul ca fiecare parte să facă 
concesii. Statele Unite sînt cele care 
trebuie să pună capăt războiului de 
agresiune. Dacă Statele Unite vor 
înceta agresiunea și își vor retrage 
trupele din sudul țării noastre, pacea 
se va instaura imediat. Aceasta este 
poziția noastră de principiu. Guver
nul S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului de agresiune contra po
porului vietnamez ; să retragă toate 
trupele sale și ale țărilor satelite din 
Vietnamul de sud ; să înceteze defi
nitiv și necondiționat bombardamen
tele și celelalte acte de război pe în
treg teritoriul R. D. Vietnam ; toate 
treburile interne ale Sudului trebuie 
rezolvate de către poporul Vietna
mului de sud în conformitate cu 
programul Frontului Național de 
Eliberare, fără amestecul unor țări 
străine. Reunificarea Vietnamului 
trebuie realizată de către poporul 
vietnamez din cele două părți ale 
țării pe cale pașnică și pe o bază 
democratică, fără amestecul din afară 
al țărilor străine.

Acțiunile revendicative
•î®

din Franța
B CIOCNIRI ÎNTRE MANIFESTANȚI Șl POLIȚIE ÎN NOAPTEA DE

VINERI SPRE SÎMBĂTĂ B „MASĂ ROTUNDĂ" LA MINISTERUL

PENTRU PROBLEMELE SOCIALE

PARIS 25 (Agerpres). — Puterni
cele demonstrații începute în după- 
amiaza zilei de 24 mai în majorita
tea orașelor din Franța au continuat 

.în tot cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă. La Paris, Strasbourg, Lyon, 
Nantes, ' ‘
Rennes, 
întîmpinați 
de poliție, 
de bastoane 
lacrimogene, 
ciocniri între 
au avut loc la Lyon, unde s-au în
registrat numeroși răniți de ambele 
părți, iar un polițist a fost ucis. Po
trivit relatărilor agenției France 
Presse, pagubele materiale sînt im
portante.

La Paris, manifestația studențeas
că organizată vineri după-amiază s-a 
transformat în cursul nopții într-o 
adevărată luptă de stradă între po
liție și studenți. Pe principalele bu
levarde și mai ales în Cartierul La
tin au fost ridicate baricade. Spre 
miezul nopții, aproximativ 2 000 de 
studenți au pătruns cu forța în in
cinta Bursei din Paris. Intervenția 
poliției pentru împrăștierea manifes- 
tanților și înlăturarea baricadelor s-a 
soldat cu ciocniri directe între cele 
două părți. Au fost arestate peste 100 
de persoane.

La Paris s-a anunțat oficial că, în 
urma puternicelor ciocniri care au 
avut loc în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă în capitala Franței în
tre forțele de poliție și studenți, o 
persoană a decedat, iar alte 456 au 
fost rănite. 178 dintre acestea au fost 
internate în spitale. Printre cei ră
niți se află și nouă polițiști.

★

Sîmbătă nu au avut loc la Paris 
demonstrații. Unități ale poliției au 
ocupat poziții în Cartierul Latin, dar 
nu au avut de intervenit. Organiza-

Bordeaux, 
demonstranții 

de 
care 
de cauciuc și gaze 
Cele mai importante 
poliție și manifestanți

Toulouse și 
au fost 

puternice forțe 
au făcut uz

țiile studențești și Sindicatul național 
al învățămîntuM superior au făcut 
cunoscut că nu -"iu emis nici un cu- 
vînt de ordine privind organizarea 
unor demonstrații în cursul zilei de 
sîmbătă. Grevele continuă însă să 
paralizeze întreaga activitate econo
mică. La Paris sînt semnalate unele 
dificultăți de aprovizionare. îndeo
sebi, rezervele de benzină încep să 
devină insuficiente. Traficul aerian a 
fost reluat parțial cu contr.ibutia for
țelor aeriene franceze.

La Ministerul pentru problemele 
sociale a început sîmbătă după- 
amiază „masa rotundă", cu participa
rea reprezentanților guvernului, ai

Luări de poziție

Ștafeta tinereții

patronatului și ai sindicatelor. Re
uniunea, prezidată de primul minis
tru Pompidou, a adoptat o ordine de 
zi a discuțiilor care cuprinde proble
mele remunerării, condițiilor de 
muncă, pensiilor, reducerii duratei 
de muncă, folosirii forței de muncă, 
drepturilor sindicale, securității so
ciale și reformei fiscalității.

Deschizînd prima ședință, premie
rul Pompidou a declarat că proble
mele asupra cărora este chemată 
populația să se pronunțe în cadrul 
referendumului din iunie sînt mult 
mai ample decît cele ce trebuie să 
fie evocate și reglementate în cadrul 
„mesei rotunde".

în legătură cu

cuvintarea președintelui de Gaulle

Ieri, la Belgrad, ca fi 
în toate orașele Iugo
slaviei, a fost sărbăto
rită Ziua tineretului. Cu 
acest prilej în întreaga 
țară au avut loc mari 
festivități populare, pre
cum și manifestații cul- 
tural-artistice și sporti
ve. La Belgrad, Za
greb, Liubliana, Saraje
vo, Skoplje, Titograd ca 
și în alte orașe s-au 
desfășurat seri ale tine
retului, acțiuni de 
muncă pentru înfrumu-

împreună marele sistem 
hiaro-energetic și de 
navigație, ștafeta a fost 
purtată din mînă în 
mînă de zeci de mii de 
tineri și tinere. Pe par
cursul celor peste 8 000 
km prin toate republi
cile și regiunile țării, 
tinerii purtători ai șta
fetei au fost pretutin
deni salutați cu căldură 
de sute de mii de oa
meni.

In seara zilei de 24 
mai ștafeta a ajuns la

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD 

DE LA N. PLOPEANU
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sețarea parcurilor și 
grădinilor, întreceri ale 
tinerilor matematicieni 
și fizicieni etc.

In centrul atenției a- 
cestor manifestări care 
au avut loc în tot 
cursul lunii mai s-a 
aflat „ștafeta tineretu
lui". Pornită la 30 apri
lie de pe cel mai mare 
șantier — Porțile de 
Fier — unde Iugoslavia 
și România construiesc

Belgrad și a rămas pes
te noapte la cantona
mentul tinerilor care 
participă la construcția 
noului cartier al capita
lei, Belgradul Nou. In 
cursul ultimilor 20 ani 
în acest loc, 
altădată erau 
mai mlaștini,
înălțat un șir de blocuri 
semețe cu cîte 8, 10, 12 
și 24 etaje. Belgradul 
Nou are în prezent a- 
proape 100 000 locui-

tori. In 1980, cînd toa- 
te lucrările vor fi ter
minate, acest cartier va 
avea 250 000 locuitori.

Sîmbătă dimineața 
ștafeta a pornit din nou 
și după ce a parcurs 
străzile capitalei a ajuns 
la Palatul alb, unde a 
fost predată președinte
lui Iosip Broz Tito. 
Ultimul purtător al șta
fetei, tînărul mecanic- 
auto Eduard Franko- 
viei, împreună cu re
prezentanți ai tineretu
lui din toate republici
le au transmis preșe
dintelui R.S.F. Iugo
slavia și președinte al 
Uniunii Comuniștilor, 
g'icitări cu ocazia zi- 

sale de naște- 
Președintele Tito 

transmis cu a-

unde
nu-

s-au

re.
a 
cest prilej salutul său 
tinerei generații, o dată 
cu îndemnul de a în
văța și munci mai bine 
pentru înflorirea țării.

Seara, pe stadionul 
armatei populare iugo
slave din Belgrad, a a- 
vut loc un mare festival 
artistic și sportiv la 
care și-au dat concursul 
aproape 10 000 de ti
neri.

PARIS 25 (Agerpres). — Cuvînta- 
rea radiotelevizată a președintelui 
Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, privind necesita
tea efectuării unor reforme structu
rale care să fie supusă unui referen
dum popular, a declanșat reacții di
ferite in rîndul partidelor politice 
și sindicatelor franceze.

Secretarul general al P.C. Francez, 
Waldeck Rochet, a expus programul 
P.C.F., chemat să înfăptuiască schim
bări adevărate în viața economică și 
socială a țării, să se obțină ca statul 
să renunțe la subordonarea față de 
monopolurile capitaliste, să se înfăp
tuiască reforme radicale. „Noi cerem 
o conducere democratică a între
prinderilor naționale si instaurarea 
dreptului de control al oamenilor 
muncii pe toate treptele vieții 
economice". El a subliniat cerința 
pentru o reformă democratică uni
versitară.

Secretarul general al P.C.F. a re
levat necesitatea creării unui guvern 
popular care să se sprijine pe voința 
poporului. „Partidul comunist, care x. ■ nkJ-k.»’

. este gata'să facă parte dintr-tm ast- A°r^lbJ % '
fel de guvern, propune cu consec- 1,3 rn tnb ParP dorpRP Ra Rfl mMrc3 
vență altor partide și organizații de 
stingă un acord pe baza unui pro
gram comun. Nu noi sîntem vinovați 
că un astfel de acord n-a fost încă 
realizat", a spus Waldeck Rochet.

Francois Mitterrand, președintele 
Federației Stîngii Democrate și So
cialiste, a precizat Ia rîndul său : 
„Federația va răspunde printr-un Nu 
referendumului". Edgard Pisani, fost

ministru al agriculturii, a menționat: 
„Este imposibil să întreprinzi ade
vărate reforme cu aceiași oameni 
care n-au știut să prevadă evenimen
tele și cauzele actualelor nemulțu
miri".

Un comunicat al Comitetului natio
nal de conducere al Centrului De
mocrat, publicat în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă, arată : „Cuvîn- 
tarea . generalului de Gaulle a 
sosit prea tîrziu. Ea nu aduce o ade
vărată rezolvare gravelor probleme 
care frământă Franța. Un referen
dum nu implică dialogul, el îl în
depărtează. Pentru concilierea auto
rității statului cu marile curente 
populare va trebui să se recurgă la 
alte metode și să se facă apel la alți 
oameni".

Cît privește poziția Confederației 
Generale a Muncii, ea a fost relevată 
de Georges Seguy, secretarul gene
ral al C.G.T., care a arătat : „Munci
torii nu revendică un referendum, 
ci condiții mai bune de viață și 
muncă". El a menționat că „C.G.T. 

hă cu toți care doresc sa se meargă 
înainte, la schimbările profunde în 
domeniul social, economic și politic". 
Jacques Tessier, secretarul general 
al Confederației Franceze Democra
tice a Muncii, a declarat: „Pentru 
moment, cuvîntarea președintelui de 
Gaulle nu pare să modifice datele 
problemei a cărei soluționare incum
bă, în primul rînd, organizațiilor 
profesionale și sindicale".

Ambasadorul
României

fe Turcia a 
prezentat scrisorile 

de acreditare

M

agențiile de presă

«•xL-j-.J

ANKARA 25 (Agerpres). — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Turcia, Grigore Geamănu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Cevdet Su- nay. La solemnitate a asistat Ihsan Sabri Caglayangil, ministrtil afacerilor externe al Republicii-Turcia.Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele Republicii Turcia și ambasadorul România a cordială. Republicii Socialiste avut loc o convorbire
□ B B O

VIZITA LUI CORNELIU

Unul din mitingurile muncitorești dare au avut loc în aceste zile la Uzinele 
„Peugeot'

IN COMITETUL POLITIC AL 0. N. U

DEZBATERILE ÎN PROBLEMA
NEPROLIFERĂRII

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, transmite : 
In Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat vineri 
după-amiază dezbaterile pe marginea 
proiectului tratatului de nedisemi- 
nare a armelor nucleare.

Subliniind că delegația sa „nu 
subestimează importanța proiectului 
de tratat și eforturile care au fost 
depuse pentru a se ajunge la elabo
rarea acestuia", reprezentantul Co
lumbiei, Julio Turbay Ayala, și-a 
exprimat părerea că „nu trebuie 
pierdută posibilitatea care s-a creat 
în prezent de a se încheia acest tra
tat". Formulînd o serie de propuneri 
vizînd îmbunătățirea documentului 
prezentat spre examinare și pledînd, 
de asemenea, pentru „luarea în con
siderare a tuturor sugestiilor con
structive făcute 
cleare", delegatul columbian a de
clarat că „scopul 
de a modifica radical 
de a-1 completa, astfel îneît să poată 
primi un sprijin cît mai larg".

Observațiile critice ale ambasado
rului Columbiei s-au referit în spe
cial la necesitatea îmbunătățirii pre
vederilor privind garanțiile de secu
ritate și includerea acestor garanții

de statele nenu-

acestora nu este 
tratatul, ci

MĂNESCU

LA AMBASADA ROMÂNIEI LA WASHINGTON
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

In zilele de 24 și 25 mai, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al României, președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a făcut o vizită la 
ambasada României la Washington.

Ambasadorul României la Washing
ton, Cornel Bogdan, a oferit sîmbătă 
seara în onoarea ministrului afaceri
lor externe român un dineu la care 
au participat: Dean Rusk, secretar 
de stat al S.U.A., William Foster, 
directorul Agenției pentru controlul 
Armamentelor și dezarmare, Eugene 
RostoWj subsecretar de stat pentru 
afacerile .politice, John Laddy și Jo
seph Sisco, asistenți ai secretarului

de stat, Nathaniel Davies, consilier 
al Casei Albe, Walter Stoessel jr., 
adjunct al asistentului secretarului 
de stat, Rafael Sancho-Bonet, ad
junct al șefului protocolului Statelor 
Unite, și George Kaplan, șeful Bi
roului pentru România din Depar
tamentul de Stat. Au luat, de ase
menea, parte Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și membri ai ambasadei ro
mâne.

Cu acest prilej, Corneliu Mănescu 
și Dean Rusk au avut un schimb de 
păreri asupra problemelor actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
precum și asupra altor probleme 
care interesează cele două țări.

în textul tratatului, precum șl la 
modul în care este abordată în do
cument problema folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice. „Folosi
rea energiei nucleare în scopuri paș
nice — a declarat J. Ayala — are 
o importanță deosebită pentru țările 
în curs de dezvoltare, și de aceea 
proiectul de tratat nu trebuie să fie 
vag și imprecis în ce privește aceas
tă problemă".

Reprezentantul Madagascarului, 
Louis Rakotomalala, a subliniat in 
intervenția sa că „majoritatea state
lor se pronunță pentru o înaintare 
treptată spre dezarmarea generală, 
completă și controlată" și și-a expri
mat speranța că „în condițiile în 
care toți vor da dovadă de bună
voință, acest scop va fi atins în cele 
din urmă".

Ambasadorul Madagascarului a 
atras atenția asupra unor neclarități 
și deficiențe ale tratatului, propu- 
nînd o examinare atentă a tuturor 
sugestiilor care au fost făcute în le
gătură cu acest document. El s-a 
referit în special la problema garan
țiilor, susținînd că „unele prevederi 
sînt discriminatorii și neadecvate". 
Vorbitorul a declarat că „dacă unele 
delegații, printre care și cea a Ma
dagascarului, preferă ca această pro
blemă să fie examinată din nou, pe 
larg, într-o perspectivă completă, 
după o anumită perioadă de timp, 
asta nu înseamnă că ele se pronun
ță împotriva tratatului".

★
Comitetul celor 24 al O.N.U. șl-a 

încheiat dezbaterile cu privire la si
tuația din Swaziland, căruia Marea 
Britanie, în conformitate cu rezolu
ția O.N.U., s-a angajat să-i acorde 
independența la 6 septembrie 1968. 
Reprezentantul Marii Britanii a de
clarat că guvernul său va respecta 
termenul stabilit. Comitetul a adop
tat, totodată, o rezoluție în care se 
arată că, în timpul dominației colo
niale britanice în Swaziland, Anglia 
nu a luat nici un fel de măsuri care 
să ducă la dezvoltarea teritoriului 
din punct de vedere economic, politic 
și social. Rezoluția a fost adoptată 
cu 20 de voturi pentru și trei abți
neri (Marea Britanie, S.U.A. și Aus
tralia).

transmit
Cea de-a 16-a ediție a Tîrgulul din Roma s-a deschis sîm

bătă. Un număr de 1435 de firme și întreprinderi italiene prezintă pe o 
suprafață de 78 000 de metri pătrați ultimele noutăți în domeniul industriei 
ușoare și al construcțiilor prefabricate, precum și mașini-unelte diferite. La 
tîrg participă, de asemenea, cu pavilioane proprii încă 12 țări. Oficiul Na
țional de Turism din România prezintă un stand de fotografii în culori ale 
unora dintre cele mai cunoscute puncte și regiuni turistice din țara noastră. 
Participăm, de asemenea, cu un birou 
produse de artizanat.

de informații turistice și cu o serie de

La Praga s-au aflat doi re
prezentanți ai Bundestagului 
vest-german, E. Miiller, vice
președinte al fracțiunii U.C.D./U.C.S. 
din Bundestag, și I. Marx, membru al 
Prezidiului acestei fracțiuni. Ei s-au 
întâlnit cu reprezentanți ai vieții știin
țifice și publice cehoslovace, cu care 
au avut schimburi de vederi, anunță 
agenția C.T.K.

Consiliul de Securitate se va 
întruni luni după-amiază pentru a 
lua în dezbatere plîngerea guvernu
lui haitian, s-a anunțat la secretaria
tul O.N.U. în documentul adresat 
Consiliului de Securitate, guvernul 
haitian afirmă că Republica Haiti a 
fost atacată, la începutul acestei săp- 
tămîni, de avioane de bombardament 
și mercenari veniți din S.U.A., Jamai
ca, Republica Dominicană și Baha-

Intr-un Interviu acordat 
ziarului vest-german „Siid- 
deutsche Zeitung', Marko Nike- 
zici, secretar de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și-a ex
primat speranța că în cursul apropia
tei vizite la Belgrad a ministrului de 
externe vest-german, Willy Brandt, 
vor fi examinate relațiile bilaterale și 
căile de dezvoltare a acestora și vor 
fi abordate o serie de probleme in
ternaționale importante de interes co-

Agenția China Nouă anunță 
că Kirti Nidhi Bista, vicepremier și 
ministrul afacerilor externe al Nepalu
lui, care se află într-o vizită în R.P. 
Chineză, a avut sîmbătă o întrevedere 
cu Cen I, vicepremier al Consiliului 
de Stat și ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze.

N.A.T.O. din Europa occidentală a produs o vie reacție știrea că noul premier canadian a dat o expresie oficială cererilor exprimate tot mai frecvent în țara sa privind revizuirea poziției Canadei față de a- lianța nord-atlantică. Primul ministru, Pierre Elliott Trudeau, a declarat joi, în cadrul uneiconferințe de presă, că participarea militară a Canadei la N.A.T.O. trebuie să facă obiectul unei „reevaluări radicale". Europa occidentală „nu mai are nevoie de forțele militare canadiene pentru a se apăra" — a spus el —, adăugind că țara sa trebuie să pună accent „maî curînd pe a- părarea proprie decît pe rolul său militar în cadrul N.A.T.O.". Primele măsuri (preconizate d#“ mai multă vreme) pe linia a- plicării acestei orientări ar fi repatrierea brigăzii de artilerie, a unității de aviație, precum și a tuturor trupelor canadiene staționate în Europa occidentalăDeși observatorii scot în evidență rațiuni de ordin economic care au determinat declarația premierului, nu poate fi trecută cu vederea starea de spirit anti-N.A.T.O. care cuprinde cercuri tot mai largi ale opiniei publice canadiene. „Participarea la N.A.T.O. — spunea deputatul Robert Pritty — este un efect al războiului rece și nu corespunde intereselor țării. Cel mai înțelept lucru, ar fi să ne menținem departe de aceste angajamente militare". De altfel, Canada a procedat mai de reducerea efectivă La

mun.

Așa numitul „O- 
raș al renașterii', 
construit de partici- 
panții la „marșul 
săracilor' ain 
S.U.A., a fost inun
dat din cauza ploi
lor torenjiale și va 
fi evacuat. Majori
tatea celor 2 400 de 
locuitori ai săi vor 
fi cazafi provizoriu 
în diferite biserici 
din Washington.

întrevederi Ia Cairo. Oficia
lități ale Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.A.U. au avut o serie de 
întrevederi cu ambasadorii la Cairo ai 
țărilor membre ale Consiliului de 
Securitate și ai altor state cu care au 
examinat evoluția situației din Orien
tul Apropiat. Potrivit ziarului „Al 
Ahram", în cadrul acestor întrevederi 
R.A.U. a căutat să găsească sprijin din 
partea țărilor respective în urma refu
zului Izraelului de a respecta hotărî- 
rile O.N.U.

Protest anti-N.A.T.O
denții Universității din Reykjavik și-au 
exprimat protestul împotriva hotărîrii 
luate de guvernul Islandei de a pune 
la dispoziția Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. clădirea universității pe 
timpul desfășurării sesiunii acestuia, 
ce va avea loc la Reykjavik la sfîr- 
șitul lunii iunie a.c.

Ministrul învățămîntulul. 
Ștefan Bălan, a sosit la San
tiago de Chile într-o vizită de do
cumentare, la invitația omologului său 
chilian. La sosire, pe aeroport, el a 
fost întîmpinat de Maximo Pacheco, 
ministrul educației al statului Chile, 
de prof. univ. Ambrosio Rabanales, 
președintele Institutului de cultură 
chiliano-român, și de membrii Amba
sadei române din capitala chiliana.

comerțului exte-
Cehoslovace,

Ministru! 
rior al R. S
Vaclav Vales, a declarat la o confe
rință de presă că statul va oferi în
treprinderilor industriale și organiza
țiilor cooperatiste posibilitatea să par
ticipe independent pe piețele străine. 
Organismul central al comerțului ex
terior va avea însă dreptul să revoce 
autorizația de exercitare independentă 
a comerțului pe piețe străine, dacă nu 
vor fi obținute rezultate comerciale 
eficiente — a arătat el.

într-o declarație, primul mi
nistru al Izraelului, Levi Eshkol, 
a arătat că Izraelul nu renunță „la 
actualele sale frontiere", înainte de a 
se semna un tratat de pace stabil în 
Orientul Apropiat. După cum rela
tează agenția Associated Press, el a 
menționat că „nici O.N.U., nici garan
ții străini, nici aranjamente vagi nu 
pot forma, în nici un caz, o bază pen
tru o pace stabilă în această regiune. 
Nu există nimic care să poată înlocui 
un tratat de pace oficial, stabil, anga- 
jant fără echivocuri, realizat pe baza 
unor tratative directe — o pace reală 
și acceptarea cu adevărat de către ve
cinii Izraelului a existenței Izraelului

aîn cadrul unor frontiere 
spus premierul izraelian.

sigure",

nada mult la a acestor angajamente, sfîrșitul anului 1967 escadrilele canadiene din Europa occidentală au fost reduse de la 8 la 6, ulterior urmînd să a- jungă la 4. Deși premierul canadian nu a anunțat decît o „reconsiderare" a atitudinii țării sale față de N.A.T.O. și nu o eventuală retragere, „fidelii" pactului se declară foarte îngrijorați, avînd în vedere, evident, precedentul francez.Declarațiile premierului canadian privind intențiile de retragere a trupelor canadiene din Europa trebuie puse totodată în legătură cu accentuarea curentelor și tendințelor din Europa occidentală spre destindere, normalizarea relațiilor între toate statele europene, dezvoltarea colaborării pe baza respectării independenței și suveranității fiecăruia, înfăptuirea securității europene. în opinia publică europeană crește conștiința că realizarea acestor deziderate este strîns legată de plecarea din Europa a trupelor americane. a tuturor trupelor neeu- ropene, de retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state în granițele lor naționale, de desființarea bazelor militare străine și lichidarea blocurilor militare.Un lucru rămîne evident! tot mai multe din țările membre ale N.A.T.O. sînt preocupate de situația lor internă, de statornicirea unui climat de destindere și colaborare internațională. Iar N.A.T.O., așa cum o declară acum și Canada, constituie o frînă în calea a- cestor opțiuni.
Dumitru POPA

avute
Zahedi,

Ia
____ _____  _ cu 
colegul său Jânos Peter, subliniază că cei doi miniștri și-au exprimat satis
facția față de dezvoltarea relațiilor bilaterale și perspectivele evoluției lor în 
viitor. Părțile au arătat că relațiile și colaborarea ungaro-iraniană se bazează 
pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Cei doi 
miniștri au constatat că împărtășesc păreri identice sau foarte apropiate în 
cele mai importante probleme internaționale.

Comunicatul comun cu privire la convorbirile 
Budapesta de ministrul de externe iranian, Ardeshir
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