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Cu prilejul semicentenarului unirii Transilvaniei cu România

CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT 
AU PARTICIPAT LA FESTIVITĂȚILE 

DE LA ALBA IULIA
Alba Iulia, străvechea așezare daco-romană, în a cărei vatră a fost proclamată, a- cum cinci decenii, unirea Transilvaniei cu România, a trăit joi . clipe de înălțătoare evocare, caracteristică sărbătoririi semicentenar//’ ti unirii. Aniversarea actp ' i de la 1 decembrie 1918 — m ment de deosebită însemnătate în istoria poporului nostru — reprezintă omagiul fierbinte pe care întregul nostru popor, angajat în marea operă de propășire a României socialiste, îl aduce astăzi luptei pline de sacrificii a înaintașilor săi, maselor populare, care au făurit statul național unitar român. Unirea a fost încununarea victorioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate forțe ale poporului ro^ mân din Țara Românească, Moldovă și Transilvania, de cărturari și mari gînditori ai neamului, a activității desfășurate de elementele revoluționare, de militanții socialiști, pentru împlinirea aspirațiilor și voinței întregului popor români ' : -Importanța aniversării acestui eveniment a fost subliniată .și de prezența la manifestările țL^Âieri. de la Alba Iulia a conducătorilor partidului și statului nostru.Joi dimineață, la ora 8.30, trenul oficial a sosit în gara Alba Iulia. Cu ovații și virale ne- sfîrșite, mii de oameni ai muncii — români, maghiari și germani — prezenți pe peron, salută sosirea tovarășilor 

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Paul Nicuiescu- 
Mizil, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekaș, Vasile Vîicu, Ște
fan Voitec, Dumitru Ponescu.Fanfare și coruri reunite intonează cunoscutul imn „Pe-al nostru steag1*,  care, acum cinci decenii, a înflăcărat pe luptătorii pentru unire.Tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, rostește un cuvînt de salut. loan Milaciu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Șard, îi întîmpină pe oaspeți cu ura
rea de „Bun sosit**,  cu tradiționala pîine și sare. Un grup de tinere fete, îmbrăcate în frumoase costume naționale, reprezentînd diferite zone etnografice ale țării, împreună cu pionieri, oferă tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer și celorlalți conducători de partid și de stat buchete de flori.în această zi de sfîrșit de toamnă, pe străzile orașului, 
o mulțime de oameni ai muncii — români, maghiari și 
(Continuare în pag. a II-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Participăm cu deosebită emoție la sărbătoarea împlinirii a 50 de ani de la înfăptuirea dorinței de veacuri a poporului nostru — realizarea statului național român, care a deschis calea, dezvoltării unitare a națiunii noastre (aplauze).Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, locuitorilor orașului unde acum 50 de ani, prin voința unanimă a poporului nostru, s-a înfăptuit actul unirii, un salul călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului României socialiste (aplauze puternice).1918, 1 decembrie se înscrie în istoria poporului român ca un mo- inent crucial din multele momente pe care le-a trăit în lupta sa pentru păstrarea ființei naționale, pentru libertate . socială și națională. Știm cu toții că de-a lungul veacurilor poporul nostru a trebuit să facă față multor greutăți ; dar, fiind ferm hotărît să se apere cu arma în mînă, să-și dea chiar viața pentru a-și asigura viitorul, niciodată nu a îngenuncheat (a- 
plauze îndelung repetate).Cu prilejul acestei sărbători am dezvelit statuia lui Mihai Viteazul, realizată în cinstea acestui voevod 
— e drept, feudal — dar care a întruchipat' în chip minunat năzuințele celor trei, țări românești spre unitate statală, pentru a putea face față năvălitorilor străini, oprimării otomane, pentru a-și putea păstra ființa națională, pentru a putea deschide calea progresului și bunăstării (aplauze). Statuia lui Mihai Viteazul constituie un simbol al voinței poporului nostru de a-și păstra independența și suveranitatea națională (aplau
ze puternice).Noi cinstim și pe Basarab, și pe Bogdan, și pe Mircea, și pe Ștefan cel Mare, și pe Ioan de Hunedoara, 'și pe atîția alți voevozi — tot feudali, e drept — dar care au fost buni organizatori de oști, buni organizatori ai luptei poporului nostru pentru neatîrnare. Noi îi cinstim nu ca feudali, ci ca oameni înaintați ai timpurilor lor, care au pus în joc tot ce au avut pentru izgonirea cotropitorilor străini de pe pămîntul strămoșesc (a- 
plauzc).Istoria a vrut ca lucrurile să se desfășoare așa cum se știe. Noi nu putem decît să constatăm ceea 

ce au înfăptuit, la timpul lor, înaintașii noștri. Dacă ne-am așeza acum să rezolvăm noi lucrurile, le-am rezolva altfel, la nivelul cunoștințelor și la forța noastră de astăzi; fără nici o îndoială că le-am rezolva în sensul de a face totul pentru unitatea statului nostru național, pentru a asigura un trai îmbelșugat și fericit tuturor locuitorilor României (aplauze puternice).Ceea ce n-au putut realiza domnitorii la timpul respectiv au continuat alții : la '48, în '59, în ’77, în '918 și prin voința unanimă a poporului s-a ' înfăptuit ■ unitatea statului nostru național. Nu a fost rezultatul nici unui tratat depace, nu a fost voința unei puteri din afară; unirea a fost rezultatul voinței poporului român, dornic de libertate și independență (aplauze 
puternice, îndelung repetate, ova
ții). E drept că împrejurările de la sfîrșitul primului război mondial au fost prielnice. Ca urmai e a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a unui șir de revoluții de eliberare națională, a marilor mișcări sociale ale maselor, s-au prăbușit imperii, printre care și imperiul habsburgic, care de mult trebuia să se prăbușească. Pe ruinele acestuia s-au ridicat popoare libere, independente, care . au început să-și clădească viața pe alte baze, fără cotropitor; și asupritori străini. Considerăm că, deși s-a înfăptuit în împrejurările existenței burgheziei, acesta a fost totuși un act progresist, care a dus la dezvoltarea societății omenești 
(aplauze).De ce reamintesc astăzi, aici, la Alba Iulia, toate acestea ? Reamintesc acestea pentru că nu trebuie să uităm niciodată că ceea ce s-a înfăptuit prin lupta și sîngele înaintașilor noștri trebuie păstrat și apărat cu sfințenie (aplauze).Trăim desigur alte vremuri. în România a fost răsturnat regimul burghezo-moșieresc. Puterea aparține clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, poporului nostru stăpîn pe destinul său și care dorește să-și făurească o viață liberă, pe măsura forțelor și posibilităților sale materiale și intelectuale — viața socialistă, viitorul comunist, de aur/ (aplauze pu
ternice).

' Afirmînd aici, la Alba Iulia, hotărîrea poporului nostru de a merge neabătut pe calea desăvîrși- rii construcției socialiste, a ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a patriei noastre, noi facem legămînt că vom întreprinde totul pentru triumful socialismului și comunismului în România. Nimic în lume nu ne va abate de la îndeplinirea acestei misiuni istorice pe care și-a asumat-o Partidul Comunist Român — forța conducătoare a întregii noastre națiuni (aplauze puternice, urale și ovații).Consider că e bine de reamintit aici, la Alba Iulia, că, datorită politicii marxist-leniniste a partidului nostru, a fost rezolvată pentru totdeauna prbblema .’națională, îii seh- partidul' nostru și -guvernulsul asigurării egalității depline in drepturi între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate. înfrățiți, oamenii muncii au cucerit pu.terea, construiesc socialismul, muncesc pentru făurirea oi'înduirii celei mai drepte — orînduirea comunistă in Româ
nia (aplauze îndelung repetate).Am vizitat Muzeul Unirii, în care este redată minunat lupta de veacuri a poporului nostru pentru realizarea aspirațiilor sale, lupta comună a oamenilor muncii români, maghiari, germani, care de secole viețuiesc împreună pe aceș- * te meleaguri și care nu odată s-au opus, umăr la umăr, atît îm- ' potriva cotropitorilor străini, cit. și împotriva asupritorilor proprii, s-au ridicat la lupta pentru eliberare națională și socială. Numai atunci cînd și-au unit eforturile, cînd au luptat împreună, ei au reușit să iasă victorioși în luptele pe care le-au dus. Iată de ce doresc să afirm aici că trebuie să facem totul pentru , a întări necontenit prietenia și frăția dintre români, maghiari, germani, dintre toți locuitorii României, fără deosebire de naționalitate. Este o poruncă a înaintașilor noștri, a acelora care întotdeauna au arătat că cine seamănă vrajbă între români și maghiarii și germanii care locuiesc pe acest teritoriu este dușmanul propriilor interese ale naționalității căreia îi aparține. Noi dorim ca împreună să constituim societatea socialistă, societatea comunistă de mîine, unită, în care să nu mai e- xiste deosebiri de naționalitate, în 
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care omul, stăpîn pe sine, pe munca sa, să se bucure de toate binefacerile civilizației (aplauze pu
ternice).întregul nostru popor sărbătorește 50 de ani de la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România în condițiile luptei pentru înfăptuirea programului, elaborat de Congresul al IX-lea. Cunoașteți, tovarăși, și rezultatele, și lipsurile pe care le avem. în anii socialismului am obținut victorii strălucite, istorice. Știm că mai avem însă multe de făcut pentru a a- junge la un înalt nivel de dezvoltare materială și spirituală, pentru a asigura satisfacerea tuturor necesităților poporului. Dar țăriinoastre, împreună cu întregul po-; por, fac totul pentru a asigura mersul tot mai hotărît înainte, pentru a lichida lipsurile, precum și greșelile săvîrșite în trecut, pentru a asigura crearea condițiilor pentru ridicarea continuă a bunăstării maselor. Vom putea realiza aceasta, tovarăși, numai dacă fiecare .— muncitor, țăran, intelectual, fără deosebire de naționalitate — îa locul său de muncă va face totul pentru a traduce în viață politica partidului comținist, care corespunde pe deplin intereselor întregului nostru popor (aplauze puternice).Tovarăși.Ne desfășurăm ,:.a încondiții internaționale cLosebile;
(Continuare în pag a IH-a)

Astăzi, Ia ora 10, posiunle noastre de radio și televiziune vor transmite de la sală Palatului Republicii Socialiste România, ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.
Telegramă

Tovarășului ENVER HODJA 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului

Adunării Populare a Republicii Populare Albania 

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania TIRANADe ziua sărbătorii naționale, a 24-a aniversare a eliberării Albaniei de sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate albanez calde felicitări și urări de noi succese în construirea socialismului în Republica Populară Albania.Sîntem convinși că prietenia și. colaborarea româno- albaneză se vor întări și dezvolta continuu, în folosul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Prezența activă 
a băncilor 

in gospodărirea 
și dezvoltarea 

patrimoniului socialist
Acad. V. MALINSCHIguvernatorul Băncii Nationals

Sistemul bancar a avut și are un rol de prim ordin în viața economică a țării, fiind un instrument eficace în mîinile statului pentru gospodărirea judicioasă a marelui nostru patrimoniu socialist. Ca instituție bancară centrală, Banca Națională — a ■ cărei organizare pe principii noi, socialiste a avut loc în urmă cu două decenii — a acționat de-a lungul ahilor cu răspundere pentru realizarea politicii monetare, de credit și valutare a statului, puse în întregime în slujba edificării socialismului în România.O reorganizare fundamentală, pe baze socialiste, a sistemului/ bancar a devenit posibilă abia în perioada imediat următoare actului istoric al naționalizării principalelor mijloace de producție. Această reorganizare .a constituit, totodată, o premisă importantă a trecerii la planificarea economiei naționale. Subordonat în totalitate intereselor construcției socialiste, întregul nostru sistem bancar a contribuit la refacerea economiei naționale, la înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării, de transformare socialistă a agriculturii, și-a făcut simțită prezența în principalele acțiuni întreprinse de partid pentru dezvoltarea și consolidarea economiei naționale.în concordantă cu nevoile economiei naționale, activitatea Băncii Naționale a fost concentrată in anii construcției socialiste asupra sprijinirii întreprinderilor în îndeplinirea sarcinilor, ce le-au revenit din plar nurile economice de stat, prin acordarea creditelor necesare pentru producția și circulația mărfurilor, e- fectuarea decontărilor și p altor , o- perațiuni bancare, urmărind totodată. prin analizele și controlul efectuat, creșterea continuă a1 eficienței activității lor economice. Un rol important l-a. jucat banca în stimularea întreprinderilor într-o gospodărire rațională a valorilor materiale și bănești ce' le-au fost. încredințate de stat.■ Efectuind creditarea pe termen scurt, decontările cu și fără numerar, operațiunile legate de execuția 

de casă a bugetului de stat, preocupată de asigurarea unei evoluții normale a circulației bănești din e- conomie, Banca Națională a urmărit îndeaproape ca principalele obiective pe linie financiar-economică să fie realizate în cele mai bune condiții. In același timp, a acționat pentru gospodărirea cu grijă a fondurilor valutare ale statului, înde- plinindu-și la timp și în condiții optime obligațiile față de partenerii externi.Ca să reliefăm modul în care s-a extins și s-a dezvoltat activitatea bancară in perioada celor 20 de ani de după reorganizare, este suficient să arătăm, de exeinplu, că volumul creditelor acordate întreprinderilor și organizațiilor ecdnomice pentru realizarea sarcinilor de plan a sporit de peste 6 ori, ajungînd. la finele anului 1967, la peste 52 miliarde lei ; totodată, o creștere însemnată au cunoscut, în această perioadă, decontările fără numerar, al căror volum este în prezent de aproape 12 Ori" măi mare.Corespunzător cerințelor dezvoltării planice a economiei. Banca Națională, împreună cu celelalte organe economice centrale au analizat și au sesizat operativ, cu prilejul întocmirii planurilor de casă și de credite. modul în care se realizează principalii indicatori economici și financiari. propunînd de fiecare dată măsuri care au dus la soluționarea operativă a multor probleme de ordin economic și financiar. Planurile trimestriale de Casă și de credite au devenit un instrument imnortant de adaptare operativă a indicatorilor de plan la condițiile concrete ale procesului de reproducție socialistă, în funcție de particularitățile con- juncturale ale fiecărei perioade.Conducerea de partid și de stat s-a ocupat de mai multe ori, în ultimii ani, de activitatea sistemului bancar. Pe fondul rezultatelor evidente și îmbunătățirilor aduse sis- at> ternului de creditare și de control ,bâncar. s-au resimțit și anumite nea-
(Continuare în pag. a IH-a)

Inlr-o atmosferă înălțătoare începe mitingul de la Alba Iulia

Telegrame
Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia
Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRADCu prilejul zilei naționale a Iugoslaviei — cea de-a XXV-a aniversare a constituirii Vecei antifasciste de eliberare națională și cea de-a XXIII-a aniversare a proclamării Republicii, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei frățești, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire și de noi succese în opera de construire a socialismului.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică în interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
'al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului MIKA SPILIAK
Președintele Vecei Executive FederaleBELGRADîn numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu, vă transmit dumneavoastră și Vecei Executive Federale, cu ocazia sărbătorii. naționale, felicitări călduroase și urări de noi succese în. activitatea consacrată prosperității popoarelor Iugoslaviei socialiste, întăririi relațiilor și colaborării româno- iugoslave. /

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

»
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(Urmare din pag. I) pe con- ae stat și entu-

„Oratoriul lui

germani — îi întîmpină ducătorii de partid și cu nețărmurită bucurie ziasm. De-a lungul traseului, mii de participanți din șuvoiul multicolor de oameni flutură stegulețe roșii și tricolore. Se văd, înscrise pe pancarte, datele care mareiieu- ză semicentenarul unirii: „Alba- Iulia 1918—1968". Pe alte pancarte sînt înscrise urări în cinstea Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România, a prieteniei între popoare, a triumfului păcii în lumea întreagă.Manifestîndu-și spontan atașamentul lor fierbinte și sentimentele de profundă dragoste pentru conducătorii partidului șl ai statului, nenumărați locuitori ai orașului scandează puternic numele secretarului general ăl C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu....Glorioasa Alba Iulia, ale cărei temelii se sprijină pe vatra stră-r vechiului’ Apulon al Daciei libere și Apullum roman, evocatoare a unor străvechi ’ și înălțătoare momente de istorie și cultură româ- ' nească — unde vestigiile trecutului se îngemănează cu construcțiile a- nilor socialismului victorios — s-a pregătit din timp pentru această sărbătoare. Pe frontispiciul instituțiilor publice, al clădirilor noi și mgi vechi, unele datînd de veacuri, flutură drapelele de partid și de stat. Principalele străzi ale orașului au fost împodobite cu ghirlande multicoloreLa porțile cunoscutei cetăți din Alba Iulia — care domină mîndră orașul — sunete prelungi de trîm- bițe vestesc sosirea oaspeților. Oșteni, îmbrăcați în costumele de epocă ale dacilor și romanilor, străjuiesc arcadele de la intrare, în incinta cetății, la obeliscul închinat martirilor răscoalei de la 1784 — Horia, Cloșca și Crișan — fac de strajă în această zi moți veniți din comunele Horea, Albac, Căr- peniș, Avram Iancu, Vidra și A- brud, mulți dintre ei participanți la marea adunare populară care a avut loc la Alba Iulia acum 50 de ani. Se aud sunete de tulnice și fragmente din Horia"Grupuri masive vîrstnici îi salută torii de partid și se îndreaptă spre gurarc a complexului muzeistic, amenajat în interiorul cetății. Acordurile vibrante ale „Horei U- nirii" și ale imnului „Trei culori cunosc" răsună pînă departe, peste zidurile cetății.Aici, în întîmpinarea oaspeților se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, general locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretarul Consiliului Politic Superior al Armate;, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei acad. Za- haria Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Istvan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Eduard Eisen- burger. președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Primul secretar al Comitetului municipal de partid, Nicolae Roșu, președintele Consiliului popular al municipiului Alba Iulia, înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia orașului, pe care sînt gravate datele festive : 1918— 1968.în aplauzele însuflețite ale celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a noului complex muzeistic din Alba Iulia.O gardă militară prezintă onorul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. Răsună solemn Imnul de stat al țării noastre.în continuare, are loc dezvelirea statuii ecvestre a lui Mihai Vitea-

de tineri și pe conducă- de stat, care locul de inau-

Cinstire trecutului — moment solemn de la inaugurarea complexului muzeistic din Alba lulia In faja statuii lui Mih’ai Viteazul, aezveiitâ cu ocazia semicentenarului Unirii

dem pe Și

zul. Monumentul imortalizează figura aceluia care a realizat, pentru prima oară, acum mai bine de trei veacuri, unirea țărilor românești într-un singur stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvelește monumentul înălțat spre cinstirea lui Mihai Viteazul, coborînd pînza ce acoperă statuia.Conducătorii de partid și de stat îl felicită pe- sculptorul Oscar Han— autorul monumentalei lucrări— aflat de față la emoționantul eveniment, dînd o înaltă apreciere operei create de artist.Se vizitează apoi clădirea Babi- lon, complet renovată și restaurată, în care sînt adăpostite acum cîteva secții ale muzeului. Oaspeții se o- presc, pe rînd, în,sălile de arheo>- logie, unde se află lapidarul muzeului, conținînd în- principal monumente romane de la Apullum; sala de artă plastică, cuprinzînd lucrări valoroase — multe din ele realizate in ultimii ani — inspirate din lupta pentru unire și alte momente importante din istoria patriei ; sala de artă' populară, unde sînt expuse creații ale meșterilor populari din toate zonele folclorice ale țării. Lucrările artă populară prezentate aici țesături, ceramică, sculptură lemn și fier forjat, pictură sticlă și lemn, obiecte casnice unelte meșteșugărești — ilustrează elocvent, cu mijloace specifice folclorului, ideea unității naționale.Oaspeții, împreună cu numeroși participant la manifestările din Alba Iulia, urcă scările impunătoarei clădiri, care găzduiește Muzeul Unirii — cea mai nouă unitate din complexul muzeistic, și totodată cea mai importantă prin semnificație și valoare. în numeroase săli sînt expuse aproximativ 30 000 de mărturii documentare, un inestimabil tezaur istoric care înfățișează lupta poporului român pentru făurirea statului național unitar.începînd de la nașterea poporului român și pînă la formarea statelor feudale românești de sine stătătoare, de la nenumăratele mărturii ale unității de neam, de limbă, cultură și interese ale românilor de pe ambele versante ale Carpaților, expoziția ne poartă în continuare pe firul istoriei spre anii marilor răscoale țărănești din Transilvania, la care au participat înfrățiți români, maghiari și sași. Pe unul din panouri sînt înscrise cuvintele lui Engels : „Gheorghe Doja a proclamat republica, desființarea nobilimii, e- galitatea pentru toți și suveranitatea poporului".Cu vădită emoție se opresc vizitatorii în fața documentelor care evocă prima unire, înfăptuită sub sceptrul lui Mihai Viteazul în anii 1599—1600.Sînt înfățișate apoi, în sălile muzeului, documente referitoare la răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan — cei care au reunit în° lupta comună pe iobagii români și maghiari- Sînt prezentate, de asemenea, documente privitoare la răscoala lui Tudor,' la activitatea revoluționarilor pașoptiști, iar într-o vitrină se află mantaua și fluierul îndureratei pribegii a Iui Avram Iancu.Fiecare nouă sală a muzeului, fiecare obiect, fiecare piesă dbcur mentară ne poartă spre acea dată care a fost înscrisă cu litere de aur în istoria poporului nostru —- 
1 DECEMBRIE 1918, ziua împlinirii marelui deziderat secular — făurirea statului unitar național român. O imensă fotografie, puternic luminată, sugerează istorica întrunire a celor peste 100 000 de oameni pe cîmpul lui Horea la poalele cetății Alba Iulia, Nenumărate mărturii documentare ilustrează faptul că unirea Transilvaniei cu România, izvorîtă din conștiința și simțirea maselor, este opera poporului, pregătită de masele populare de-a lungul a sute șl sute de ani.Prin elocvente și grăitoare exponate este redată în continuare lupta poporului român pentru împlinirea tuturor năzuințelor sale, viața nouă făurită în anii socialismului, sub conducerea Partidu- ‘ lui Comunist Român, apărătorul cel mai fidel al intereselor fundamentale ale maselor. Numeroase do-

complet reamenajată

cumente sînt consacrate victoriilor istorice obținute de poporul român în desăvîrșirea construcției socialismului în România, în făurirea orînduirii care a deschis drum larg afirmării tuturor forțelor creatoare ale poporului nostru, unității oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, înfloririi patriei și ridicării ei pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Vizita conducătorilor de partid și de stat la complexul muzeistic se încheie în sala unirii, sub bolțile căreia în urmă cu 50 de ani a fost semnat actul unirii Transilvaniei cu România. Aici, în ziua de 1 decembrie 1918, reprezentanții aleși ai populației din Transilvania au hotărît în mod unanim și solemn unirea cu România. De o parte și de alta a sălii ' Jpe două impunătoare ■ arcade au fost executate fresce reprezentînd figurile unor domnitori români și ale unor oameni politici de seamă, care au militat pentru unitate națională, pentru binele poporului.Două basoreliefuri redau adunarea de la Blaj din 3—5 mai 1848 și marea adunare națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Cîteva vitrine cuprind documente originale privind unirea Transilvaniei cu România.La încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat au consemnat în cartea de onoare următoarele: „Azi, 28 noiembrie 1968, cu prilejul aniversării semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, aici, la Alba Iulia, locul memorabilului eveniment de la 1 decembrie 1918, a fost dezvelit monumentul lui Mihai Viteazul — înfăptuitorul primei uniri a țărilor române într-un singur stat, au fost inaugurate Muzeul unirii și Muzeul de arheologie, istorie și etnografie.Această manifestare sărbătorească constituie un prinos de recunoștință și cinstire adus de întregul nostru popor vrednicilor înaintași, luptei de veacuri a maselor populare, a celor mâi înaintate forțe ale societății românești pentru realizarea năzuinței de progres și libertate, pentru făuri-

Conducătorii de partid și de stat au participat apoi la o mare adunare populară care a avut loc pe platoul din fața sălii unirii. In tribună sînt prezenți numeroși participanți la înfăptuirea actului unirii de acum 50 de ani. precum și membri ai gărzilor naționale Yomâne care au • participat activ la lupta pentru unire. Sînt prezenți, de asemenea/ delegați sosiți din întreaga țară.Mii de oameni ai muncii, locuitori ai orașului și comunelor învecinate, români, maghiari, germani — mulți dintre ei participant la acțiunile care au dus la înfăptuirea marelui act istoric — izbucnesc in puternice urale și ovații. Ei dau glas atașamentului față de partid, hotărîrii neclintite de a înfăptui, prin muncă înfrățită, obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului pentru înflorirea patriei socialiste și bunăstarea întregului popor.Cuvîntul de deschidere a adună- rostit de tovarășulLtr al partid, ' - a?Iulia, care a . _j prezența conducă- partid și de, stat la ‘ i populară.cuvîntul tovarășul care

rii a fost rostit de- to 
Nicolae Roșu, prim-secre Comitetului municipal de președintele Consiliului poj municipiului Alba Iulia. < salutat călduros prezența c< lorilor . de partid și delorilor marea
eveniment poporului unei ■■

aici, pe pă-___  ____a Iulia, un de seamă din istoria nostru — împlinirea• cînd pede veac

Populația orașului face o primire entuziastâ conducătorilor de partid și de statrea statului român unitar și independent.Clipele înălțătoare trăite aici acum o jumătate de veac vor dăinui întotdeauna în amintirea poporului nostru ca un moment luminos din istoria patriei, ca un îndemn însuflețitor în vasta operă de edificare socialistă a țării, realizată în strînsă unitate de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de toți Oamenii muncii, indiferent de naționalitate, sub conducerea Partidului Comunist Român. închinat înfloririi Republicii Socialiste România, înfăptuirii idealurilor nobile ale comunismului". <

acest loc s-au adunat, la 1 decembrie 1918. peste o sută de mii de țărani, muncitori și intelectuali din toate colțurile Transilvaniei pentru a da glas năzuinței, și luptei de veacuri a poporului nostru, pentru unitate de stat, pentru drepturi și libertăți democratice.încercăm un sentiment de înaltă bucurie, avînd în mijlocul nostru, la această adunare de prețuire a faptelor înaintașilor, pe iubiții conducători ai partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.In numele Comitetului județean de partid, al Consiliului popular, al tuturor locuitorilor județului Alba, vă mulțumim din inimă, dragi conducători, pentru participarea la aceste festivități.Unirea Transilvaniei cu România reprezintă o strălucită victorie istorică a luptei maselor populare pentru eliberarea națională, pentru dreptate și o viață mai bună.Acest măreț act istoric a fost rezultatul unui proces obiectiv impus de mersul înainte al istoriei, fiind o piatră de hotar în evoluția economică, socială și culturală a poporului român. Prin înfăptuirea unirii de acum cinci decenii s-a creat cadrul necesar pentru dezvoltarea și afirmarea națiunii noastre în contextul evoluției istorice normale a celorlalte popoare ale lumii.Realizarea statului național u- nitar român a avut loc în cadrul avîntului revoluționar declanșat de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, încadrîndu-se în mișcările sociale și de eliberare națională, care au dus la prăbușirea fostului 

imperiu habsburgic, la făurirea de state naționale, independente în a- ceastă parte a lumii.Astăzi, la 50 de ani de la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România, poporul nostru, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, sărbătorește acest mare eve- nitnent într-un cadru nou. de profunde transformări politice și sociale. într-un avîni -nema’lrV’l- nit în muncă. Drepturile de egalitate, frăție, libertate, înscrise in Declarația de acum cinci decenii, s-au împlinit cu adevărat numai în anii luminoși ai socialismului.Oamenii muncii din județul nostru au întîmpinat această sărbătoare cu realizări de seamă în toate domeniile de activitate. Animați de aceleași interese si năz'-inie. muncitorii, țăranii, intelectualii, indiferent de naționalitate, muncesc alături de întregul nostru popor, cu... ențuziasm.^.îp; ..fabrici și. uzine,; pe . șantiere, de Construcții, în . conno- .■ râțive agricole, de' producție, țdînd viață politicii partidului și statului. nostru.Ca urmare a eforturilor depuse, colectivele din întreprinderile județului si-au realizat si denărit sarcinile și angajamentele luate în cinstea acestui eveniment, reușind ca. în 11 luni ale anului, să obțină remiltate deosebit de valoroase la prodiictiă globală. Ia producția marfă vîndută si încasată, la productivitatea muncii. Ia prețul de cost și la alți indicatori de plan.De asemenea, pe ogoarele cooperativelor agricole d? nrodițetie, în întreprinderile agricole, de stat, de mecanizare a agriculturii, țăranii cooperatori, specialiștii au muncit cu abnegație pentru st.rîn- gerea produselor și pregătirea recoltei anului viitor.Intelectualitatea iudetuhii a adus și aduce n contribuție valoroasă la dezvoltarea necontenită a. științei și culturii.Sub conducerea îrteieantă a Partidului Comunist Român, națiunea noastră socialistă se dezvoltă pe noi trepte, își croiește un viitor fericit.Aspirațiile înaintașilor spre libertate și independență, năzuințele lor fierbinți spre eliberarea socială și națională au fost permanent și viu reflectate în lupta comună dusă de masele d5 oameni ai muncii români, maghiari, germani împotriva asupririi și exploatării, a dominației străine. Pentru noi toți este prilej de satisfacție și mîndrie soluționarea marxist-leninistă a problemei naționale de către Partidul Comunist Român. Egalitatea deplină, unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare se 

cimentează trainic în procesul continuei adînciri a democrației socialiste, a unității moral-politice a poporului în jurul partidului nostru.S.întem mîndri de justețea politicii interne și externe promovate de partidul și statul nostru, politică profund științifică, marxist- leninistă, ce a făcut să crească continuu prestigiul României socialiste în rîndul popoarelor lumii.Ne sînt scumpe principiile colaborării cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii — pe baza egalității în drepturi, a respectării suveranității și independentei naționale, — ale întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, principii pe care oamenii muncii din județul Alba, alături de întregul popor, le susțin cu tărie și le urmează cu consecvență.Sărbătorirea semicentenarului unirii-,■ Transilvaniei cu România constituie un omagiu fierbinte adus tuturor înaintașilor care au luptat și s-au jertfit pentru o cauză dreaptă, pentru progresul societății și al poporului nostru.In aceste momente aducem prinosul nostru de recunoștință generației unirii, oamenilor care au luptat și s-au jertfit pentru înfăptuirea acestui scump ideal al poporului nostru. Muiți dintre veteranii- anului 1918, care au venit atunci la Alba Iulia, pe „Cîmpul lui Horea", pentru a aproba solemn și unanim' unirea Transilvaniei cu România — fie numă- rîndu-se printre cei o sută de mii, fie printre delegații care au dezbătut actul unirii — se află acum printre noi. Tuturor le aducem pe această cale mulțumirile noastre și le urăm din toată inima sănătate, viață îndelungată și noi izbînzi în munca lor.Astăzi, cînd sărbătorim o jumătate de veac de la unirea Transilvaniei cu România, eveniment ce . și-a pus o amprentă solidă în conștiința noastră a tuturor, ne angajăm față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, să îndeplinim în mod exemplar sarcinile ce decurg din vastul program elaborat de partid pentru înălțarea patriei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.Ne angajăm să muncim cu și’mai multă strîns nostru — români, maghiari, germani — ca o familie unită și închegată, pe drumul dezvoltării și înfloririi continue a societății noastre socialiste. Vom face totul pentru a fi demni de vrednicia înaintașilor, pentru ca, prin munca și eforturile noastre comune, sub conducerea încercată a partidului, împreună cu întregul popor, să contribuim . tot mai mult la înflorirea și propășirea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România.In continuarea adunării, a vorbit tovarășul TîROII fiLBRNI, care a fost reprezentant al partidului socialist în Consiliul Național Român Central. El a spus :Vă rog să-mi permiteți ca înainte de toate să dau glas sentimentului de adîncă emoție pe care îl încerc luînd cuvîntul în aceste locuri, unde cu 50 de ani în urmă se împlinea unul din marile acte istorice ale poporului nostru.Adunarea de față, la care parte conducătorii partidului statului, exprimă înalla prețuire pe care Partidul Comunist Român o acordă tradițiilor patriotice și revoluționare ale luptei de eliberare socială și națională, dragostea și respectul față de moștenirea progresistă a înaintașilor.Aș vrea să rememorez în fața dumneavoastră gîndurile unui om care s-a aflat în mijlocul acelor evenimente de neuitat ce aveau să culmineze cu mărețul act al unirii Transilvaniei cu România — și, ca vechi socialist, să-mi exprim marea bucurie de a fi văzut împlinite la semicentenarul acestei sărbători naționale speranțele de dreptate și egalitate socială și națională pe care mișcarea muncitorească le-a legat de reunirea poporului român în granițele aceluiași stat

rîvnă, să pășim cu toții, uniți în jurul partidului

iau și

Societatea era în pragul unei noi ere istorice. Revoluția din Octombrie zguduise din temelii întreaga lume, însuflețind popoarele subjugate să sfarme lanțurile și cătușele asupririi sociale și naționale, să-și proclame mult așteptata libertate. In țimpul acelei u- riașe ridicări de popoare, venise și pentru noi, românii transilvăneni, ceasul unirii cu patria mamă, al împlinirii visului secular de a trăi la un loc cu frații de dincolo de Carpați, în cuprinsul propriului stat național.Socialiștii români s-au aflat în aceste momente hotărîtoare în cele dintîi rînduri ale luptei ce a- vea să ducă la înfăptuirea acestei înalte aspirații a poporului român, de a-și făuri un stat al său, unitar și independent. Călăuziți de o mare dragoste de patrie și popor, socialiștii au intrat în acțiune și au luat inițiativa creării, împreună cu reprezentanții Partidului Național Român, a Consiliului Național Central, au militat pentru întrunirea la Alba Iulia a unei mari adunări naționale, pentru ca poporul însuși să se pronunțe asupra unirii. Socialiștii au cerut să se înscrie în Rezoluția adunării principiile și drepturile democratice de temelie ale României unite, pe care ei o vedeau, după exemplul altor țări vecine — republică.Impresia pe care a făcut-o a- supra mea înălțătoarea manifestare de la 1 decembrie 1918 a fost de nedescris. Nu voi uita niciodată solemnitatea acelui moment. Nouă ni se părea că sîntem un mare tribunal al istoriei imparțiale, a- vînd chemarea să facem di ./tale. Tot locul, toată împrejurim .- părea un forum în care reprezentanții unui întreg popor vin să-și decidă destinele. Retrăiesc și acum acele tumultuoase și de neuitat momente, și — datorită puterii lor evocatoare — și acum, la cei 80 de ani ai mei, parcă întineresc ; gîn- desc ca și atunci ce uriașă putere au dreptatea și poporul.Bunele intenții pe care le-am avut în acel timp noi cei care am avut fericirea de a participa la făurirea unirii sînt astăzi realitate din care se împărtășește întregul popor, toți cei care trăiesc în Republica Socialistă România, indiferent de naționalitate, legați de aceeași dorință unanimă și hotă- rîre de a face din scumpa noastră patrie un adevărat colț de bunăstare și de fericire.In numele vechilor luptători pe tărim social și național. care alt pus piatra de temelie a unirii ce se aniversează astăzi, doresc să exprim marea noastră admira^ pentru Partidul Comunist Român, conducătorul încercat ai maselor în lupta pentru făurirea noii orîn- duiri sociale, în care poporul este cu adevărat stăpîn pe deștine’e sale și ale țării, pentru politica înțeleaptă a partidului îndreptată spre înflorirea continuă a României socialiste, spre apărarea păcii și bunei înțelegeri între popoare.
★In continuarea adunării, în a- plauzele puternice ale mulțimii, a luat cuvîntul tbv.i’-ăsul 

NICOLAE CEAUȘESCU (Textul 
cuvîhtării se publică în pag. I și 
III). Cuvîntarea rostită cu acest prilej a fost subliniată de puternice ovații și de aplauzele îndelungate ale oamenilor muncii. Ca și a- cum o jumătate de veac, se auzeau din mii și mii de piepturi urările Trăiască România1 Trăiască unitatea poporului român !, în vreme ce deasupra mulțimii — alături de steagul partidului — flutură drapele tricolore. Numeroase grupuri de cetățeni, din Alba-Iulia și din alte localități, poartă cu mîndrie și admirație aceleași steaguri tricolore care a- cum 50 de ani au vestit prin faldurile lor voința de unire. A- celeași glasuri; legînd între ele punțile istoriei, ovaționau puternic ■pentru Partidul Comunist Român, pentru România socialistă, ca un fierbinte legămînt. al poporului nostru, liber și stăpîn pe soarta sa, de a merge tot mai hotărît, tot mal unit, pe drumul făuririi idealurilor sale socialiste.La sfîrșitul cuvîntării, numeroși cetățeni string cu căldură mîna conducătorilor de partid și de stat ; ■. participants la miting scandează îndelung numele secretarului general al Comitetului Central al partidului....După încheierea manifestărilor de Ia Alba Iulia închinate sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, conducătorii de partid și de stat părăsesc cetatea, însoțiți, pînă la gara orașului, de entuziasmul maselor de oameni ai muncii. Aici, locuitorii orașului fac încă o dată o caldă manifestare de dragoste și atașament conducătorilor partidului și statului care au venit în mijlocul lor la această memorabilă aniversare.Adunarea populară de la Alba Iulia, manifestările consacrate sărbătoririi semicentenarului unirii au constituit o expresie a încrederii nețărmurite a oamenilor muncii în Partidul Comunist Român, în Comitetul său Centralt care, pre- luînd și dezvoltînd tot ceea ce a fost progresist și înaintat în trecutul de luptă al poporului român, conduce cu înțelepciune România spre împlinirea înaltelor țeluri ale desăvîrșirii construcției socialiste.

Reportaj realizat de: Ste'ian 
CONSTANTINESCU, Nicolae 
VAMVU, Nicolae DASCALES- 
CU, Ștefan DINICĂ, Avram 
ZAHAiilâ
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SCÎNTEIA — vineri 29 noiembrie 1968
SESE3JSS3SSS

(Urmare din pag. I)Nu uităm și sîntem conștienți de faptul că România, ca (ară socialistă, poate să-și asigure dezvoltarea numai în strînsă colaborare și unitate cu toate țările socialiste, unitate și colaborare care trebuie să se bazeze pe principiile marxist-leniniste ale independenței și suveranității naționale, întrajutorării tovărășești, solidarității între toate popoarele care făuresc noua orînduire. Aceste principii oferă o bază minunată pentru manifestarea din plin a internaționalismului socialist, care presupune colaborare între popoare socialiste egale, suverane, dornice fiecare să se dezvolte și să înflorească 
(aplauze). Unii ar putea spune : iată, românii sînt niște naționaliști, ei vorbesc de dezvoltarea fiecărei națiuni, a fiecărui popor și uită de internaționalism. Doresc să reamiSzsc aici, la Alba Iulia, a- celora .are gîndesc sau vorbesc în acest sens că românii, comuniștii români pornesc de la răspunderea pe care o au față de poporul din rîndul căruia s-au născut și pe care doresc să-l slujească cu toată ființa lor (a- 
plauze îndelung repetate, urale și 
ovații la adresa P.C.R.). Noi, comuniștii, considerăm că — după eliberarea poporului de sub jugul burgheziei — una din îndatoririle noastre fundamentale este aceea de a asigura construcția socialismului și comunismului în tara noastră. Și dacă această dorință de a construi comunismul în România este nationalism da, sîntem asemenea naționaliști (aplauze). Noi considerăm însă că aceasta np este naționalism, că aceasta este o politică cu adevărat marxist-leninistă, cu adevărat internaționalistă ; nume lornind de la asigurarea dez- vCj'-ii socialiste a fiecărei țări se poate, asigura solidaritatea internațională, întărirea frontului unit al țărilor socialiste, al mișcării revoluționare din întreaga lume (aplau
ze puternice).Noi considerăm, de asemenea, ca obligație a noastră, a comuniștilor, să dezvoltăm solidaritatea cu popoarele țărilor socialiste, cu comuniștii din țările socialiste, să ne întrajutorăm, să ne acordăm sprijin reciproc în lupta pentru construcția socialistă, să ne asigurăm împotriva oricui ar atenta la independența și suveranitatea țărilor noastre. în aceasta vedem noi una din obligațiile internaționaliste, una din o- bligațiile noastre de detașament al mișcării revoluționare internaționale ; vom face totul pentru a ne îndeplini această obligație internațională (aplauze puternice).Noi nu uităm nici un moment că pe o parte însemnată a planetei noastre stăpînește încă capitalismul. imperialismul. Sînt încă popoare înrobite din punct de vedere național, popoare înrobite încă capitalului ; aceste popoare luptă pentru independența lor, luptă pentru scuturarea jugului

ajuns să 
Apulum, 

noastră să 
clopot de

roată 
trupul

Ar fi fost de 
se numească 
pentru ca inima 
vibreze ca și un bronz lovit la Sarmizege- tusa. Ar fi fost de. ajuns să se numească Bălgrad, 
pentru ca străfundul cuge
tului nostru să tremure sub 
izbirile crunte de 
care au sfărîmat 
nostru prin trupul Ivi Ho
rea și Cloșca. Ar fi fost 
de ajuns să se numească, 
precum se știe. Alba lu- 
lia, ca acest nume să um
ple ființa .noastră de mîn- 
drie, pentru faptul că 
romana și Alba Iulia a de
venit mireasa lui Mihai, 
primul voievod după Bu- 
rebista și Decebal care a 
adunat aceleași pămînturi 
și același popor sub un 
singur sceptru.

Alba Iulia este, de cînd 
se știe, un oraș al mase
lor. Sapa arheologului 
scoate, de la temelia o- 
rașului, oase alături de pie
tre, ca și cum cetatea s-ar 
fi construit, în două mile
nii de existență, prin depunerea unor straturi succesive de calcar uman.
Calcar uman sau piatra
albă — care a ridicat nu
mele alb al cetății la rang , 
de simbol. Cine au fost a- 
cei depunători de mărturii 
este bine cunoscut. Ei sînt 
plugarii, păstorii și mește
șugarii acestui pămînt. răs- 
culații împotriva împilării 
feudale, care au fortat zi-

capitaliștilor și moșierilor. Sîntem solidari și vom fi continuu solidari cu toate popoarele care militează pentru cucerirea independenței sociale- și naționale. în a- ceasta vedem, de asemenea, o îndeplinire a obligației noastre internaționale pe care ne-o vom îndeplini întotdeauna (aplauze). Noi știm însă că în mai toate a- ceste țări există partide comuniste sau mișcări revoluționare, care constituie detașamente de avangardă ale clasei muncitoare sau ale popoarelor respective în lupta pentru eliberare. Istoria, mai îndepărtată și mai recentă, ne învață că eliberarea unui popor nu poate fi decît rodul luptei sale proprii, a maselor populare. Numai în măsura în care din rîndu- rile clasei muncitoare, ale popoarelor din fiecare țară se vor ridica forțe revoluționare conștiente, care vor ști să organizeze și să conducă luptei^ clasei muncitoare și popoarelor respective, se va obține victoria în scuturarea definitivă a jugului imperialist și capitalist. Exprimîndu-ne solidaritatea cu mișcările revoluționare, cu partidele comuniste și muncitorești, considerăm ca o obligație a noastră să întărim legăturile cu aceste partide și mișcări revoluționare, să facem tot ce putem pentru a le ajuta să-și întărească forțele, unitatea și capacitatea de luptă.Știm din propria noastră experiență că numai un partid comu-

Conducătorii de partid și de stat în mijlocul unui grup de participanfi la mărețul act al unirii din 1918

de 
au încins, acum 

marea

durile cetății secol după 
secol , ei sînt luptătorii 
care au aclamat, de sub a- 
celeași ziduri. intrarea 
triumfală a lui Mihai ; ei 
sînt cei peste o sută 
mii care 
jumătate de veac.
horă a unirii de pe timpul 
lui Horea. Dar prin aceș- 
t:a. ultima verigă din lan
țul generațiilor devine vie.

C

A

prin aceștia cei 2 000 de ani 
de existență, creație, luptă 
ai Daciei ' Transalpine se 
leagă cu ziua strălucită a . patriei care e una — și care s-a adunat simbolic, 
azi. la Alba Iulia.

Sînt fericit ' să fiu unul 
din cronicarii acestor clipe. Sînt fericit să trăiesc și să consemn ca martor, 
această pagină de istorie 
vie, scrisă cu mîna ener
gică a unei noi generații, 
moștenitoare a întregului 
tezaur de jertfă, ideal și 
dăruire din care s-a născut 
România.

...Am sosit în zori, prin
tre coline albe de brumă, 
alăturîndu-mă coloanelor 

nist unit, strîns legat de masele populare, poate îndeplini rolul de organizator și conducător al luptei pentru eliberare națională și socială. De aceea, urăm partidelor comuniste și rpișcărilor revoluționare din toate statele să-și întărească forța și unitatea, să-și întărească continuu legăturile cu clasa muncitoare, cu masele largi populare, să servească întotdeauna poporul din mijlocul căruia fac parte — așa își îndeplinesc îndatorirea lor de revoluționari, așa contribuie la solidaritatea internațională, la triumful socialismului și păcii în lume (aplauze).Este de înțeles, tovarăși, că România, ca stat care face parte din comunitatea mondială a popoarelor, nu poate uita niciodată că trebuie să ducă o politică de dezvoltare a legăturilor și prieteniei cu toate popoarele, fără deosebire de orînduire socială. Doresc să afirm aici, la Alba îulia, că niciodată pînă acum România nu a avut atîtea legături internaționale și atîția prieteni pe globul pămîntesc cîți are astăzi, în aceasta noi vedem dovada justeții politicii noastre, acesta este viitorul politicii noastre (aplauze). Vom face totul și în viitor să dezvoltăm și să întărim continuu a- ceste relații de prietenie și colaborare, așezînd la baza lor principiile care se afirmă tot mai mult în lume : egalitatea în drepturi, respectul suveranității și independenței naționale, neamestecul în tre

de mii și mii de oameni 
care 'se îndreptau, ca și 
atunci în 1918, spre ceta
tea lui Mihai. înfășurată în pînză albă, ca si bruma, 
statuia voievodului veghea 
„Casina militară", unde a- 
curri 50 de ani s-a procla
mat marea unire. ' .

Apoi, o dată cu răsăritul, Nicolae Ceausescu, și celom 
au început să iasă în lu- lalți conducători de partid . 
mină steagurile. steaguri și de stat, pîinea și florile

lui, demnitatea de a păs
tra și spori aceste cucerir-, 
fericirea de a măsura, 
încă o dată, cu prilejul a- 
cestui semicentenar, dru
mul înfloritor al patriei. Și 
de aceea, strîns înfrățiți — .români, maghiari, germani i-au oferit tovarășului

tricolore și roșii, păduri de 
drapele, bătrinele steaguri 
tricolore ' . ........  ”din 1918. bătrînele steaguri 
roșii ale luptătorilor socia
liști, miile de steaguri cit 
mătasea proaspătă, «emni- ficînd victoriile României 
socialiste.

A ieșit apoi în lumină Alba Iulia, sub un cer 
ireal de curat, sub un soa
re strălucitor ca și sărbă
toarea.

E clipa cînd a intrat pe 
peron trenul oficial, salu
tat cu uratele mulțimii. 
S-au împletit. în aceste u- 
rale bucuria și recunoștin
ța, mândria victoriilor do- 
bîndite .în anii socialismu-

ale veteranilor

care semnifică azi, la Alba 
Iulia, cel mai ales simbol 
al unității desăvîrșite din
tre partid, guvern și po
por.

„Hora Unirii" a început să se cînte de la gară. A în
ceput de fapt,în 1918, a început de fapt în 1859, a în
ceput de fapt în 1601, a 

■ început de fapt cu mult'îna- 
inte chiar. încă de cînd pă- 
mîntenii acestei țări au nu
mit în același fel. cu aceleași cuvinte,, pămîntul, apa 
și soarele, Șiretul, Prutul și- 
Oltul, Dunărea și Carpații, 
toate părțile ce alcătuiesc 
ac'eastă lume, acest univers 
românesc.

Și „Hora Unirii". împle-

burile altui stat. Pe aceste principii noi considerăm că se pot clădi relații bune de colaborare, se pot asigura condiții pentru o pace trainică în lume. Vom face totul pentru a ne aduce contribuția la cauza prieteniei între popoare, la cauza păcii în lume (aplauze puter
nice).Iată, tovarăși, cîteva preocupări ale partidului și guvernului nostru, atît în ce privește dezvoltarea construcției socialiste în România, cît și politica externă a țării noastre. Considerăm că și în viața internă și în activitatea internațională, partidul nostru, călăuzindu-se de ideile atotbiruitoare ale marxismleninism ului, duce o politică care corespunde pe deplin atît Intereselor poporului nostru, cît și cauzei unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și antiimperialiste mondiale, cauzei prieteniei între popoare și păcii în lume. Vpm duce și în viitor această politică pe care întregul nostru popor o sprijină, no care e hotărît să o .înfăptuiască neabătut (aplauze puternice).Dați-mi voie. în încheiere, să vă urez dumneavoastră, locuitorilor a- cestei străvechi așezări daco-ro- mane și modernă așezare a României socialiste, calde felicitări și urări de noi și noi succese 1 Multă sănătate și fericire la toți 1 (aplau
ze puternice, îndelung repetate. Se 
aud urale și ovații nesfîrșitc la a- 
dresa Partidului Comunist Român 
și a Comitetului său Central, pen
tru patria noastră — Republica 
Socialistă România).

tită cu alte imnuri scumpe inimii noastre, i-a condus 
pe oaspeți pînă sus în ce
tatea lui Mihai, unde dacii 
și romanii înfrățiți pe zi
duri i-au salutat după tra
diția militară din Apu
lum, unde moții lui Horea 
și lancu i-au salutat cu 
tulnicele, unde mulțimea 
veteranilor unirii, miile de 
oameni veniți de pretutin

w ® o

deni i-au aclamat, aclamînd 
România, aclamînd parti
dul.

Moment solemn, dezveli
rea statuii lut Mihai, sta
tuie care . domină clădirea 
vechii diete a Transilva- 
nlei'de unde marele voie
vod a proclamat, unirea ce
lor trei țări,' statuie care 
așteaptă ridicată în inimile 

. noastre,, de la 1601. Un alt 
moment solemn: tăierea 
panglicii care ne deschide 
drum spre un întreg te
zaur scump, " de amintire, 
adunat de secole aici, la Alba Iulia, rinduit acum 
după criterii științifice în 
cele trei secții ale marelui 
complex muzeistic care va 

Manifestări consacrate aniversării semicentenarului unirii Transilvaniei cu RomâniaI.a Academia de științe sociai- poiitice „Ștefan Gheorghiu", de 
pe lingă C.C. al P.C.R., a avut 
loc un simpozion cu prilejul 
semicentenarului unirii Transil
vaniei cu România. Au vorbit; 
conf. univ. Aron Petric, prorec
tor al Academiei, despre „Sem
nificația unirii in dezvoltarea 
social-politică a României" ; lec
tor universitar .Constantin Mocanii — „Premisele înfăptuirii 
statului national unitar român" ; 
conf. univ. Nicolae Huscariu — 
„Mișcarea socialistă și problema 
desăvirșirii statului national ro
mân" ; lector universitar Ion 
Călin și lector universitar Ion 
Oros — „Unirea Transilvaniei ' 
cu România și momentul istoric 
international" ; lector universi
tar Aristide Varghida — „Unirea 
Transilvaniei cu România — 
operă a maselor largi popu
lare" ; lector universitar Vasile 
Avramescu — „Reprezentarea 
poporului în adunarea de la 
Alba Iulia" ; doctorand Stefan 
Lache — „împlinirea năzuințelor 
de libertate și unitate în anii 
construcției socialiste".

*

Sub egida filialei Iași a A- 
cademiei, a Institutului de stu
dii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., sec
torul Iași și a Universității „Al. I. Cuza", joi a avut loc o sesiune științifică festivă consa
crată semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România.

Tn cadrul sesiunii au fost 
susținute comunicările: U-
nirea Transilvaniei cu România, 
operă a maselor populare, a în
tregului popor român : Lupta 
pentru unirea Principatelor, e- 
tapă importantă în procesul de 
constituire a statului național 
român; Ideea unirii poporului 
român în tradițiile mișcării socialiste în țara noastră ; P.C.R., 
conducătorul luptei poporului 
pentru apărarea independentei 
și suveranității naționale a tă
rii ; Dezvoltarea națiunii în con
dițiile desăvirșirii socialismului: 
în patria noastră.

*

La Muzeul de istorie din 
Satu-Mare s-a inaugurat joi ex 
poziția „Lupta poporului român 
pentru desăvîrșlrea unității de 
stat o României". Sînt prezen
tate peste 100 de • documente, 
cărți, ziare, fotografii etc., care 
înfățișează momente, mai im- , 
portante ale luptei pentru uni
re, legăturile politice, economi
ce și culturale ale celor trei 
principate române etc.

★

Sub egida Consiliului sindica
telor din Centrul universitar ; 
București, la Casa universitari
lor a avut loc . simpozionul „50 j de ani de la desăvîrșirea uni- I tătii politice a statului național j 
român". Memorabilul eveni
ment din istoria patriei noastre I a fost evocat de conf. univ. 
Dumitru Almaș, laureat al Pre
miului de Stat, și conf. dr. Ion j 
Gheorghiu.

De asemenea. Comitetul pen
tru cultură și artă al munici- I 
piului București a organizat, la.. ! 
cinematograful „Patria", simpo- < j zionul „50 de ani de la unirea | 
Transilvaniei cu România". Pe j această temă au conferențiat I 
prof. univ. dr. docent Petre j 
Vancea, membru corespondent 
al Academiei, prof. dr. Vasile 
Netea. cercetător principal la 
Institutul de istorie „Nicolae 
lorga" și prof. dr. Augustin 
Deac, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice si so- 
cial-politice de pe lîngă C.C. al .. 
P.C.R.

(Agergres)

ridica cetatea la rangul de 
capitală a amintirilor noas
tre scumpe.

Dar ' momentele solemne 
se țin lanț in această zi 
suprem solemnă, care a a- dunat într-o singură vi* *-  brare de emoție și entu
ziasm trecutul de glorie cu 
prezentul strălucit, întîlnin- 
du-le în unghiul de aur al 
viitorului patriei.

junsuri, elemente de formalism și centralism excesiv în planificarea și acordarea creditelor ; uneori, Organele bancare s-au situat în urma fenomenelor economice negative, ■ în loc să preîntîmpine apariția lor, nu au manifestat întotdeauna exigența necesară în combaterea lipsurilor, fermitatea cuvenită fată-de cei ce irosesc, fondurile materiale și bănești.Directivele cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei naționale, adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, acordă o deosebită : importanță .creșterii .rolului finanțelor și .creditului-..în activitatea economi-, că. ceea ce. presupune, totodată, perfectionarea activității sistemului bancar. în acest context.’, au devenit necesare schimbări de metode. . de conținut și chiar de structură organizatorică în munca bancară, schimbări menite să ridice pe o treaptă nouă această muncă, s-o facă să intervină mai prompt, mal elastic și mai eficient în viata economică.în condițiile cînd obiectivul fundamental al activității . în toate ramurile și întreprinderile îl constituie sporirea continuă a eficientei economice, prin folosirea cu înalt spirit gospodăresc .a mijloacelor materiale și bănești, cînd toate unitățile productive vor fi organizate pe principiul gestiunii economice proprii - într-un mod cu totul nou este pusă în Directive problema relațiilor întreprinderilor economice cu bugetul statului, a asigurării fondurilor de producție și. prin urmare, a participării creditului bancar la formarea acestor fonduri. Aceasta înseamnă că aparatul bancar va trebui Să cîntărească atent fiecare solicitare de credite. în lumina cerințelor 'de oportunitate și eficiență.Faptul că în viitor întreprinderile vor fi dotate cu miiloace circulante din resurse primite de la bugetul de Stat numtli la punerea lor în funcțiune, că nevoile de fonduri determinate. de sporirea de la an la an a activității economice vor fi asigurate prin credite bancare și că sporirea fondurilor proprii necesare creșterii activității de producție se va face pe seama reținerii unei părți din beneficiile realizate — deci. în funcție de rezultatele cu care-și încheie activitatea — va amplifica cointeresarea și răspunderea întreprinderilor în îndeplinirea sarcinilor de producție și de beneficii și, evident, va mări în mod substantial rolul de influențare economică a creditului bancar, răspunderea organelor bancare p.entru rezultatele economice ale creditării.Creșterea rolului creditului se va manifesta și prin aceea că întreprinderilor care îndeplinesc în bune condiții planul economic și financiar și își gospodăresc în mod rațional mijloacele materiale și bănești li se vor pune la dispoziție creditele necesare în mod operativ și după o tehnică de lucru și de evidență simplificată. bineînțeles' cu respectarea normelor generale privind garanția materială și rambursabilitatea lor la termen. In același timp, față de întreprinderile care nu-și utilizează e- ficient mijloacele materiale și bănești. unitățile bancare vor aplica măsuri restrictive în acordarea unor credite peste nevoile normale, în sensul limitării în termen a acestor credite și al calculării unor dobînzi progresive, diferențiate.Deosebit de important este faptul că unitățile băncii, care trebuie să cunoască mai temeinic situația eco- nomică-financiară a fiecărei întreprinderi din raza lor de activitate, vor primi competente mai largi în legătură, cu stabilirea necesarului de mijloace circulânțe ale întreprinderilor pe baza unei metodologii de planificare financiară mai simple, avînd a .se pronunța ■ asupra volumului de mijloace circulante și de credite ce urmează a se acorda fiecărei întreprinderi. în conformitate cu nevoile concrete ale producției și circulației. Este o sarcină noup, de mare .. răspundere pentru aparatul bancar, care sporește rolul activ al băncii.După cum este cunoscut. în acest an.au luat ființă, ca,bănci specializate. Banca Agricolă, și Banca de Comerț Exterior, ceea ce creează condiții tot mai bune pentru creșterea eficientei muncii bancare, intensificarea controlului în domenii economice deosebit de importante. In noile condiții. Banca Națională, Îndeplinind funcțiile specifice unei

Fiindcă de aici, de pe zi
durile bătrîne și mult încercate ale trecutului nostru măreț, de aici, de la 
Alba Iulia, viitorul ne vor
bește cu glasul încrederii și al bucuriei. Ne vorbește 
prin cetățile industriale, 
prin cetățile luminii și cul
turii; prin cetățile, științei 
și artei, pe care le ridicăm 
înfrățiți, într-un singur cu- . 
get, într-un' singur gest de 
dăruire creatoarej oameni ai 
muncii, toți cei care îm
preună am suferit vitregii
le istoriei, iar azi împreună construim o țară înflo
ritoare, liberă, demnă.

Prin cuvintele tovarășului 
. Nicolae Ceaușescu s-a rostit 

tocmai acest viitor, iar cu
vintele sînt profetice cînd 
au acoperirea de faptă a unui întreg popor de 
19 000 000 de oameni. St au o cu 'atît mai grea 
acoperire cînd sînt rostite 
aici la Alba Iulia.

Să ne înclinăm ■ fruntea 
în această clipă de mîn-, drie și să purtăm cuvîntul 
ca o medaPe Alba Iulia.

Paul ANGHZLAlba Iulia. orele 12

Standul de probâ al aparatelor de înaiîâ tensiune de la uzinele „Electro- putere“-Craiova (Foto : Gh. Vinfilă)
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(Urmare din pas. O bănci centrale, are sarcina să asigure aplicarea consecventă a politicii monetare, de credit și valutare a statului și, totodată, să urmărească modul în .care băncile specializate administrează fondurile puse la dispoziție, în concordanță cu interesele generale ale economiei naționale.In cadrul sarcinilor trasate de conducerea partidului pe linia sporirii eficienței economice, o atenție cu totul specială se cuvine acordată urmăririi măsurilor ce trebuie să le ia întreprinderile pentru reducerea cheltuielilor de producție, eliminarea cauzelor care provoacă rebuturi, cheltuieli neproductive și pierderi — în vederea, realizării de către fiecare întreprindere a sarcinilor de acumulări''și de- vărsăminte la bugetul statului. .Adîncirea analizei aspectelor economice majore, de fond, cunoașterea temeinică, aprofundată a economiei întreprinderilor, a problemelor legate de realizarea planului economic și a indicatorilor financiari, constituie o condiție importantă a creșterii eficienței controlului, bancar. Prin- tr-un control calificat, organele bancare trebuie să sesizeze operativ fenomenele care se petrec în întreprinderi și să intervină cu promptitudine în cazul devierilor de la plan sau al ivirii unor deficiente în activitatea întreprinderilor. Eficienta controlului bancar depinde într-o rriare măsură și de priceperea cu care organele bancare. reușesc să îmbine folosirea diferitelor instrumente de control și influențare, ac- ționînd concomitent pe toate căile pentru determinarea luării măsurilor de remediere neîntîrziată a unor neajunsuri care se constată în activitatea întreprinderilor.Centrul de greutate al controlului bancar va trebui mutat în faza premergătoare acordării fondurilor, mărindu-i ca atare caracterul său preventiv. Important este de asemenea ca. folosind aspectele bogate desprinse din controlul bancar și perfectionînd sistemul de informare, să dezvoltăm în mai mare măsură decît pînă acum, analizele complexe pe probleme economice și de ordin financiar majore, pe baza cărora să se poată face propuneri de soluții și măsuri eficiente care să ducă la înlăturarea neîntîrziată a unor lipsuri ce se constată în activitatea u- nor sectoare, ramuri economice sau întreprinderi.în esență, organelor bancare 11 se cere să fie în permanență prezente la toate nivelele economiei naționale și îndeosebi în întreprinderi, acolo unde are loc de fapt procesul producției materiale, să exercite un control permanent și în mod diferențiat asuora situației economice și financiare în toate sectoarele, să sesizeze operativ apariția fenomenelor negative, iar prin mijloace cu caracter economic' să influențeze cît mai mult asupra gospodăririi ratio-, nale a fondurilor materiale și bănești și, prin aceasta, asupra îndeplinirii sarcinilor de plan. în întreaga lor activitate, organele banr care trebuie să îmbine armonios fermitatea si exigența în respectarea, legalității cu o anumită mobilitate și' elasticitate, punînd mai presus de orice interesele generale ale economiei naționale.Complexitatea sarcinilor care stau în. fata sistemului bancar în etapa actuală, concomitent cu lărgirea competentelor și, atribuțiilor unităților bancare fac’ necesară ridicarea continuă a nivelului profesional al .cadrelor. în afară de. cunoașterea a- profundată a problemelor economice ale întreprinderilor și normelor după care se conduc în exercitarea controlului bancar. lucrătoriloi noștri li se cere, să aibă pn orizont mai larg de cunoștințe economice, teoretice și practice, pentru a fi în măsură să analizeze cu competență creseîndă fenomenele economice, să sesizeze toate laturile și aspectele pe se ridică în procesul reproducției socialiste lărgite. -împlinirea a două decenii de la reorganizarea pe baze, socialiste a sistemului bancar are loc în condițiile traducerii .trentate în viață a măsurilor dâ perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale adoptate de Conferința Națională a partidului. ..Călăuzindu-se după indicațiile prețioase, date de conducerea partidului și dezvoltînd experiența acumulată pînă acum, lucrătorii Băncii Naționale îsi vor îmbunătăți stilul și metodele de muncă, vor acționa cu toată hotărîrea pentru ridicarea eficienței activității bancar» în viața economică.
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Omul zilelor unui fenomen lui dezvoltării este obligat să aplice în practica tuturor sectoarelor de .......................mai noi realizări ale tifice. Se îmbogățește teoretic și în același industria, întreaga activitate productivă iau un avînt sporit, legătura dintre teorie și practică apărînd uneori la nivelul celor mai abstracte cercetări. Această stare de lucruri impune o atenție mărită față de formarea specialiștilor de înaltă calificare, oricare ar fi domeniul în care ei urmează să-și desfășoare activitatea, cum și fată de conduita profe- 

î sională a corpului didactic universitar. Deoarece specialistului de orice profil i se cere nu numai să fie la curent cu cele mai noi rezultate ale științei, care intervin în practica zilnică, lui i se cere să facă față și eventualelor cerințe de noi cercetări în această știință. Este clar' că toate acestea implică o permanentă examinare critică, o îmbinare cît mai strînsă dintre munca științifică și cea didactică în universități și institutele de învătămînt tehnic care au sarcina de a pregăti cadrele vii- •» toare de specialiști. După părerea mea, un membru al corpului didactic universitar trebuie, în primul rînd, să fie un pasionat cercetător științific și un bun pedagog. Dar, în general, cred că e puțin probabil ca un om de știință permanent preocupat de cercetare să nu fie capabil să comunice cele dobîndite de el studenților săi. Dacă cercul de studenti de pe lingă Catedra de Analiză matematică de la Universitatea din Cluj se poate mîndri cu succese remarcabile, multi dintre membrii acestui cerc ajungînd să aibă lucrări publicate în revistele noastre de specialitate, eu cred că aceasta se datorește interesului pentru munca științifică și entuziasmului care a fost cultivat în rîndurile studenților.Cursurilor universitare, chiar șl celor în care sînt expuse rezultate definitiv conturate, li se cere să satisfacă toate cerințele de rigurozitate și să conțină pe cît posibil contribuția personală a profesorului. Acest lucru este necesar, pe de o parte, deoarece caracteristica gîndirii actuale este rigoarea și precizia raționamentului. Pe de altă parte, expunerea unor rezultate clasice, în tipare bine conturate, are totdeauna ceva rigiditate și formalism în ea. pe cînd expunerea realizărilor noi de către omul de știință în plină căutare a acestora totdeauna stimulează gîndirea și apariția de noi idei la ascultători. în formarea viitorilor specialiști, cred că joacă un rol important cursurile și seminariile speciale. în aceste cursuri și seminarii pot fi reflectate cercetările personale ale conducătorului, ele trebuind să fie nu mimai o colecție mai mult sau mai puțin completă de fapte, dar și 
o sursă de noi probleme a căror rezolvare să dea un imbold gustului de cercetare pentru studenți.îndeosebi în noua sa structură perfecționată, cu care se înfățișează în- vățămîntul nostru după Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie și a noii legi școlare, cred că se impune o mai strînsă legătură, o conexiune între învătămîntul liceal și superior, pentru că slaba conlucrare între aceste trepte de școlarizare nu e de natură să favorizeze buna pregătire, atît a elevilor, cît și a studenților. După părerea mea, una din principalele căi de realizare a acestor conexiuni este atragerea profesorilor secundari în circuitul muncii universitare. în învătămîntul superior criteriul valorii de cercetător științific a celor meniți să ocupe un post vacant trebuie să aibă o pondere importantă. Cred că, atît consiliile profesorale, cît și cadrele de specialitate au îndatorirea să urmărească în permanență tatea cercetătorilor, să fie la

noastre este martorul de creștere a ritmu- științei și, firesc, elactivitate cele gîndirii știin- rapid tezaurul timp tehnica,
1

Acad. Tiberiu POPOVICIU

cu lucrările lor publicate, pentru ca la nevoie să poată alege pe cel mai apt a ocupa o catedră. Astfel concursurile ar deveni mai concludente, deoarece valoarea candidatilor nu s-ar aprecia numai după probele ce le susțin.Firesc, cu totul altfel țse pune problema ocupării catedrelor din în- vățămîntul mediu. Aici criteriul pregătirii științifice cade pe același plan cu pregătirea pedagogică. De aceea e bine ca posturile vacante în în- vățămîntul mediu să fie ocupate definitiv prin concurs — așa cum de altfel se și preconizează. Numeroasele transferări făcute pe baza a tot felul de considerente extrașcolare
puncte de vedere

dăunează bunului mers al învățămîntului. în același timp însă, sînt de părere că s-ar putea studia oportunitatea detașării pe termen limitat a unor profesori din învățămîntul mediu, avîndu-și deja catedrele lor obținute prin concurs, în anumite posturi din învătămîntul superior (preparatori, asistenți etc.) ceea ce de o parte, pregătiri știin- a acestora, și o aprofun-ar permite, pe asigurarea unei țifice temeinice Pe de altă parte, dare a legăturilor atît de necesare între învățămîntul mediu și cel superior Priutrt multiplele avantaje ale unui astfei de sistem amintesc marele ciștig al învățămîntului care și-ai putea astfel forma cu timpul un corp de profesori în contact mai direct cu ultimele cuceriri ale științei.Nu putem să nu vorbim aici și de rolul important al catedrelor universitare în întregul proces științific, metodic și educativ al învățământului. Catedra trebuie să organizeze învătămîntul în sectorul care-i re-

vine, să se preocupe de munca științifică a membrilor săi și să se îngrijească de formarea noilor cadre în specialitatea respectivă. Catedra are îndatorirea să aibă un mănunchi de doctoranzi care să pregătească teza lor de doctorat, dar în același timp să facă și o adevărată ucenicie în munca didactico-științifică sub îndrumarea membrilor catedrei. Mai ales în condițiile de azi, cînd doctoratul este cea mai importantă' piatră de încercare a viitorului cercetător științific. Aceasta nu exclude, bineînțeles, ca tot la catedră să-și pregătească teza de doctorat și asistenții sau lectorii detașați temporar din învățămîntul mediu. Dintre doctorii a- testați trebuie să Se recruteze vii- , torii membri ai corpului didactic ' universitar.Spuneam mai sus că printre multiplele sarcini care revin catedrei universitare nu mică este aceea de organizare a muncii științifice, didactice și educative cu studenții. Recenta măsură de a da în ,grija fiecărui membru al corpului didactic cîte un colectiv de studenți, de care să se ocupe din toate punctele de vedere, va duce neîndoielnic la îmbunătățiri ale muncii noastre științifice, didactice și educative cu studenții. Dar, după părerea mea, eficacitatea unei astfel de îndrumări ar crește și mai mult dacă colectivele despre care este vorba s-ar contopi pe cît posibil cu actualele grupe în care sînt împărtiti studenții cîte unui an de studiu. Ceea ce, bineînțeles, ar necesita formarea unor grupe mai mici. De altfel, mi se pare că, actualele grupe formate cîteodată chiar din 30 de studenți nu-și dau randamentul minim .necesar. O grupă de studenti. cei puțin în specialitatea noastră, nu ar trebui să aibă mai mult de 10—15 studenti. Numai astfel s-ar lective suficient de îndrumabile.Am expus cele dorința sublinierii, că trebuie să ne îngrijim, atît membrii ei, cît și forurile noastre superioare, de mărirea continuă a prestigiului și a dezvoltării multilaterale, sub raport științific și pedagogic, a acestei celule de bază a școlilor noastre superioare, care este catedra universitară.

putea obține co- închegate și ușorde mai sus din o dată în plus,

DOUA PUNCTE DE VEDERE PRIVIND

10,00 — Transmisie în direct, de Ia sala Palatului Republicii Socialiste 
România a ședinței jubiliare a M.A.N. consacrată sărbătoririi semi
centenarului unirii Transilvaniei cu România.

17.30 — Pentru copii : Taine dezlegate. „Cu și fără aripi".
18,00 — Drumuri șl popasuri — emisiune turistică.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă.
19,00 — Emisiune pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,10 — Actualitatea în agricultură.
20.30 — „Uniți In cuget și-n simțiri" — emisiune de cintece șl versuri. 
21,00 — Filmul artistic „Dacii".
22,40 — Telejurnalul de noapte.

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul - Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Rolf 
Kleinert (R.D.G.). Solist : Aure
lian Octav Popa.
9 Opera Română : Povestirile lui 
Hoffmann (premieră) — 20.
<0 Teatrul de Operetă : Contesa 
Marltza — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 î (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
a Teatrul de Comedie : Ucigaș 
rară simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

dra" (sala din bd. Schitu Mfigu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Comedie pe în
tuneric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30 ; (sala 
Studio) : Viziuni flamande — 20. 
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă” : Năzdră
văniile lui Păcală — 15,30.

. e Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala . din 

■ Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17. 
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei 174) : Mexico-Melody — 19,30. 
0 Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R. D. Germană) — 16 ; 19,30.

Abonamente la publicațiile 
Editurii AcademieiEditura Academiei Republicii Socialiste România publică 75 de reviste, între care 34 în limbi străine, pînă la 12 numere anual.în periodicele Academiei Republicii Socialiste România qpar articole ale oamenilor de știință din țară și străinătate. Prin conținutul lor științific, aceste pu-

blicații interesează deopotrivă pe oamenii de știință, cadrele didactice, personalul tehnic și pe specialiștii care lucrează nemijlocit în producție.Pentru a vă asigura colecția completă și primirea la timp a revistelor, reînnoiți a- bonamentele dv. pe anul 1969.
o
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14
16

18,30 ; 
bilete

Columna (ambele serii) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
; 20,45.
Ziua în care vin peștii : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 
; 16,15 ; 13,45 ; 21,15 ; CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 18,30 ; 21. »
Anna Karenina (ambele serii) : LUCEAFĂRUL —

9 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
A „Judoka" agent secret : FESTIVAL — 3,30 ; 11; 
13,30; 16; 18,30 ; 21,/ MELODIA — 9 ; .11,1513130 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45.
0 Marianna, agentul 0555 : VICTORIA — 9,30 ; 11,30 ; 
13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21,15, SALA PALATULUI — 19,30 (seria de
— 2667)
0 Zilele filmului canadian : SALA CINEMATECA
— 18,45 ; 21.
0 înțeleptul de pe muntele blestemat: ARTA — 
9—15,45 ; în continuare ; 18 ; 20,15 ; GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 18,30 ;
20,45. j
0 Wlnnetou (seria a IlI-a) : FLOREASCA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15, ÎNFRĂȚIREA
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Valea albinelor : LUMINA
nuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Heidi : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
0 Inimă nebună... nebună de
18.15 ; 20,30.

SistematizareaO

urbană
si rurală

9Ne-am obișnuit ca, vorbind despre dezvoltarea unor localități, să -facem referiri la schițele de sistematizare respective care stabilesc limitele elastice dar certe ale acestei dezvoltări pentru o etapă mai mult sau mai puțin îndelungată. Ne referim, așadar, la schița de sistematizare ca la un principiu director, călăuză și garanție totodată a devenirii armonioase a așezărilor noastre urbane și rurale. Să urmărim, în cele ce urmează, în paralel, două puncte de vedere autorizate asupra stadiului acțiunii generale de sistematizare și a principalelor sale determinante :Gheorghe Bobocca, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Administrației Locale : „Cu prilejul Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, al sesiunii din primăvara acestui an, al Marii Adunări Naționale, s-a subliniat că noua organizare administrativ-teritorială și sistematizarea localităților sînt părți componente ale unuia și aceluiași proces, strîns legate și decurgînd una din cealaltă. Dar deși noua structură administrativă a devenit de acum o realitate, în domeniul sistematizării nu s-a reușit să se depășească pragul discuțiilor. Nu sînt încă elaborate principiile fundamentale după care să ne călăuzim în sistematizarea urbană și rurală ; normative- ' ‘ ” C.S.C.A.S. e-nu răspund pe deplin trasate de conducerea de de stat.la nivelul Comitetului de

0 Lumea comică a lui Harold Lloyd — Plimba
rea Iui Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 13 ; 20,15.
0 Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,40 ; 18 ; 20,30.
0 Fete în uniformă : FEROVIAR — 9—13,30 în con
tinuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Vera Cruz : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

• Viață Ia castel : LIRA — 15,30 ; 20,30.
« Eu te-am iubit : LIRA — 18.
• Regele suedez : VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
• Gustul mierii : VIITORUL — 18.

,0 Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată: 
' DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, RAHOVA — 

15,30 ; 20,30. v *
•

cinema
3EGEE

o Neînțelesul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Hombre : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA
O

«*

O
în

să susțină pe plan loca! această acțiune. Institutele centrale numără sute de ingineri și arhitect! dar a- portul lor în rezolvarea problemelor ce se ridică la nivelul județelor nu este concludent. Pentru a atrage spre nucleele județene mai rriulți profesioniști cred că ar trebui să se acționeze mai insistent și prin sis- ternul de cointeresare".Prof. arh. Gustav Guști, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare : „Experiența ne arată că localitatea nu poate fi privită ca un organism izolat, rupt de teritoriul și de localitățile învecinate, cu care se află în strînsă interdependență. Astfel de sisteme de așezări trebuie studiate în prealabil și concomitent cu localitățile, ceea ce implică o mai susținută activitate în sistematizarea teritorială. Studiile elaborate pînă în prezent — pentru litoral, municipiul București, micro- regiunea Brașov, Valea Jiului și altele — au dovedit nu numai oportunitatea lor, dar și necesitatea de generalizare a acțiunii pentru întreaga tară. Trebuie, de asemenea, înțeles că sistematizarea nu este compatibilă cu ideea de finalitate, că are un caracter de permanentă devenire, de reactualizare, pe măsură ce dezvol- 'tarea planificării permite o aprofundare, o conturare tot mai '•xactă a datelor de perspectivă. S semat.i- zarea și planificarea se reciproc, își furnizează ele are loc o pendulare, continuu de informație, perfecționării metodelor tului planificării, sistematizarea beneficiază de o fundamentare tot mat solidă, puțind la rîndul ei contribui efectiv la definitivarea planurilor.în prezenț, dispunem de schite de sistematizare pentru toate orașele. Aprobarea acestor schițe a fost pre- gătită încă de anul trecut. Pentru municipiul București, au și fost acceptate principiile dV bază ale schiței de sistematizare. Elaborarea cifrelor viitorului plan cincinal și a prevederilor de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale pînă în 1980, ca și îmbunătățirea organizării administrativ-terltoriale au făcut ne-' cesară o reactualizare a datelor cu- ■ prinse în schițele de sistematizare,în sistematizarea satelor, pornită prin acțiuni cu caracter expert” m- tal, a fost acumulată o consider aoiiă experiență — și mă refer la unități de proiectare ca I.S.C.A.S., D.S.A.P.C.-urile din fostele regiuni Iași, București, Ploiești, Constanta' sau Maramureș. Dacă au apărut și unele lucrări oarecum nerealiste, a- cest fapt se datorește în bună măsură lipsei de .sprijin din partea unor organe locale care au lăsat a- ceastă acțiune exclusiv pe seama tehnicienilor. Or, este vorba aici de o activitate cu un pronunțat caracter politic, mobilizator, care în absența participării directe, stăruitoare, a beneficiarului este lipsită de consistență.învățămintele cîștigate în întreaga activitate de pînă acum, sprijinite și pe experiența existentă pe plan mondial, sînt sintetizate în principiile, normativele și instrucțiunile pe care comitetul nostru le-a elaborat și a căror nouă ediție, actualizată în lumina ultimelor hotărîri de partid și de stat, va fi difuzată tuturor organizațiilor interesate pînă la nele anului sau la începutul viitor. Sistematizarea nu considerată numai ca o practică, limitată doar la prezentului. Ea necesită, proiectarea propriu-zisă, de studii și muncă de deocamdată însă, sectorul de studii și cercetare este lipsit de formațiunile si baza materială necesare, atît din cauza numărului redus al cadrelor disponibile cît și ca urmare a unei atenții insuficiente ce i se acordă de către organele interesate".în anumite privințe, cele două foruri citate se învinuiesc, oarecum, reciproc. Lipsa de realism a unor schite de sistematizare rurală’ e atribuită de reprezentantul C.P.A.L. muncii „din birou" a proiectantilor, iar de reprezentantul C.S.C.A.S. sprijinului insuficient acordat de organele locale. N-ar fi exclus ca ambele opinii să fie întemeiate...Există, fără îndoială, o anumită rămînere în urmă în acțiunea generală de sistematizare, pe care C.S.C.A.S. nu o poate explica exclusiv prin cauze obiective sau care îi depășesc competența. Se impune deci o îmbunătățire hotărîtă a activității din acest domeniu, și a- . ceasta se referă atît la o cuprindere mai substanțială a problemelor sistematizării la nivelul județelor cît și la creșterea rolului cercetării, a studiilor de fundamentare, elaborate pe plan central. Chiar și în rezolvarea problemei cadrelor de specialiști, cuvîntul și fapta acestui for central sînt chemate la o participare mai activă. Continua perfecționare a sistematizării — pe treapta teritoriului sau a localităților — este, evident, o sarcină fundamentală a .Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare. Ar fi însă necesar ca diferitele organe care au în atribuție preocupări pentru domeniul amintit — este cazul în speță al C.S.C.A.S. și C.P.A.L. — să se pună de acord, divergentele semnalate neputînd decît să complice și mai mult rezolvarea constructivă a problemelor.

le și instrucțiunile xistente sarciriilor partid șiExistă,Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare opinia că acțiunea de sistematizare a localităților ar trebui subordonată sistematizării teritoriale. După mine, aceasta înseamnă a nu vedea pădurea din cauza copacilor : sistematizarea teritoriului este o operație complexă, a cărei desfă- ' șurare în timp se va întinde, probabil, pe multi ani înainte. Nu putem însă admite ca, pînă atunci, să batem pasul pe loc. E necesar ca schițele de sistematizare existente să fie supuse aprobării, spre a fi folosite e- fectiv ca instrumente utile, pentru găsirea unor rezolvări corespunzătoare, de largă perspectivă.t; în sistematizarea satelor, problema esențială este, ca prin ■ delimitarea vetrei, stabilirea liniei de dezvoltare, a principalelor amplasamente să se asigure o creștere armonioasă, multilaterală, folosind întregul potențial al științei și culturii contemporane. Or, îri fapt, noi pretindem sătenilor să nu-și clădească casele la întîmplare, dar nu le spunem unde anume trebuie să le construiască. Nu s-au concretizat criteriile sistematizării localităților rurale în funcție de zone geografice, profil social-economic, tradiții istorice. Pe de altă parte, schițele de sistematizare a unor comune — dintre puținele care au fost elaborate — par întocmite din birou, fără consultarea organelor locale, a cetățenilor în primul rînd interesați, doială, există o experiență și în această direcție, care buie îmbogățită, dusă maiNu este lipsit de importanță tul că, în multe județe, lipsesc cialiștii cu pregătire superioară

c, emati- șV .tregesc date, între un schimb Pe măsura și conținu-

Colivie pentru doi : RAHOVA — 18.
Sfîntui la pîndă: MOȘILOR — 15,30; 20,30. 
Țar șl general : MOȘILOR — 18.
veșnicul înttrziât : COTROCENI — 15,30 ; 20,30.
Maica Ioana a îngerilor : COTROCENI — 18.
Tarzan, omul-malmuță : PACEA — 15,45 ; 18 ;

20,15.
• Tarzan, omul maimuță și Fiul Iul Tarzan: VOLGA 
— 9,30—16 în continuare ; 19,15.
0 Operațiunea San Gennaro : POPULAR — 15,30 ; 
20,30.

Soare și umbră : POPULAR — 18.
Viva Maria : MUNCA — 15,30 ; 20,30.
Romanță pentru trompetă : MUNCA — 18.
Șapte oameni de aur : FLACĂRA — 15,30 ; 18 
30.
Duelul lung : VITAN — 15,30 ; 20,30.
Lady Macbeth din Siberia : VITAN — 18.
Roata vieții : PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
Bela : PROGRESUL — 18.
Fratele doctorului Homer: COSMOS — 15,30
; 20,15.
Aventurierii : FERENTARI — 15,30 ; 20,30.
A trecut o femeie : FERENTARI — 18.
Fiul lui Tarzan : CRlNGAȘI — 14,30 ; 16,30 

18,30 ; 20,30.

»

»— 9,15—16 în conti-

legat : DOINA — 16 ; *

f

raid- anchetă

activi- curent

norilor
INTRE POPOARE —

de toamna
a

AI. MUREȘAN

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Lustragiul : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
Autorizație de căsătorie : BUZEȘTI — 13.
Căderea imperiului roman : DACIA — 8,45—19,30 
continuare.

O Heroina : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Marysia și Napoleon : UNIREA — 15,30 ; 20,30.
« Unchiul meu : UNIREA — 18.PORUMsub aeoperămîntu

Potrivit datelor furnizate de Consiliul Superior al Agriculturii recoltatul porumbului poate fi con- siderat încheiat. Se constată în schimb defecțiuni grave în ce privește transportul și depozitarea. A- ceastă problemă a constituit subiectul raidului întreprins de corespondenții „Scînteii" în cîteva județe.
în cele mai multe perative agricole de

Fără în- pozitivă însă tre- departe. .fap-spe-
S El B i

coo- r______ „ producție din județul Cluj s-au obținut, în acest an, recolte mari de porumb, care au făcut cu putință să se a- sigure necesarul retribuirii zilelor muncă și să se livreze însemnate cantități peste prevederile contractuale. în Dazele de recepție porumbul este bine gospodărit. Care este soarta celui rămas în cooperativele agricole de producție ?Poposim la cooperativa agricolă de producție din Cîmpia Turzii. Aici s-au cultivat, în acest an, 210 ha cu porumb. Producția a fost excelentă — 4 418 kg boabe la hectar, ceea ce-i dă dreptul să se claseze pe

primul loc pe județ la a- ceastă cultură. Printr-o bună organizare a muncii, cooperatorii au strîns la timp recolta. Cînd a fost vremea favorabilă s-a lucrat zi și noapte. încă la 8 noiembrie s-a încheiat recoltatul, iar peste cîteva zile și rumbului. gospodari întîlnit și din, Turea și în multe alte locuri.Cu totul altfel stau lucrurile în cooperativele a- gricole din Boian, Viișoara, Ceanul Mare și altele. La Boian aflăm ca mai sînt de recoltat circa 10 ha cu porumb. Asta n-ar fi mare lucru, dar unde se află porumbul cules de pe cele 210 ha ? O parte din el l-am văzut, e drept. în pă- tule. Dar alta se află la brigada din Hodăi în grâ-

transportul po- Asemenea buni ai recoltei am Ia Aghireș, Hue-

mezi, sub cerul liber, bătut de ploi și vînt, neacoperit, în această cooperativă a- gricolă găsești la tot pasul porumb risipit, știuleți care s-au amestecat cu noroiul. Animalele au avut . multe zile acces liber la • grămezile de porumb. Și la cooperativa agricolă din Viișoara o Dună parte din porumb se mai află pe hotar, în grămezi, intrucît multă vreme întreprinderea de transporturi auto n-a dat sprijin acestei unități pentru transportul produselor. La aceasta se mai adaugă și. lipsa de preocupare a conducerii cooperativei pentru urgentarea recoltatului și utilizarea mijloacelpr proprii de transport pentru înma- gazinarea recoltei.O mare suprafață cu po- . rumb a cultivat în acest an și cooperativa agricolă din Ceanul Mare. Și ■ aici producția a fost bună. încă la începutul campaniei de recoltare, tov. Nicolae Su- ciu, președintele, ne-a ,a- sigurat că în cel mai scurt timp recolta va fi înmagazinată cu grijă. Dar la 22 noiembrie, după cum ne informează Teodor Roman, președintele consiliului popular comunal, mai erau de recoltat circa 200 ha cu porumb. Dacă munca va decurge în actualul ritm, nu-i exclus ca multi cooperatori de aici să sărbăto-

reaScă anul, nou î-n cîmp; dacă bineînțeles vor mai avea ce culege.în fața acestei situații nu ne rămîne altceva de făcut decît să invităm organele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, specialiștii Direcției agricole județene să dea un sprijin urgent acestor unități.

după Depla- la una „de- grămezi _de po- recoltat.

MureșFiecare zi, fiecare oră bună de lucru, sînt acum atît de prețioase încît unitățile agricole nu-și pot îngădui clipe de răgaz. Tocmai de aceea pare de neînțeles cum în județul Mureș, potrivit situației existente la Direcția agricolă județeană, din circa 90 000 tone a fost transportată și adăpostită numai cantitatea de 76 000. Mai mult, înt.inse suprafețe de porumb — aproape 3 500 ha sînt încă nerecoltate. Această situație se datorește, în principal, slabei organizări a muncii, ziua de 23 noiembrie cooperativa agricolă Berghia tractoarele și morcile ce deservesc această unitate s-au prezentat
în la din re-

la lucru numai orele 8 dimineața, sîndu-ne la cîmp, din tarlale, am găsit pozitate" rumb recoltat. Cooperatorul Coloman Berecki ne-a spus că deși porumbul a fost adunat de două-trei săptămîni, consiliul de conducere nu asigură mijloacele de transport necesare. Pe sub unele grămezi, din cauza ploilor, s-au format băltoace. O parte din știuleți au prins mucegai. Nu am putut înțelege pe ce criterii se organizează transportul întrucît porumbul cules cu o zi în urmă era transportat, iar cel cules acum trei săptămîni continua să stea pe cîmp. Inginerul agronom al cooperativei ne liniștește : încă 8—10 zile și terminăm. In ritmul acesta, s-ar putea ca de revelion să se termine depozitatul porumbului. Pare înțeles de ce tiva agricolă din Burghia lasă pe mîine ce poate face azi. Si ca ei sînt și alții din județul Mureș, din moment ce pe cîmp continuă să existe, pradă intemperiilor. mari cantități de porumb. Organele locale de partid și de stat nu trebuie să rămînă indiferente față de această situație.

de ne- coopera-

Lorand DEAKI

Cînd acesfe grămezi uriașe de porumb vor ajunge de sub „cerul liber" în magazii ? (La baza de recepție din gara Lacul Sărat, județul Brăila)Foto : M. Cioo
Galați și Brăilaîn județele Brăila și Galați recolta de porumb a fost strînsă de mult de pe cîmp. în ce privește depozitarea ei se constată unele neajunsuri, care ar putea provoca mari pagube. In Insula mare a Brăilei, porumbul care urmează să fie încărcat în șlepuri este depozitat pe malul apei, în multe cazuri de-a dreptul în noroi. Pierderile sînt foarte mari. De asemenea, multe cooperative agricole din județul Brăila, după ce au livrat statului cantitățile contractate „păstrează" o bună

parte din restul recoltei în condiții cu totul necorespunzătoare, în așa-zise arioaie descoperite. O situație asemănătoare este și în cooperativele agricole din comunele Corodj Oancea, Cudalbi, Gănești șl altele din județul Galati. Se afirmă că porumbul „depozitat" sub cerul liber— în marea majoritate a cazurilor direct pe pămînt— ar fi destinat cooperatorilor.lucrurile de ce nu se iaU măsuri operative pentru a fi distribuit oamenilor ? Este o problemă pe care consiliile de conducere, cu ■ sprijinul uniunilor județene ale cooperativelor a- gricole, trebuie să o rezolve

Dacă așa stau

neintîrziat spre a preîn- timpina pierderile.Să vedem ce se întîmplă cu porumbul transportat la bazele de recepție. In județul Brăila, aproape 20 la sută din cantitatea de porumb preluată de la unitățile agricole este depozitată în condiții de provizorat. Directorul întreprinderii de valorificare a cerealelor, tov. Petre Tătaru, ne-a asigurat că, în scurt timp, știuletii depozitați în astfel de condiții vor fi bătuți, iar boabele — uscate și depozitate în silozuri, ■unde există spatii suficiente. Aceste afirmații nu se confirmă pe teren. La baza de recepție Lacul Sărat, unde sînt depozitate sub cerul liber aproape 3 000 tone de porumb, nu a început bătutul știuleților. O situație asemănătoare există la baza de recepție din Bărăganu, unde sînt depozitate sub cerul liber mai mult de 4 000 tone.Și în județul Galați a- proape 25 la sută din cantitățile de porumb preluate de la unitățile agricole sînt depozitate în adăposturi improvizate. Tov. Carol Boroș, directorul întreprinderii de valorificare a cerealelor, ne-a vorbit despre măsurile ce se întreprind pentru baterea știu- leților și depozitarea ' cît mai repede a boabelor în silozuri. Atît la Brăila, cît și la Galați s-au făcut ce-i drept grafice pentru condiționarea porumbului, depozitat în prezent în condiții de provizorat. Este vorba în ambele județe de aproape 30 000 tone. Urgenta acestei lucrări este recunoscută. Dar graficele întocmite nu se traduc în viată. La Brăila, de exemplu, două uscătoare de mare capacitate, aduse din import, nu sînt puse încă în funcțiune. Din aceeași cauză la Galați, nu se u- tilizează un uscător asemănător. De ce oare au fost achiziționate aceste utilaje dacă nu sînt folosite ?
Radu APOSTOL

fi- anului poate fi activitate cerințele pe lingă elaborarea cercetare ;

Arh. Gh. SĂSARMAN
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Cronica si

Joi a sosit în Capitală tovarășul Bernie Taft, membru al Comitetului Executiv Național al i Comunist din Australa invitația C.C. al face o vizită în țaraPartidului lia, care, P.C.R., va noastră.La sosire pe aeroportul Bănea-
sa oaspetele a fost salutat de tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- adjunct de șef de secție la C.C. a) P.C.R. ■ (Agerpres)

Semnarea unui Protocol pentru
■ ■ ■

între România și Italia
La Ministerul Comerțului Exterior s-a semnat joi un Protocol pentru stabilirea listelor de mărfuri pe a- nul' 1969 în baza Acordului ' comercial pe termen lung, încheiat între Republica Socialistă România și Italia, pe perioada 1966—1969.La exportul român sînt prevăzute: produse chimice, hîrtie ambalaj, produse siderurgice, mașini unelte, tractoare, autoturisme de teren, semiconductor!. confecții, tricotaje, produse agroalimentare, produse lemnoase etc, iar la import : insta- lații-mașini și utilaje, aparataj științific și instrumente de măsură, produse chimice, coloranți, produse siderurgice. cabluri, fire și -fibre, oi- trice etc.

Protocolul a fost semnat din partea română de Mircea Petrescu, director în Ministerul Comerțului Exterior. iar din partea i italiană de Paulo de Michelis, ministru plenipotențiar. director în Ministerul Afacerilor Externe.La semnare au fost de față Va- sile Răuță. adjunct al ministrului comerțului exterior, și Niccolo .Moscato. ambasadorul Italiei la București. .Au mai participat funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Afacerilor Externe. precum și membrii celor două delegații care au purtat tratative.

Joi dimineața a părăsit Capitala delegația de femei din Cehoslovacia care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră. Din delegație au făcut parte Irena Durisova, vicepreședintă a Uniunii Femeilor din Cehoslovacia, președinta Comitetului slovac al U.F.C., Marie Hrachovcova și Jana Kranotovan, membre ale Comitetului Central al U.F.C. în timpul vizitei, delegația a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județele Brașov și Constanța și s-a întîlnit cu membre ale comitetelor femeilor din localitățile vizitate. De asemenea, a fost primită la Consiliul’ Național al Femeilor de către Suzana Gâdea,-președinta consiliului, și de membre ale Secretariatului C.N.F. La plecare, pe aeroportul Băne^sa. delegația a fost condusă de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepreședintă a C.N.F., Stana Bu- zatu, secretară, și alte reprezentante ale C.N.F.Au fost de față consilier’ al slovace la ambasadei. Janis Jindrich, ambasadei R.S. Ceho- București, și membri ai
națională de medicină „Premiul Ma- și titlul de laureat al acestui

(Agerpres)

Academia a Franței a decernat gitot' cunoscut for științific francez prof, dr. Valerian Popescu, membru corespondent al Academiei, decanul Facultății de stomatologie, pentru lucrarea intitulată „Malformațiile,, congenitale transversale ale feței".
★Joi la amiază a plecat în R.S.F. Iugoslavia o delegație a . oamenilor muncii din județul Mehedinți care va lua parte la manifestările organizate cu prilejul zilei naționale a R.S.F Iugoslavia. Delegația este condusă de tov. Gheorghe Vătuiu, secretar al Comitetului municipal Tr. Severin al P.C.R.

Lucrările Conferinței naționale
4rLa invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, joi a sosit în Capitală o delegație a Comitetului

de tehnică minierăîn sala mică a Palatului s-au des- ■ chis joi lucrările Conferinței naționale de tehnică minieră. Organizată de. Mini^r’ul Minelor, Consiliul Național a„ ^ginerilor și Tehnicienilor și Consil. J Național al Cercetării Științifice, conferința va analiza activitatea tehnico-științifică desfășurată, în acest sector, precum și căile de dezvoltare a tehnicii miniere.La deschiderea lucrărilor au participat Bujor Almășan, ministrul minelor, acad. prpf. Alexandru Co- darcea, președintele. Comitetului de Stat al Geologiei., acad. Remus Ră- duleț. vicepreședinte al Academiei, reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării, Comi- niei guvernamentale de. colaborare și cooperare economică și tehnică, conducători ai unor unități miniere, in- ’ gineri, cercetători si proiectant! din institutele departamentale, cadre didactice din învățămîntul politehnic minier. Au luat parte, de. asemenea, soecialiști din Cehoslovacia. R.F. a Germaniei și Polonia.In cuvîntul său, ministrul minelor.

noi mine și uzine de preparare a minereurilor, în introducerea unor soluții avansate de exploatare, a subliniat direcțiile de dezvoltare în acest domeniu. Vorbitorul a subliniat necesitatea intensificării colaborării dintre colectivele de concepție si unitățile beneficiare: scurtării termenelor de punere în aplicare a rezultatelor cercetării, precum și folosirii cu maximum de eficientă a fondurilor destinate acestui scpp.în continuare, specialiști români și străini participant la conferință au prezentat comunicări privind realizările obținute în domeniile exploatării la suprafață a cărbunelui cu ajutorul utilajelor de mare capacitate al preparării cărbunilor și a minereurilor complexe neferoase, susținerii metalice a abatajelor, mecanizării și automatizării utilajelor și instalațiilor. Lucrările conferinței continuă.
•irCu același prilej. în holul sălii mici a Palatului s-a deschis o expoziție în care sînt înfățișate princi- relevînd succesele pbtin.u.te- Jn „ țteh-i- K palâle ;ășpecte ale Evoluției .tehnicii nica, minieră din, țar,a,, noastră,. care. : miniere din România. - r s-au reflectat în construirea unor (Agerpres) /

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă în sudul și estul țării, unde au căzut precipitații slabe sub formă de burniță și ploaie, care izolat, în Muntenia și Dobrogea, s-au transformat în lapoviță și ninsoare, în rest, vremea a fost schimbătoare, cu cerul temporar acoperit iar precipitațiile au fost cu totul izolate. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 17 oscila.între minus 2 grade la Satu Mare și 6 grade la Moldova Veche. în vestul țării, pe alocuri, în . cursul dimineții, ’s-a semnalat ceață.Timpul probabil pentru zilele de 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie. In
De la C.E.C■ Casa de Economii și Con- semnațiuni informează pe cei interesați că la data de 30 noiembrie a.c. va avea loc în Capitală, în sala clubului Finanțe-Bănci, la orele 15,00, cea de-a Xl-a tragere la sorți a obligațiunilor C.E.C din acest an. Vor fi acordate cu acest prilej un număr de 2112 cîștiguri în bani eu valori de 100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei și altele, în valoare totală de 2 215 000 leiTragerea lablicăAnual, Casa Consemnațiunipunerile pe obligațiuni C.E.C. «25 344 cîștiguri, în valoare totală de 26 580 000 lei. .»

sorți este pu-de Economii și acordă la - de*
i

în ajutorul
gospodineiAspiratorul se numără printre principalele mijloace electrotehnice menite să ridice gradul de confort și civilizație a vieții noastre cotidiene. Datorită construcției sale moderne, aspiratorul „Practic", realizat de uzina „Electromotor" din Timișoara, poate fi folosit la curățirea eficace, fără efort și în timp record, a covoarelor, mobilelor, hainelor precum și 

a pereților. Caracteristicile sale tehnice îl permit funcționarea cu un consum de energie foarte mic. Pentru asigurarea protecției radiorecepției motorul electric este prevăzut cu condensatoare.

A R. S. F

Punctări

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂpăcii'din R.P. Bulgaria, formată din Ivanka Nikolova, președintă a Comitetului județean Pernik de luptă pentru pace, și Gheorghi Bakalov, vicepreședinte al Comitetului pentru pace al orașului Sofia. La sosire, delegația a fost întîmpinată de reprezentanți ai Comitetului Național pen- . tru Apărarea Păcii și ai Comitetului municipal . București de luptă pentru pace.
★Joi seara a sosit în Capitală o delegație a organizației tineretului socialist ..Die Falken" din R. F.' a Germaniei, condusă de Klaus Flegel, președinte al organizației, care la invitația C.C. ai U.T.C. va face o vizită . în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tov. Vasile Nicol- cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., de membri ai biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. (Agerpres)

Plecarea unei delegații
guvernamentale

Joi dimineața a părăsit Capitala o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Traian Bîrsan. adjunct al ministrului minelor, care, la invitațiă guvernului Republicii Africa Centrală, va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a X-a aniversare a proclamării republicii. Din delegație face parte Alexandru Tujon,. ambasadorul României în mocratică Congo Congo. Republica Deși Republica(Agerpres)
Telegramă

Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al R. P. Al-
cu 4ocazia ce-bania, Nesti Nașe,lei de-a 24-a aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist..

Seminarul studențesc 
„Socialismul și democrația"

Seminarul studențesc „Socialismul și democrația", organizat de Universitatea din Capitală și Consiliul U.A.S. din Centrul universitar București. a început joi dimineața la Casa Universitarilor. . După ședința festivă la care su luat cuvîntul prof, dr. docent Jean Livescu. membru corespondent al Academiei, rectorul . .universității, și Emilian Stancu, vicetijț.^mânia.pjustiția președinte al U.A.S.R„ au fpșt "prer.: ; ___________ v. _____zentate comunicările științifice rea*  . cratia socialistă și viata universi- lizate de studenții facultăților de tară, drept, istorie și filozofie din cadrul

IUGOSLAVIA

pe harta economică
din ul- aproape sînt pu-

universităților din București. Cluj și Iași. Pe agenda acestei reuniuni științifice sînt înscrise zece comunicări pe teme ca : democrația socialistă și libertatea umană, aspecte ale relației dintre democrația socialistă și creația de valori. Constituția Republicii Socialiste România — cadru . principal al democrației în Ro- , 4,mânia,iijustiția — mod de, apărare va . democrației sbdi’ăUste.' * șî~‘demd-'(Agerpres)

de- vor apaParalel cu lucrările de secare , și îndiguire se înălța și cîteva baraje : . acumulată va fi foloșită a- tît pentru producția de energie electrică cît Și pentru irigarea unor suprafețe de aproape 70 000 hectare.Inima de oțel a acestei republici o constituie combinatul siderurgic din Sko- plie, intrat parțial în funcțiune la începutul acestui an și care, în faza finală va produce aproape un țnilion tone oțel. In cinstea Zilei Republicii, colectivul de aici a realizat două noi profile de oțeluri aliate.Ca suprafață și ca număr de populație, R.S. Serbia

Răsfoiesc presa ’ tima săptămînă ; în fiecare număr blicate știri sosite din diferite colturi ale tării oglindind efervescenta în muncă și însuflețirea cu care popoarele iugoslave au întîmpinat sărbătoarea lor națională — 29 noiembrie. Iată cîteva din aceste știri :în zilele de 23, 24 și 25 noiembrie la Bor, Maidanpek și Prahovo au fost date în producție, în mod festiv, opt obiective industriale printre care fabricile de acid sulfuric și de îngrășăminte chimice, flo- tația și mina de cupru. A- cestea fac parte din lucrările primei faze de reconstrucție și modernizare a combinatului de cupru Bor. Termocentrala Trbo- 'vlie-3, de lingă Liubliana, cu o putere instalată de 125 MW, a fost dată în exploatare. In același timp a început să producă cu întreaga capacitate hidrocentrala Rieka. La șantierul naval „3 Mai" din Split a fost lansată la apă o nouă navă de mare tonaj. Podul de peste Piva, care face legătura între Muntenegriț și Bosnia și Herțegovina. a fost dat circulației.Am avut ocazia să vizitez toamna aceasta mai multe regiuni din Iugoslavia și pretutindeni am întîlnit tabloul muncii a- sidue pentru obținerea de noi succese în dezvoltarea economiei și culturii pe calea socialismului. în anii puterii populare, într-o perioadă istorică scurtă, oamenii muncii din Iugoslavia. în frunte cu comuniștii. după ce au vindecat rănile pricinuite de război, au înfăptuit importante transformări social-econo- mice. Pe harta economică a tării au apărut numeroase obiective industriale — noi uzine constructoare de mașini, combinate chimice și metalurgice, mari întreprinderi de construcții navale. Fată de nivelul de dinaintea celui de-al doilea război mondial, producția industrială globală a cres-■ cut*  de'8 'orî.-’,‘4: *Am fost de curînd la laițe, oraș din Republica Socialistă Bosnia și Herțegovina, unde cu 25 de ani în urmă, cînd țara se afla încă sub ocupația fascistă, a avut loc cea de a doua sesiune a Vecei populate antifasciste, ale cărei hotă- rîri au pus bazele Iugoslaviei noi. Interlocutorii mei au ținut să-mi reamintească că Bosnia și Herțegovina era una din cele mai înapoiate regiuni ale țării. în muzeul orașului atenția mi-a fost reținută de o serie de fotografii care înfățișează distrugerile provocate de cotropitori ; erau zone pe ația. Descoperirea unor noi

CORESPONDENȚ A DIN BELGRAD 
DE LA NICOLAE PLOPEANU

puteai străbate pe enorme fără să în- măcar o singură rămasă întreagă.care le distante tîlnești clădire Cit de mult s-au schimbat acele locuri I. în prezent această republică asigură — în ansamblul producției tării — 47 la sută în industria metalurgică, 40 la sută în ’industria lui, 23 la sută în lemnului etc.Cu frumusețile cărbune- industriaef natu-

cîmpuri petroliere în Valea Savei face ca încă anul acesta Iugoslavia să se a- propie de o producție de aproape trei milioane tone petrol. Perspectivele în a- cest domeniu sînt sporite prin descoperirile de noi zăcăminte făcute recent în regiunea Mării Adriatice.Vorbind de Croația trebuie să menționăm în mod deosebit activitatea șanti-

Liubliana — capitala Slovenieirale, întregite prin noile construcții — fabrici, u- zine, locuințe — Bosnia și Herțegovina atrage anual sute de mii de turiști.Proiecte constructive de seamă pun în aplicare și oamenii muncii din R.S. Munteriegru. Deși nu demult un cutremur de pă-, . .. -.mint .a atins ’ unele’ regiuni dusgle din această republică, planurile de dezvoltare își urmează cursul. Lîngă Titograd înaintează lucrările de construcție a unui mare combinat aluminiu. Se dezvoltă capacitățile de producție ale combinatului siderurgic de la Nikșici și ale fabricii de frigidere de la Țetinie ; în următorii ani fabrica „Obod" își va dubla producția de frigidere, iar pînă Ia 29 noiembrie își va îndeplini plănui anual.Cea mai mare parte (aproape două treimi) din producția iugoslavă de petrol o furnizează R.S. Cro-

Mobilier pentru copii

atît de necesar în

de

Duminică la rugbi Cupa Bucureștiului

țară: Vreme schimbătoare . cu cer variabil la început, apoi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de burniță și ploaie. Vînt slab, pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse. între minus 5 și 5 grade, iar maximele între 1 și 11 grade. Ceață dimineața și seara. în București : Vreme schimbătoare, cu cer‘variabil ‘la început, apoi mai mult acoperit. Burniță și ploaie slabă. Vînt slab pînă la® potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață dimineața.

Printre piesele de mobilier destinate copiilor se numără și pupitrul școlar. Această construcție simplă oferă confortul timpul studiului, îndeosebi în primii am de școală. Pupitrul școlar realizat de întreprinde- Ministerului Economiei

Forestiere pe poate integra armonios în orice apartament, în magazinele de jnobilă se găsesc și alte piese de mobilier pentru cei mici, ca : dulapul combinat „Aura", pătu- țul „Fantezia", măsuța „Prahova".

erelor navale de la Rieka, Split și Pola.încîntătoarele plaiuri ale Sloveniei. străjuite de munțț înalți, de pe care zăpada dispare doar pentru scurt timp în lunile de vară, i-au atras acestei republici denumirea de „Elveția Orieritului". Pro- L electrotehnice . și.electronice ale fabricii „Iskra" din Krani, turbinele întreprinderii „Litos- troi" din Liubliana, ca și ale altor uzine din Slovenia, sînt cunoscute nu numai în Iugoslavia, ci și în multe țări ale lumii.în R.S. Macedonia, care dispune de regiuni cu un climat favorabil ce permite obținerea a cîte două recolte pe an, se duce o campanie susținută împotriva secetei și inundațiilor.- Ac- . țiunea de regularizare a Vardarului și afluenților săi, care secole de-a rîndul au distrus multe ' bunuri materiale și vieți omenești, a început de cîțiva ani.

mai mare republică din cadrul Iugoslaviei. Ea dispune de importante rezerve de minereuri zinc, baza mari Trepcea * (plumb și zinc), Koșsovo (cărbune) și Bor (cupru). Fiecare din acestea au întîmpinat Ziua Republicii cu noi succese în muncă.Spre Bor și Maidanpek se îndreaptă acum liniile de înaltă tensiune care vor aduce aici curentul electric de la hidrocentrala de la Porțile de Fier, lucrare uriașă ce se construiește în colaborare cu România.Am redat cîteva secvențe din vasta activitate constructivă. din realizările și preocupările popoarelor iugoslave care, prin faptele lor de muncă, își vădesc hotărîrea de a obține succese în construcția cialistă, în înflorirea triei lor.
Telegramă

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste
Venezuela în

de cupru, plumb, nichel, cărbune. Pe acestora s-au creat combinate, cum sînt

noi so- pa-
a-România, Corneliu Mănescu, a dresat o telegramă de felicitare secretarului de stat pentru afacerile extșrne, Marko Nikezici.

Pentru rugbiul românesc, finalul sezonului competițional coincide, an de an, cu. mult așteptata partidă dintre selecționatele României și Franței. Programat de această dată la București, meciul stîrnește un interes major în ambele tabere, chiar dacă francezii au fost întotdeauna superiori nouă în sportul cu balonul oval. Cele două victorii asupra XV-lui galic (ambele la București), ca și rezultatele egale renurile franceze (la și Toulouse) — ceea fapt, înseamnă tot succese pentru rugbiul nostru — au fost apreciate • corespunzător lansînd, dacă se poate spune astfel, rugbiul românesc în rîndul fruntașelor continentului. La drept vorbind. în perioada respectivă (e vorba de anii ’60—’63). „momentul de vîrf" atins de rugbiul nostru a coincis cu o „pasă neagră" a rugbiului francez. La această oră. raportul de forțe a revenit la normal...în sfîrșit, apropierea meciului de acum a determinat ambele tabere să privească cu seriozitate și fără idei preconcepute această a 16-a confruntare dintre naționalele respective. Vești de ultimă oră confirmă, de exemplu, circumspecția, dar și optimismul rugbiștilor francezi. 
„Sînt sigur, ne așteaptă un meci 
gr.eu, poate mai greu decît cele cu 
Springboks. Va trebui să stfîngem 
rîndurile, să jucăm grupați pe îna
intare, pentru a-i putea opri pe 
români, care sînt totdeauna în for
mă și foarte îndîrjiți cînd joacă cu 
noi. Trebuie neapărat să cîștigăm, 
după cele șase înfrîngeri consecu
tive din ultima vreme ale naționa
lei noastre". Am reprodus părerea — autorizată, firește — a însuși căpitanului echipei Franței, Christian 
Carrere, care reintră duminica a- ceasta în prima reprezentativă, dună o inactivitate totală de peste un an, cauzată de un grav accident de ioc ■ într-o partidă de campionat a echipei sale. Tncercînd „pulșul" selec- ționabililor francezi. „L’Equipe" face loc, în coloanele sale, și punctelor de vedere ale celor doi „stîlpi" din

pe te- Bayonne 'ce. de

linia întîia. Noble este de părere că 
„românii nu sînt atît de puternici 
ca All Blacks sau ca Springboks. Deci, 
nu văd pentru ce să nu pășim pe 
teren cu o mare încredere în noi", iar Esponda: „Românii joacă bine, 
i-am văzut și anul trecut la Nantes. 
Au o mare condiție fizică, însă ma
turitatea lor în ioc este incompletă". 'Rugbiștii francezi sînt așteptați să sosească în cursul zilei de astăzi. Pînă ieri, formația anunțată de presa de Noble, 
Cester 
Dutin 
Maso,Echipa noastră este si ea gata pentru marele examen. Avînd de rezolvat destule și deloc ușoare probleme de selecție, antrenorii Teofilo- vici și Ionescu s-au oprit lâ următorul XV. în care, după cum se va’ vedea, sînt reunite experiența internațională a unora cu. tinerețea, vigoarea și dorința de afirmare a cîtorva tineri debutanți :. Dinu, lor*  
gulescu, Stoica — Tutuianu,_ Ser
bau — Ciobănel, Demian, Rășcanu 
— Florescu, Dragomirescu — Iri- 
mescu, Wusek — Suciu, Coravu — Dătciulescu. La același nivel de pre*  gătire. gata sînt, desigur, Veluda. Gh, Tibuleac.

în sala sporturilor Floreasca din Capitală au continuat întrecerile pentru „Cupa orașului București" la handbal (feminin). în meciul vedetă, selecționata României a întrecut cu scorul de 16—12 (7—1) reprezentativa Ungariei. Celelalte
două partide s-au soldat cu următoarele rezultate : R. D. Germană—Iugoslavia 8—7 (4—3)*;U.R.S.S.—România tineret 20—12 (11—6). Astăzi este zi de repaus. Turneul se reia sîmbătă,(Agerpres)

alegerilor

specialitate era următoarea : 
Yachvili. Esponda — Dauga, 
— Carrere, W. Spanghero, 

— Pugăt, Paries — Bonal, 
Ruiz, Silliâres — Magois.

să intre în formație, și „rezervele" : Baciu, Mircea, Niculescu.
I. DUMITRII!P. S. Se anunță câ meciul România—Franța va a-vea loc pe stadionul .23 August" la ora 14. Exact la aceeași oră, pe stadionul Dinamo, este insă programată partida de fotbal Dinamo*-  Universitatea Craiova. Ar fi fost, fără îndoială, mai nimerit — și, de altfel, credem că timpul nu e pierdut — ca, avind în vedere necesitatea de a zare și rugbiului, portante meciuri în cuplaj fie pe August", fie pe stadionul „Dinamo". De ce tocmai în asemenea ocazii să i se facă rugbiului concurență 7
face populari- cele două im*  să se dispute stadionul „23

7\

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
orașelor, tîrguri" laIn „Cupafotoal s-au mai disputat alte două ' meciuri. La Neapole, echipa localăF. C. Neapole a învins cu scorul de 2—0 (1—0) echipa Leeds United. Cele două puncte au fost marcate de Sala (min. 15) și Juliano (din penalty in minutul 85). Leeds, care cîștigase primul joc cu același scor, s-a calificat prin tragere la sorți.In meci retur, F. C. Bilbao, jucînd pe teren propriu, a dispus cu scorul de 1—0 (1—0) de echipa Panathinai- kos Atena, obținînd calificarea pentru turul următor (primul meci sa încheiase cu un rezultat de egalitate : 0—0).

— Toran (Spania) întreruptă ; Lehman (R. F. a Germaniei) — Vesteri- nen (Finlanda) 1—0 ; Matanovici (Iugoslavia) — Petrosian (U.R.S.S.) remiză ; Corral (Spania) — Calvo (Spania) remiză ; Ivkov (Iugoslavia) — Pomar (Spania) remiză ; Gligorici (Iugoslavia) — Spasski (U.R.S.S.) remiză ; Larsen (Danemarca) —Visier (Spania) 1—0,In clasament conduc Petrosian, Spasski, Korcinoi și Larsen cu cîte 3 puncte. Gheorghiu are 1,5 puncte și o partidă întreruptă.
La Rosarid, într-un meci internațional de fotbal, învins cu scorul statului Chite. echipa Argentinei a de 4—0 (2—0) echipade fotbal ale LigiiSelecționateleAngliei și Irlandei s-au întîlnit la Belfast în. fața a peste 5000 de spectatori. Fotbaliștii englezi au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat 'înHurst. . minutul 36 deinter- de IaIn runda a 4-a a național masculin Palma de Mallorca, Gheorghiu (România) (S.U.A.), a fost. întreruptă. Alte rezultate :. Medina (Spania) — Korci- noi (U.R.S.S.) remiză ; Byrnes (S.U.A.)

turneului de șahpartida dintre și Benko

Boxerii francezi vor avea un bogat program internațional, înaintea participării la campionatele europene programate între 31 mai și 8 iunie îa București. La 31 ianuarie la Pra- ga echipa Franței va întîlni echipa Cehoslovaciei. între 18 și, 24 aprilie in orașele Le Mans, Lille și Paris vor avea loc reuniunile unul turneu internațional cu participarea celor mai buni boxeri francezi. La acest turneu au fost invitați să evolueze și cîte trei boxeri străini, la fiecare categorie.După campionatele europene de la București, la 21 iunie echipa Franței va întîlni pe cea a Suediei, iar în iulie la Miinchen echipa cocoșului galic va primi replica selecționatei R. F. a Germaniei. Meciul Franța — România se va desfășura în cursul lunii octombrie într-un oraș francez care urmează să fie stabilit.

I
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j Elemente favorabile soluționării

I problemei cipriote
I
I
I
I
Ii

CARACAS 28 (Agerpres). — Campania electorală din Venezuela, în vederea alegerilor prezidențiale care vor avea loc la 1 decembrie, a intrat în faza finală. Pentru alegerile de duminică și-a prezentat candidatura și fostul dictator Marcos Perez Jimenez, care se află în exil în Spania. El a anunțat că participarea sa la actuala campanie electorală și la alegeri o consideră drept o „candidatură de încercare", pentru alegerile prezidențiale din 1973. Observatorii politici apreciază că fiecare din principalii candidați din partea partidelor, Acțiunea democratică — Gonzalo Barrios. Partidul democrat creștin (C.O P E I) — Rafael i Caldera și Mișcarea electorală a poporului —v Luis Beltran Prieto, 
I are șanse aproximativ egale.

Cu toate acestea, se pare că Luis Beltran Prieto ar avea un anumit avantaj asupra rivalilor săi. Potrivit observatorilor, el ar putea primi 30 la sută din voturi, adică 1 050 000 dintr-un total de 3 500 000. Se știe că actualul președinte Raul Leoni a fost ales președinte întrunind 957 008 voturi.în același timp se anunță că forțele armate au început să preia sarcinile poliției în ce privește a- sigurarea ordinii, această acțiune facîr.d parte din pregătirile pentru alegeri. Potrivit unui plan a- nunțat de guvernatorul Ery-ique Velutini din Caracas, peste 80 000 de polițiști și militari sînt mobilizați pentru ca alegerile de duminică să se desfășoare fără incidente.

I NICOSIA 28 (Agerpres). — Convorbirile dintre comunitățile cipriote greacă și turcă începute în ■ luna iunie au intrat într-o fază decisivă în cursul acestei luni, cînd S-a ajuns la un acord asupra revizuirii Constituției din anul 1959, transmite agenția France Presse, citind surse bine informate din Nicosia. Sursele amintite precizează că reprezentanții celor două comunități încearcă acum să definească o nouă structură constituțională și, în special, să realizeze o extindere a autonomiei administrative a comunității turce.

Pe de altă parte, surse apropiate misiunii O.N.U. la Nicosia și guvernului cipriot afirmă că mandatul de staționare a forțelor O.N.U. în insulă, care expiră la 26 decembrie, va fi în mod sigur reînnoit pentru o perioadă de 6 luni. Totodată, va fi redus cu 25 Ia sută numărul militarilor Cl.N.U. staționați în Cipru. Pentru observatorii politici, această diminuare a efectivelor militare ale O.N.U. indică o oarecare ameliorare a situației din Cipru.

I
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In ultima vre- ic în Japonia intensificat

DLURGENTĂ

Totodată,a făcut ăpel la unui larg front

IMPLICAȚII
15000 de mineri

unor convorbiri

m grevă

FT

au acțiunile de masă împotriva tratatului de securitate japono-ame- rican, a cărui valabilitate expiră în 1970. După cum a declarat zilele acestea secretarul general al Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (SOHYO), A. Iwai. consiliul intenționează să organizeze o amplă campanie în întreaga țară, încă în acest an— a subliniat el— va începe să funcționeze Comitetul național de luptă împotriva bazelor militare. In anii 1969 și 1970 în țară vor fi organizate greve generale sprijinul tratatului american, tografie : demonstrație Tokio pentru retrocedarea Okina- wei, pentru abrogarea tratatului iapono-aineriean.

în anulării japono- In fo- CI mare la

Comwoicat comm MOSCOVA Presa italiană despre

Plecarea tovarășului

DUPĂ VOTULADUNAREA NÂȚIONALĂ FRANCEZĂ

ME „PLANULUI

> CORESPONDENȚA
£ DIN PARIS
< DE LA AL. GHEORGHIU

.Printre măsurile care fac parte din programul guvernamental de urgentă pentru redresarea economică și financiară a Franței, adoptat în noaptea de miercuri spre joi de Adunarea Națională cu 391 de voturi pentru și 91 contra, se include și majorarea impozitului indirect pe consumul intern, așa-numitul impozit TVA, măsură menită să compenseze reducerea prețurilor produselor de export (și să aducă statului încasări suplimentare de aproape 3 miliarde de franci). Comentatorii economici ai unor ziare pariziene („Les Echos" de pildă) consideră că aceasta echivalează cu o devalorizare internă „deghizată". Opinia acestor comentatori este că majorarea TVA va determina creșterea prețurilor cu a- mănuntul pe piața internă, atît la produsele indigene cît și la cele importate. Se așteaptă o majorare simțitoare la tarifele unor servicii publice, la unele produse alimentare (fructe, legume, lactate, băuturi fine) și industriale (aparate electrocasnice, autoturisme), la produse din tutun, la biletele de spectacol etc. Se apreciază că majorarea TVA va duce la o scumpire a costului vieții cu circa 2 la sută. (Se știe că în primele nouă luni ale anului curent costul vieții în Franța a crescuLdeja cu 3.6 la sută). Implicit se prevede o scădere a puterii de cumpărare. Oficiosul gaullist „LaNation" avertizează că sacrificiile făcute de consumatori vor fi importante și că ele nu vor fi suportabile pentru familiile cu bugete modeste cfecit cu condiția ca preturile să fie strict supravegheate.- Pe de altă parte. , s-a anunțat că discuțiile a- supră salariilor vor continua, dar s-a lăsat să se îriț'e-■ leagă că eventualele noi sporuri vor fi limitate la maximum.Deputați' din opoziție și-au exprimat părerea în parlament cu prilejul prezentării noului plan că nota de plată destul de severă a crizei francului va fi achitată de oamenii muncii.Nici unele cercuri patronale nu au primit favorabil majorarea TVA, considerîn- d-o exagerată ; ele se tem că aceasta va duce la o frî- nare prea mare a puterii de cumpărare și a cererii in-■ terne, ceea ce ar-crea dificultăți în unele sectoare economice și ar încetini ritmul expansiunii.în, ce le privește, sindicatele de diverse nuanțe au formulat rezerve și critici. Ele își exprimă temerea că unele din măsurile votate ar putea știrbi majorările de salarii obținute de oamenii muncii după marile greve din vara aceasta. C.F.D.T. și „Force Ouvriere" au cerut măsuri energice pentru blocarea prețurilor, iar C.G.T. introducerea scării mobile salariale și accelerarea discuțiilor cu patronatul și guvernul în legătură cu prețurile și' salariile. Totodată, C.G.T.crearea sindical comun. în vederea apărării cît mai eficace a cuceririlor din mai-iunie.

SPANIA

MADRID 28 (Agerpres). — Greva declanșată săptămîna aceasta de 8 000 mineri din provincia spaniolă Oviedo îr, semn de protest împotriva lipsei condițiilor elementare de securitate a muncii, a luat proporții. După cum informează agenția France Presse, numărul persoanelor care au participat miercuri la această grevă a fost de 15 000. Pe de altă parte, 20 000 de muncitori au demonstrat în aceeași zi pe stră-, zile orașului Oviedo cu prilejul în- mormîntării celor trei mineri care au căzut victime lipsei măsurilor de securitate p muncii. După cum se știe, ei și-au găsit moartea în timpul unei prăbușiri de teren în abatajul minei „Maria Luisa". Compania „Hunosa", căreia îi aparține această mină, a amenințat că nu va acorda nici un fel de Indemnizații familiilor celor trei victime, dacă grevele minerilor nu vor înceta.

La încheierea vizitei în Turcia a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a fost dat publicității un comunicat în care se spune între altele : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, au avut convorbiri în cursul cărora au examinat evoluția relațiilor bilaterale și au efectuat un larg schimb de vederi asupra stadiului actual al relațiilor internaționale. Aceste convorbiri s-au desfășurat intr-un spirit de perfectă cordialitate și înțelegere reciprocă.în continuare. în comunicat se spune : Cei doi miniștri au constatat cu satisfacție că relațiile româno- turce se dezvoltă favorabil, într-o atmosferă de prietenie și ’ de bună vecinătate, în interesul celor două popoare și al cauzei păcii. Ei au subliniat că vizita în Turcia a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer,, vizita în România a primului ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, precum și alte vizite la nivel guvernamental, acordurile și convențiile bilaterale încheiate au adus o contribuție importantă la dezvoltarea continuă a relațiilor dintre România și Turcia.Miniștrii afacerilor externe au constatat cu satisfacție progresele înregistrate în domeniul colaborării economice, Ei au subliniat necesitatea continuării eforturilor în vederea intensificării schimburilor comerciale și și-âu reafirmat convingerea că dezvoltarea continuă a relațiilor în domeniul economic, comercial, industrial, tehnic, științific și artistic servește interesele celor două țări.La 25 noiembrie, cei doi miniștri, în numele guvernelor lor, au semnat o convenție consulară și' o convenție de asistență juridică în materie civilă și penală.în cursul schimbului de vederi a- supra situației internaționale, cei doi miniștri au reafirmat în primul rînd atașamentul profund și sincer al ță- . rilor lor la cauza păcii în lume. Ei au ținut să sublinieze în această pri-

vlnță importanța respectării principiilor universale ale suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc care împreună constituie singura baza sănătoasă a relațiilor internaționale.Miniștrii au subliniat încă o dată rolul Organizației Națiunilor Unite ca instrument al păcii și colaborării internaționale și s-au pronunțat din nou pentru creșterea eficacității acestei organizații, pe baza principiilor înscrise în Cartă.Cei doi miniștri au reafirmat convingerea lor că realizarea dezarmării generale sub un control international eficace ar constitui o garanție reală pentru o pace durabilă în lume.Exprimînd îngrijorarea lor față de situația din Vietnam, cei doi'miniștri și-au exprimat speranța că convorbirile de la Paris vor asigura cît mai curînd posibil reglementarea conflictului pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, permi- țînd poporului vietnamez să dispună liber de soarta sa.Reafirmînd preocupările lor analoge în privința situației periculoase ce rezultă din continuarea crizei din Orientul Mijlociu, ei au exprimat speranța că eforturile depuse în prezent, conform rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, vor duce fără întîrziere la o reglementare pașnică a acestui conflict, la o pace justă și echitabilă în această regiune.Cei doi miniștri au avut un schimb de păreri în problema Ciprului. Ei au fost de acord că în interesul întăririi păcii în această regiune, problema ar trebui rezolvată prin mijloace pașnice, conform intereselor legitime ale tuturor părților în cauză.Miniștrii au subliniat cu satisfacție că vizita și rezultatele sale constituie o nouă contribuție- la întărirea relațiilor între Republica Socialistă România și Republica Turcia.
Sosirea la Teheran

a ministrului de externe
al RomânieiTEHERAN 28. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite i Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a sosit joi seara la Teheran, într-o vizită oficială la invitația ministrului iranian de externe, Ardechir Zahedi. Pe aeroportul Mehrăbad, oaspetele

român a fost îihtîmpinat de omologul său iranian, de cadre de conducere din Ministerul de Externe. A fost prezent, de asemenea, am- ' basadorul român la Teheran, PavelzSilard, membri ai ambasadei și ai reprezentanței comerciale române/

R.D. Vietnam reafirmă necesitatea

HANOI 28 (Agerpres). Ministerul Afacerilor Externe ai R. D. Vietnam a dat publicității o declarație ca răspuns la declarația Departamentului de Stat al S.U.A. din 26 noiembrie 1963.M.A.E. 'al R.D.V. reafirmă că la convorbirile de la Paris cu privire la Vietnam trebuie să participe cîte un reprezentant din partea R. D. Vietnam, Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, S.U.A. și administrației de la Saigon. Prezența reprezentantului administrației de la Saigon, subliniază M.A.E. al R.D.V., nu înseamnă însă recunoașterea acestuia de către partea R.D.V. Reamintind că reprezentantul R.D.V. la Paris a respins în re-

in patrapctate rînduri propunerea S.U.A. de a se ține o conferință ,;.în două părți", în declarația nord- vietnameză se subliniază că problema încetării de .către S.U.A. a războiului de agresiune și instaurării păcii în Vietnam trebuie să fie rezolvată între R. D. Vietnam, F.Tf.E. și S.U.A. în problemele referitoare la Vietnamul de sud S.U.A. trebuie să discute cu Frontul Național de Eliberare, care este adevăratul reprezentant al poporului sud-viet.namez.în> încheierea declarației se a- rată că guvernul R.D.V. cere cu hotărîre Statelor Unite să renunțe la orice acțiuni care pot împiedica continuarea conferinței de la Paris.

Gheorghe Rădulescu spre patrieMOSCOVA 28. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul • permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a participat la lucrările celei de-a 37-a ședințe a Comitetului Executiv C.ALE.R., a părăsit joi 'seara Mos-

cova, îndreptîndu-se spre București. ,La plecare, el a fost salutat de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.Au fost de față Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea So- vietică, și membri ai Ambasadei.
Cw prilejul semicentenarului
unirii Transilvaniei cu România
• MOSCOVA. — Ambasada 

României la Moscova a orga
nizat joi dimineață o conferin
ță de presă. In prezența repre
zentanților presei centrale și 
radio-televiziunii sovietice, am
basadorul Republicii Socialiste 
România in Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a vorbit 
despre însemnătatea acestui e- 
veniment în viața poporului 
român.

o PRAGA. — Ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Praga, Ion Obradovici, a 
organizat joi o conferință de 
presă. Au participat ziariști de 
la principalele organe centrale 
de presă din R. S. Ceho
slovacă.

$$ » BERLIN. Ambasadorul
României în R.D. Germană, 

>> Nicolae Ghenea, a organizat o
<< întîlnire la Clubul, oamenilor
>$ de artă din Berlin. Au partici-<7 pat Oskar ' Fischer, ministru
<< adjunct al afacerilor externe

al R.D.G., Hans Seigewasser, D secretar de stat, șefi ai misiu- 
« nilor diplomatice acreditați înn R.D.G., oameni de cultură, zia-D riști.

• PARIS. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Paris, 
Dumitru Aninoiu, a oferit joi 
seara o gală de filme documen
tare.

e SANTIAGO DE CHILE. 
La Ambasada Republicii So
cialiste România din Santia
go de Chile a avut loc o con
ferință de presă. însărcinatul 
cu afaceri a.i., Gheorghe Luca,

a vorbit despre aniversarea 
semicentenarului unirii Tran
silvaniei cu România.

o WASHINGTON, 
basadorul Republicii 
liste România 
ton, 
ținut o conferință de 
consacrată celej de-a 50-â ani
versări a unirii Transilvaniei 
cu România. Au participat zia
riști, reprezentanți ai agențiilor 
de presă și societăților de ra
dio și televiziune.

- Am-
Socia- 

la Washing- 
Corneliu Bogdan, a 

presă ■

• ATENA — Ambasadorul 
României la Atena, Francisc 
Păcuraru, a organizat joi o 
conferință de presă, la care au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și ai Președinției Consiliului 
de Miniștri, precum și nume
roși ziariști greci, și străini. 
Ambasadorul român a evocat 
condițiile social-politice și is
torice ale înfăptuirii unității 
statale a României, coeziunea 
întregii națiuni în lupta ce o 
desfășoară pentru înfăptuirea 
marilor obiective ale dezvol
tării sale multilaterale.

o MONTEVIDEO. — La 
Ambasada Republicii Socia
liste R.omânia din Montevi
deo a fost organizată o con
ferință de presă. însărcinatul 
cu afaceri, a.i. Isidor Bălței a 
vorbit despre semnificația- a- 
cestui eveniment pentru 
porul român și a răspuns 
întrebările adresate de 
prezență.

Ncisl secretar general al U.N.C.T.M. (Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare) a fost desemnat miercuri în persoana lui Manuel Perez Guerrero, ambasadorul Venezuelei la O.N.U. El ia locul lui Râul Prebisch (Argentina), care a demisionat. Numirea lui Guerrero va fi supusă spre aprobareGunnar Jarring, reprezentantul' special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Orientul Mijlociu, este așteptat în prima săptămină a lunii decembrie la Cairo, informează cotidianul egiptean „Al Ahram". Cu această ocazie, Gunnar Jarring urmează să reia consultările cu reprezentanții guvernului R.A.U, în legătură cu modalitatea reglementării crizei din Orientul Mijlociu.

Adunării Generale a O.N.U.Guvernul peruviana hotărît să pu mai acorde nici o concesiune companiilor străine în domeniul exploatării zăcămintelor petroliere ale țării. Toate operațiunile de rafinare vor fi efectuate exclusiv de. întreprinderi de stat.Uiți zece ptârioți rhode- sieni au fost condamnați de tribunalul suprem din Rhodesia la închisoare pe viață. Ei au fost judecați în baza legilor excepționale promulgate de autoritățile rasiste de la Salisbury, care prevăd aplicarea celor mai drastice sancțiuni .tuturor celor ce se opun actualului regim din Rhodesia.

po- 

la 
cei

adunare consacratăcentenarului0 aniversării nașterii tai Emil Eacoviță a fost organizată joi Ia Moscova de către asociația de prietenie sovieto- română.- Despre personalitatea și activitatea marelui savant român a vorbit N. N. Jukov-Veresnikov, membra corespondent al Academiei de științe a U.R.S.S.După convorbirile dintre delegațiile comerciale ale R. P. Ungare și Austriei, Budapesta a fost semnat' un protocol care reglementează schimbul de mărfuri dintre cele două țări pe anul 1969, în cadrul acordului pe termen lung. Se prevede o creștere cu 14 la sută a volumului schimbului de mărfuri dintre Ungaria și Austria, în comparație cu anul 1968.
cello Caetano, și cu șeful diplomației portugheze, Franco Nogueira. La sfîr- șitul întrevederilor, întrebat de ziariști asupra problemelor discutate, secretarul de stat american

La începutul lunii iombrie un distrugător da edeortă traversa Atlanticul îndreptîndu-se spre Portugalia. Nava de război, ultima dintr-o serie de vase militare proiectate în S.U.A. și construi- arăta doar că ,,au fost a- te în comun de Portugalia și Statele Unite, era livrată autorităților portugheze, în cadrul unui plan menit să întărească forțele navale ale acestei țări. Tn cadrul unei ceremonii, ambasadorul a- merican la Lisabona, Tapley Bennet jr., preda nava oficialităților militare portugheze...La 18 noiembrie. Dean Rusk, secretarul de stat al S.U.A., își începea vizita la Lisabona, venind de la Madrid. Atît în presă, cît și în cercurile o- ficiaie americane și portugheze a domnit multă discreție în jurul acestei vizite. Ziariștii prezenți Ia fața locului au putut afla numai că programul vizitei prevede convorbiri cu primul ministru, Mar-

bordate probleme privind N.A.T.O. și probleme militare de interes comun". Observatorii politici occidentali au făcut legătura cu ajutorul militar pe care Statele Unite îl acordă Portugaliei în războiul colonialist pe care această țară îl duce în Angola, Mozambic și Guineea „portugheză', și, cu tutui bazelor militare mericane amplasate insulele Azore din Oceanul Atlantic. Unii comentatori sînt de părere că o parte a discuțiilor pe care Rusk le-a avut cu oficialitățile de la Lisabona s-au referit și la posibilitatea amplasării unei baze americane pe teritoriul portughez, în eventualitatea evacuării bazelor din Spania.

sta- a- pa

In legătură cu instalațiile americane din insulele că Pentagonului printr-un a- cord în anul 1957, acord care a. expirat în decembrie 1962. Cu toate acestea, și în prezent în Azo- re continuă să staționeze forțe, americane. Acestea dispun de o bază navală pe insula Santa Maria și de una aeriană pe insula Terceira. în repetate rînduri, la Pentagon a fost subliniată importanța strategică pe care o reprezintă aceste. baze pentru S.U.A. în bazinul Atlanticului. De aici, și lungul șir de tratative care se poartă de mulți ani ‘pentru reînnoirea a- cordului privind itatutul bazelor. Oficialitățile de la Lisabona, arată presa occidentală, au încercat să folosească prilejul o- ferit de noua rundă de tratative pentru a obține din partea Statelor Unite diverse avantaje politice și, în special, sporirea.

Azore se amintește ele au fost cedate
sprijinului războiulpurtat împotriva po'poa- islor africane care luptă pentru obținerea independenței lor, pentru înlăturarea dominației coloniale portugheze. De altfel, recentele livrări de vase militare Portugaliei ar putea constitui an indiciu că Washingtonul este gata să-și mărească contribuția la întărirea forțelor militare portugheze, pentru a obține în schimb reînnoirea acordului privitor la Azore. lată de ce vizita lui Rusk la Lisabona a fost urmărită cu justificată neliniște de cercurile progresiste din Portugalia, de opinia publică internațională, care au văzut în ea preludiul unui a- cord menit să Intensifice militarizarea țârii, acord care se bazează în același timp pe sacrificarea intereselor popoțtrelor a- fricane din Mozambic, Angola și- Guineea „portugheză'. .

Șerban BERINDEI

Liderul majorității democrata în Senatul american, Mike Mansfield, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că la deschiderea lucrărilor celui de-al 91-lea Congres a) S.U.A. va propune un proiect de lege prin care să se interzică guvernului de a trimite trupe americane în afara granițelor Statelor Unite fără aprobarea Congresului. Intenția lui Mansfield este apreciată în cercurile observatorilor politici ca o reflectare a nemulțumirii unor cercuri influente din S.U.A. față de acțiunile actualei administrații care, eludînd prevederile constituționale și fără nici o declarație de război, oa trimis în Vietnamul de sud peste ricani. jumătate de milion de militari ame-
într-o declarație dată publicității de Comitetul Central al Frontului Patriotic din LUOS (Neo Lao Haksat) se pro/ testează cu energie împotriva intensificării bombardamentelor S.U.A. asupra regiunilor eliberate din Laos, pre-• cum și a împrăștierii de substanțe toxice. (V.N.A.).ta urma manifestațiilor studențești care au avut loc în mai multe orașe egiptene '•— guvernul R.A.U. a hotărît să închidă universitățile și școlile secundare din întreaga țară. Comitetul executiv suprem al Uniunii Socialiste Arabe a hotărît convocarea unei sesiuni extraordinare a Congresului național pentru săptămîna viitoare..
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Perspectivele formării' 
unui nou guvernROMA 28 (Agerpres). — Consultările efectuate pînă în prezent de către premierul desemnat al Italiei, Mariano Rumor, cu reprezentanții partidelor socialist și republican sînt comentate de către presa italiană de joi.Referindu-se la rezultatele acestor consultări, ziarul „II Giorno" din Milano consideră că ar fi fost stabilită „o bază generală de înțelegere". Clarificarea preliminară — continuă ziarul — a permis măsurarea influenței reale pe care fricțiunile interne din Partidul socialist și Partidul Democrat-Creștiri * Ie pot avea asupra continuității și stabilității viitorului guvern. „Corriere della Sera" subliniază că hotărîrea delegaților celor trei partide de a se întîlni din nou „demonstrează că nici unul dintre ele nu și-a limitat poziția Ia un „nu" prealabil". Faptul că, în cadrul întrevederilor sale cu socialiștii, Mariano Rumor a început discuțiile asupra programului viitorului guvern, este considerat de „Corriere delld Sera" ca „un ■alt indiciu al voinței de a continua dialogul". La rîndul său, ziarul „La Nazione" din Florența afirmă că „sîmbată ar putea să aibă loc prima reuniune colegiala a delegațiilor celor trei partide, pentru a începe discuția asupra programului".
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CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA N. POPOVIC!Din agenda politică iraniană se detașează două evenimente importante care sînt urmărite cu interes de observatorii și ziariștii din Teheran. Este vorba de schimbările operate în componența cabinetului de miniștri și de călătoria premierului Hoyeida în Franța și S.U.A. y- ,Neîndoios, remanierea g___ -r-nului, cea de a patra db cînd premierul Hoveida conduce cabinetul iranian, constituie evenimentul cel mai comentat al a- cestei săptămîni. Presa iraniană asociază modificările efectuate cu necesitățile actuale ale evoluției' iraniene, ce impun o permanentă adaptare a metodelor și mijloacelor de conducere, dinamism în înfăptuirea programului de dezvoltare economică și socială a țării. Astfel, Safi Asfia, care pînă în prezent a condus Organizația planului, devine vicepremier și va avea în sarcină coordonarea diferitelor organisme de dezvoltare economică.,, De asemenea, preluarea ministerului de interne de către A. Khosrovani, secretar general al partidului de guvernămînt Irari-Novine, este apreciată în cercurile politice'ca aducînd cu sine o garanție în plus a aplicării consecvente a programului partidului de către consiliile municipale alese recent.Cît privește turneul premierului Hoveida, dincolo de însemnătatea politică a acestei călătorii, se desprinde caracterul său accentuat de lucru. Șederea premierului iranian atît la Paris cît și la Washington va prilejui tratative asupra unor probleme de interes major pentru Iran — în special pe plan, economic — așa cum reiese din prezența în delegație a noului președinte al Organizației planului și a vicepreședintelui Companiei naționale iraniene de petrol.Atît la Paris cît și la Washington se așteaptă contacte cu. reprezentanții companiilor petroliere membre ale Consorțiului concesionar al extracției și exportului de țiței iranian. Se știe că pînă în prezent, deși se duc de multă vreme tratative, Consorțiul refuză să satisfacă cere-' rile Iranului de a mări extrac- ' ția și desfacerea de petrol cu circa 20 la sută anual. De aceea, actuala vizită se înscrie în pre- ocuDările constante ale autorităților iraniene de a crea condiții cate să impulsioneze dezvoltarea economică a țării.
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Pe aici a trecut războiul : aspect dirt orașul Aba, unde s-au dat recent lupte între trupele federale și cele biăfreze
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