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„Metalurgi- 
nenumăratele ei secții 
predomină cea a uti- 
cale ferată, alătwi de 
prelucrare a maselor

Proletari din toate țările, ur.if-vă ț
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Transilvaniei cu România, conducătorii de partid și de stat au participat la

STIVITAȚILE
LA ALBA IULIADE
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul U.T.C. al comunei (II)laDragi tovarăși,

are.ne:

Cu prilejul manifestărilor consacrate semicentenarului unirii
?rt la cultura 
si-l înscrie 

•unțarea unei 
contribuție 

ervpere pind

•. I Vu 1 * vM fl âl A fill

tineretului ORAȘULUI
te marile țanse ofe- 
z unei națiuni. Bu- 

pietrele sale aate 
refac destinul fălii, 

riului Buzău (rîu po
rte prin 1372), tîrgul 

pe la 1431 intr-o 
nitorului Dan al 
re la reglementa
tor învoieli comer-

Alba Iulia, străveche așezare 
dacoromână, în a cărei vatră 
a fost proclamată, acum cinci 
decenii, Unirea Transilvaniei 
cu România, a trăit joi clipe 
de înălțătoare evocare, carac
teristică sărbătoririi semicente
narului Unirii. Aniversarea ac
tului de la 1 decembrie 1918 — 
moment de deosebită însemnă
tate în Istoria poporului nos
tru — reprezintă omagiul fier
binte pe care întregul nostru 
popor, angajat în marea operă 
de propășire a României so
cialiste, îl aduce astăzi luptei 
pline de sacrificii a înaintași
lor săi, care au făurit statul 
național unitar român. Unirea 
a fost încununarea victorioa
să a luptei seculare duse de 
cele mai înaintate forțe ale 
poporului român din Moldova, 
Muntenia și Transilvania, de 
cărturari și mari gînditori ai 
neamului, a activității desfă
șurate de elementele revoluțio
nare, de militanți socialiști, 
pentru împlinirea aspirațiilor 
și voinței întregului popor ro
mân.

Importanța aniversării a- 
cestui eveniment a fost subli
niată și de prezența la aceste 
manifestări a conducătorilor 
partidului și statului nostru.

Joi dimineață, la ora 8.30, 
trenul oficial a sosit în gara 
Alba Iulia. Cu ovații și urale 
nesfîrșite, mii de oameni ai 
muncii, români, maghiari și 
germani, prezenți pe peron, sa
lută pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Paul Niculescu-Mizil, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekăs, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Dumitru Popescu.

Fanfare și coruri reunite in
tonează cunoscutul imn „Pe-al 
nostru steag", care acum cinci 
decenii a înflăcărat pe luptăto
rii pentru Unire.

Tovarășul Georghe Homoș- 
tean, prim-secretar al Comite
tului județean Alba al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, rdstește un cuvînt 
de salut. loan Milaciu; pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Șard, 
îi întîmpină pe oaspeți cu ura
rea de „Bun sosit", cu tradi
ționala pîine și sare. Un grup 
de tinere fete, îmbrăcate în 
frumoase costume naționale, 
reprezentând diferite zone et
nografice ale țării, împreună 
cu pionieri, oferă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și celorlalți con
ducători de partid și de stat 
buchete de flori si daruri sim
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ganizator: de oști, buni orga
nizatori ai luptei poporului 
nostru pentru
Noi îi cinstim nu ca feudali, 
ci ea oameni înaintați ai tim
purilor lor. care au pus în joc 
tot ce au avut pentru izgoni
rea cotropitorilor străini de pe 
pămîntul strămoșesc (aplauze).

Istoria a vrut ca lucrurile să 
se desfășoare așa cum se știe.

Participăm cu deosebită 
emoție la sărbătoarea împli
nirii a 50 de ani de la înfăp
tuirea 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- Nornu-putem decit sfr-consta» 
tâm ceea ce au înfăptuit la 
timpul lor, înaintașii noștri. 
Dacă ne-am așeza acum să re
zolvăm noi lucrurile, le-am re
zolva altfel, la nivelul cunoștin
țelor și la forța noastră de 
astăzi ; fără nici o îndoială că 
le-am rezolva în sensul de a 
face totul pentru unitatea sta
tului nostru național, pentru a 
asigura un trai îmbelșugat și 
fericit tuturor locuitorilor Ro
mâniei (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 înfăp
tuit unitatea statului nostru 
național. Nu a fost rezultatul 
nici unui tratat de pace, nu a 
fost voința unei puteri din a- 
fară ; unirea a fost rezultatul 
voinței poporului român, dor
nic de libertate și independen
ță (aplauze puternice, îndelung 
repetate, ovații). E drept că 
împrejurările de la sfîrșitul 
primului război mondial au 
fost prielnice. Ca urmare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a unui șir de revo
luții de eliberare națională, 
a marilor mișcări sociale ale 
maselor, s-au prăbușit impe
rii, printre care și imperiul 
habsburgic, care de mult tre
buia să se prăbușească. Pe 
ruinele acestuia s-au ridicat 
popoare libere, independente, 
care au început să-și clădească 
viața pe alte baze, fără cotro
pitori și asupritori străini. 
Considerăm că deși s-a în
făptuit în împrejurările e- 
xistenței burgheziei, acesta a 
fost totuși un act progresist 
care a dus la dezvoltarea so
cietății omenești (aplauze).

De ce reamintesc astăzi aici, 
la Alba Iulia, toate acestea ? 
Reamintesc acestea pentru că

dumneavoastră, locuitorilor 
orașului unde acum 50 de ani, 
prin voința unanimă a po
porului nostru, s-a înfăptuit ac
tul unirii, un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului ,a Consiliu
lui de Stat și a guvernului 
României socialiste (aplauze 
puternice).

1918, 1 decembrie, se înscrie 
în istoria poporului român 
ca un moment crucial 
multele momente pe 
re le-a trăit în lupta 
pentru păstrarea ființei 
ționale, pentru libertate 
cială și națională. Știm 
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 îngenunchiat (aplauze înde
lung repetate).

Cu prilejul acestei sărbători 
am dezvelit statuia lui Mihai 
Viteazul, realizată în cinstea 
acestui voevod — e drept, fe
udal — dar care a întruchi
pat în chip minunat năzuin
țele celor trei țări românești 
spre unitate statală, pentru a 
putea face față năvălitorilor 
străini, oprimării otomane, 
pentru a-și putea păstra fiin
ța națională, pentru a putea 
deschide calea progresului și 
bunăstării (aplauze). Statuia 
lui Mihai Viteazul constituie 
un simbol al voinței poporu
lui nostru de a-și păstra inde
pendența și suveranitatea na
țională (aplauze puternice).

Noi cinstim și pe Basarab, 
și pe Bogdan, și pe Mircea, și 
pe Ștefan cel Mare, și pe loan 
de Hunedoara și pe atîția alți 
voevozi — tot feudali, e drept 
— dar care au fost buni or-

din 
ca
sa 

na- 
so- 
cu

nu trebuie să uităm niciodată 
că ceea ce s-a înfăptuit prin 
lupta și sîngele înaintașilor 
noștri trebuie păstrat ți apărat 
cu sfințenie (aplauzele

Trăim desigur alte vremuri. 
In România a fost răsturnat 
regimul burghezo-moșieresc. 
Puterea aparține clasei munci
toare, țărănimii, i 
ții. poporului nost 
destinul său. ți care dorește 
să-și făurească o viață libeiă 
pe măsura forțelor și posibili
tăților sale materiale și inte
lectuale — viața socialistă, vii
torul comunist de aur (aplau
ze puternice).

Afirmînd aici, la Alba Iulia. 
hotărîrea poporului nostru de 
a.merge neabătut pe calea de- 
săvîrșirii construcției socialis
te, a ridicării continue a bună
stării materiale și spirituale a 
patriei noastre, noi facem le- 
gămînt că vom întreprinde to
tul pentru triumful socialis
mului și comunismului în 
România. Nimic în lume nu 
ne va abate de la îndepli
nirea acestei misiuni istorice 
pe care și-a asumat-o Partidul 
Comunist Român* — forța 
conducătoare a întregii noas
tre națiuni, (aplauze puterni
ce, urale și ovații).

Consider că e bine de re
amintit aici, la Alba Iulia, că 
datorită politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru a 
fost rezolvată pentru totdeau
na problema națională, în sen
sul asigurării egalității depli
ne între toți cetățenii Româ
niei, fără deosebire de națio
nalitate. înfrățiți, oamenii 
muncii au cucerit puterea, 
construiesc socialismul, mun
cesc pentru făurirea orîndui- 
ru celei mal drepte — orîn- 
duirea comunistă în România 
(aplauze îndelung repetate).

Am vizitat Muzeul Unirii, 
în care este redată minunat 
lupta de veacuri a poporului 
nostru pentru realizarea aspi
rațiilor sale, lupta comună a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani, care de seco
le viețuiesc împreună pe aces
te meleaguri și care nu o dată 
s-au opus, umăr la umăr, atît 
împotriva cotropitorilor stră
ini. cit și împotriva asuprito-

telec alită- 
»in pe

rilor proprii, s-au ridicat 
lupta pentru eliberare națio
nală și socială. Numai atunci 
cînd și-au unit eforturile, cînd 
au ’ 
fit 
le 
de 
că 
pentru a 
prietenia 
români.

ztimmturi fer-

luptat împreună, ei au reu- a 
să iasă victorioși în lupte- ® 
pe care le-au dus. Iată

ce doresc să afirm aici a 
trebuie să facem totul “ 

întări necontenit 
și frăția dintre Q 

maghiari, germani, 
dintre toți locuitorii Romă- 
'iei. fără deosebire de națio- ® 
-.aiitate. Este o poruncă a 
înaintașilor noștri, a acelora — 
î-e întotdeauna au arătat că® 

cine seamănă vrajbă între ro
mâni și maghiarii și germanii 
care locuiesc pe acest teritoriu 
este dușmanul propriilor in
terese. a’.e naționalității că
reia îi aparține. Noi dorim ca 
împreună să constituim so
cietatea socialistă, societatea 
comunistă de mîine. unită. în 
care să nu mai existe deose
biri de naționalitate, în care »s 
omul, stăpîn pe sine, pe mun- —’ 
ca sa. sâ se bucure de toate 
binefacerile civilizației (a- ® 
plauze puternice^

Întregul nostru popor săr
bătorește 50 de ani de la în- ® 
făptuirea unirii Transilvaniei 
cu România în condițiile luptei 
pentru înfăptuirea programa- ® 
lui elaborat de Congresul al 
IX-lea. Cunoașteți, tovarăși, și 
rezultatele și lipsurile pe care ® 
le avem. Tn anii socialismului 
am obținut victorii strălucite, 
istorice. Știm că i_ 1 ------
însă multe de făcut pentru a 
ajunge la un înalt nivel de 
dezvoltare materială și spiri
tuală, pentru a asigura satis
facerea tuturor necesităților 
poporului. Dar partidul nos- @ 
tru și guvernul țârii noastre, 
împreună cu întregul popor, 
fac totul pentru a asigura ® 
mersul tot mai hotărît înainte, 
pentru a lichida lipsurile, pre- — 
cum și greșelile săvîrșite în ® 
trecut, pentru a asigura crea
rea condițiilor pentru ridica-^ 
rea continuă a bunăstării ma- RE» 
selor. Vom putea realiza a- 
ceasta, tovarăși, numai dacă a 
fiecare — muncitor, țăran, iu- ™ 
telectual — fără deosebire de
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Reprezentant

d întregii
organizații

bucură de mult prestigiu„Se
în fața întregii comune. Tinerii 
însă, în primul find, îl ascultă ca 
pe'un frate mai mare. E de ajuns 
să fluiere o dată din degete și 
sg adună toți în jurul lui".

Sînt cuvintele care mi s-au spus 
nu de mult la județeană U.T.C. 
Ialomița despre unul din secre
tarii U.T.C, din comuna Milo- 
șești. Două amănunte mi-au re
ținut atunci atenția: secretarul 
de la NJiloșești este un tînăr co
operator și are cam 14 ani de 
cînd se află în fruntea tinere
tului din comună. Un caz ase
mănător mi se relatează și în ju
dețul Tulcea. Comuna se nu
mește de data aceasta Stejaru. Și 

suaiuuue, din nou amănuntul deloc negli- 
mai avem ® jaJbil: are opt ani de cînd 

e secretar. Alte situații de 
_ același fel, deși nu multe 
@ la număr, ci dimpotrivă, mai 

puține decît ne-am aștepta, 
am întîlnit eu însumi în- 
tr-un loc sau altul al, țării. Am 
văzut chiar, mai de mult, pe 
undeva prin Maramureș, cum ac
tivitatea culturală a cadrelor di
dactice era analizată în comite
tul comunal U.T.C. Secretarul 
comitetului era și acolo un țăran 
cooperator. Din păcate, mi se 
preciza peste tot pe unde aflam 
astfel de întîmplări, nu se prea 
petrec lucrurile așa și cînd se
cretarul e un cadru didactic, pro
fesor sau învățător. Sau medic.

<&••••

In timpul mitingului

Sau inginer agronom. Curios, dar 
adevărat ! în momentul acesta 
este mult mai mare numărul co
munelor cu secietari din rîndul 
intelectualilor, o eventuală sta
tistică ar descoperi că proporția 
e covîrșitoare în comparație cu 
cele care și-au ales țărani coope
ratori. Și cu toate acestea exem
ple de secretari ca cei de mai 
sus, „care să fluiere din degete și 
să adune tot satul în jurul lor", 
sînt mult mai rare în prima ca
tegorie. Există, poate, o altfel de 
înțelegere a rostului pe care îl 
are secretarul U.T.C. al comunei, 
a metodelor sale de lucru, fie
care vede, poate, în felul său, nu 
numai îndatoririle ce-i însoțesc 
răspunderea, ci și posibilitățile de 
realizare a lor. Expresia auzită, 
aceea cu „fluieratul din degete", 
este fără îndoială o figură de stil, 
dar nu o dată este pur și simplu 
o realitate, un procedeu ca ori
care altul, și m-am convins eu 
însumi că poate înlocui cu mai 
mult succes convocatorul și sem
nătura de luare la cunoștință. în 
orice caz, așadar, ‘'deosebirile 
există și nu pot fi tăgăduite. Mai 
ales că, la rîndul lor, tinerii le 
sesizează și se comportă în 
consecință. Cum printre tinerii 
cooperatori n-au prins niciodată 
metodele funcționărești, ci acelea 
care semănau cu obiceiurile lor

D. MATALĂ
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tile, de pășuni adăpate la apele 
scurte care întregesc debitul rîu- 
lui Buzău, orașul începe de tim
puriu să-și creeze o industrie 
manufacturieră organizată în 
bresle — de qare încă își mai 
amintea, pe la sfîrșitul veacului 
trecut, legendarul rapsod popu
lar, bătrînul Ioniță Răduccnu zis 
Frunză Verde. Terenurile pr.el- 
nice, așezate în pante ușoare, au 
îngăduit să se extindă în jurul 
orașului vestite culturi de zar
zavaturi, mai dies pe Iazul 
rii, a căror faimă a făcut să se 
vorbească de Buzău ca de un 
oraș cu o economie mai mul: 
agrară.

Insă, pe baza produselor ce
realiere și animaliere, s-a dez
voltat necontenit industria ali
mentară (mori sistematice cu val- 
țuri, prese de ulei, derivate lac
tate, fabrici de paste făinoase), 
textilă (fabrici de postavuri), 
mixtă (luminări, săpunuri) etc.

Fină nu de mult, numai fu
mul locomotivelor și zgomotul 
metalic al trenurilor scuturau 
văzduhul Buzăului, oraș în care 
„nu se întîmpla nimic", legănat 
sub coroanele largi ale castani
lor. Crîngul însuși medita la li
niștea lui ruptă de vuietul hai
ducesc al vechiului codru al Vlă- 
siei — de mult încenușat sub 
pulbere.

Dar de curînd, în punctele car
dinale ale orașului, tulnicele de 
oțel ale unor prime puncte in
dustriale au anunțat aici începu
turi industriale adevărate, la 
care, pe drept, visau oamenii a- 
cestor locuri — și pe care, tot 
<ftît de drept, le meritau.

Alături de uzina 
ca" — cu 
între care 
laiului de 
Uzina de

Seminarul studențesc
Socialismul 

și democrația"
dimineața, Ia Casa Uni

rilor din Capitală, au în- 
iucrările Seminarului na- 
studențesc „Socialismul și 

democrația**, organizat din ini
țiativa Comitetului U.T.C. și a 
Consiliului U.A.S. din Universi
tatea bucureșteană. Participă cu 
comunicări studenți ai facultă
ților de drept și de filozofie din 
București, Cluj și Iași. De ase
menea, au fost invitați și stu
denți din institutele cu profil 
tehnic, economic, artistic, din 
celelalte facultăți șle Universi
tății.

în prezența tovarășilor Mircea 
Angelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele U.A.S.R., 
prof. dr. doc. Jean Livescu, 
membru corespondent al Acade
miei, rectorul Universității 
București, a unei numeroase a- 
sistențe de studenti și cadre di
dactice. Emilian Stancu, secre
tarul Comitetului U.T.C. din U- 
niversitatea gazdă, a -deschis lu
crările Seminarului.

Propunîndu-și să realizeze o 
discuție deschisă, multilaterală, 
angajați în căutarea colectivă a 
răspunsului la variatele aspecte 
ale unor teme de mare actuali
tate, profund semnificative pen
tru momentul contemporan ro
mânesc și internațional, organi
zatorii au conceput această în- 
tîlnire ca tribună a unui schimb 
larg de opinii studențești.

în prima zi a lucrărilor Se
minarului, au fost\ susținute co
municările : „Democrația socia
listă și libertatea umană" (autor: 
Marin Vladimir, Facultatea de 
filozofie-București); „Democra
ția socialistă și dezvoltarea per
sonalității umane" (autori : Ion 
Bîtlan și loan Petru, Facultatea
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ASTĂZI, LA ORA 10, pos- 
(urile noastre do radio și te- 
leviziune vor transmite, fie 
la Sala Palatului Republics!
Socialiste România, ȘEDINȚA 
JUBILIARĂ A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE CONSA
CRATA SĂRBĂTORIRII SE
MICENTENARULUI UNIRII 
TRANSILVANIEI CU P.OMĂ- 
NIA.

TRANSILVANIA
EUGEN BARBUPe o ploaie amă

gitoare, într-o vară, 
vegheam Ia un a- 
murg de pe munte
le Negoiul. Era ume
zeală și mirosurile 
pădurilor de jos ur
cau ca pe treptele 
unui altar nevăznt 
către locul unde 
stăm. Cerul bolovă
nos s-a spart pe ne
așteptate și din falii
le grele de aburi s-a 
ivit Țara, cu șter
garele ei verzi și 
galbene, cu apele 
toate, precum o har
fă lichidă. Ce spec
tacol, ce feerie Ci
neva mi-a arătat,
hăt departe, Dună
rea ca un duh, um- 
blînd tăcut sub ma
luri, 
șl-am 
tățile 
răsărite și ele sub 
soare. Erau ca un

M-am întors 
privit ce- 
transilvane

rod al pămîntului 
mare sub văzduh, 
pluteau către mi
ne cu vetrele lor 
dacice și cu acope
rișurile de olane ro
șii. Păduri visătoare 
și rîuri sclipind bol
nav călătoreau ne
știut spre Nord. Ști
am zidurile bătrîne 
și podurile de șipci, 
morile și 
minunatului 
Umblasem 
crîngurile 
tărîm și de . __
Iuri hăulisem cio
bănește spre patru 
zări. Printre gar
duri joase năpădi
te de meri deșelați 
de fructe căutasem 
drumurile secrete 
ale strămoșilor. Mi
nunat mirosea a fin

cărările 
ținut, 

prin 
acestui 

pe dea-

și drumeția avea 
totdeauna pentru 
mine ceva inexpri-. 
mabil : un amestec 
de curiozitate și lă
comie de a ști. Se
verul Cluj sub co
line, cu oamenii săi 
tăcuți și dîrji, Ora
dea, orașul ce-mi 
amintea Florența, 
cu arcurile ei de 
piatră. Blajul și 
Abrudul îmi vorbeau 
despre o istorie mă
reață, Albacul și 
Cîmpia Turzii a- 
veau un cîntec pen
tru sufletul meu, to- ' 
tul se împletea în 
memorie ca într-un 
minunat cîntec 
Patriei...

Transilvania, 
nut mirific fără 
gal. cîmpie lirică

al

tl-
e-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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. Comunist Român, a 
jrwre ir.*_re popoare, a 
MfeBBfMBi păcii în lumea în-

v*-. festindu-și spontan ata- 
weser.îul lor fierbinte și senti- 
—--:e.e de profundă dragoste 
per.:ru conducătorii partidului 

a: statului, pentru secreta- 
general al Comitetului 

Central al partidului, nenumă
rat locuitori ai orașului scan- 
cează puternic : Ceaușescu 1 
Ceaușescu !

...Glorioasa Alba Iulia, ale 
cărei temelii se sprijină pe 
vatra străvechiului Apulon al 
Daciei libere și Apullum ro
man, evocatoare a unor stră
vechi și înălțătoare momente 
de istorie și cultură româneas
că — unde vestigiile trecutu
lui se îngemănează cu con
strucțiile anilor noștri, ani ai 
socialismului victorios — s-a 
pregătit din timp pentru a- 
ceastă sărbătoare. Pe frontis
piciul instituțiilor publice, ale 
clădirilor noi și mai vechi, 
unele datînd de veacuri, flu
tură drapelele de partid și de 
stat. Principalele Străzi ale o- 
rașului au fost împodobite cu 
ghirlande multicolore. Sărbăto
rirea semicentenarului Unirii 
s-a înscris ca un eveniment de 
seamă în multiseculara istorie 
a așezării Alba Iulia, ca și în 
istoria întregii noastre patrii. 

Sunete prelungi de trîmbi- 
țe vestesc sosirea oaspeților la 
porțile cunoscutei cetăți din 
Alba Iulia — care domină 
mîndră orașul. Oșteni, îmbră- 
cați în costumele de epocă, 
ale dacilor și romanilor, stră
juiesc arcadele de la intrare.

în incinta cetății, la obeliscul 
închinat martirilor răscoalei de 
la 1784 — Horia, Cloșca și Crî- 
șan — fac de strajă în această 
zi moți veniți din comunele 
Horea, Albac, Cărpeniș, Avram 
Iancu, Vidra și Abrud, 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 „Oratoriul lui 
Horia“.

Grupuri masive și entuziaste 
de tineri și vîrstnici îi salută 
pe conducătorii de partid și de 
stat, care se îndreaptă spre lo
cul de inaugurare a complexu
lui muzeistic amenajat în in
teriorul cetății. Melodiile răs
colitoare ale Horei Unirii și 
ale imnului „Trei culori cunosc 
pe lume" răsună pînă departe, 
peste zidurile cetății, evocînd 
cu solemnitate clipe istorice 
pentru ființa neamului româ
nesc.

Aici, în întîmpinarea oaspe
ților se aflau Pompiliu Maco- 
vei, 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 minis
trului forțelor armate, secreta
rul Consiliului Politic Superior 
al Armatei/ acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Acade
miei, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor, 
Istvan Peterfi, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, E- 
duard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă. generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. Pri
mul secretar al Comite
tului municipal de partid, 
Nicolae Roșu, președintele 
Consiliului popular al munici
piului Alba Iulia, înmînează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cheia orașului, pe care sînt 
gravate datele festive : 1918— 
1968.

în aplauzele însuflețite ale 
celor prezenți, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. 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 dez
velirea .statuii ecvestre a lui 
Mihai Viteazul. Monumentul, 
realizat în bronz de sculpto
rul Oscar Han, imortalizează 
figura aceluia care a realizat,

-x---- prima oară, acum mal 
re de trei veacuri, unirea ță- 

r-.Ior românești într-un singur

La solemnitate sînt de față 
numeroși cetățeni — simboli
zând prin prezența lor pe 
înaintașii care l-au întîmpi- 
nat sărbătorește pe marele 
vojevod ce intra încărcat de 
glorie la 1 noiembrie 1599 în 
cetatea Alba Iulia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvelește monumentul înăl
țat spre' cinstirea lui Mihai 
Viteazul, coborînd pînza ce 
acoperă statuia.

Conducătorii de partid și de 
stat îl felicită pe sculptorul 
Oscar Han — autorul monu
mentalei lucrări — aflat de 
față la emoționantul eveni
ment, dînd o înaltă apreciere 
operei create de artist.

Se vizitează *apoi clădirea 
Babilon, complet renovată și 
restaurată, în care sînt adă
postite acum cîteva secții ale 
muzeului. Oaspeții se opresc, 
pe rînd, în sălile de arheolo
gie, unde se află lapidarul 
muzeului, conținînd în princi
pal monumente romane de la 
Apullum ; sala de artă plas
tică, cuprizînd lucrări valoroa
se — .multe din ele realizate în 
ultimii ani — inspirate din 
lupta pentru unire și alte mo
mente importante din istoria 
patriei ; sala de artă populară, 
unde sînt expuse creații ale 
meșterilor popular din toate 
zonele folcldrice ale țării. Lu
crările de artă populară pre
zentate aici — țesături, cerami. ' 
că, sculptură în lemn și fier 
forjat, pictură pe sticlă și 
lemn, obiecte casnice și unelte 
meșteșugărești — ilustrează e- 
locvent, cu mijloace specifice 
folclorului, ideea unității na
ționale.

Oaspeții, împreună cu nu
meroși participanți la mani
festările din Alba Iulia, urcă 
scările impunătoarei clădiri, 
care găzduiește Muzeul Uni
rii — cea mai nouă unitate 
din complexul muzeistic, cea 
mai importantă prin semnifi
cație și valoare. în numeroa
se săli sînt expuse aproxima
tiv 30 000 de mărturii docu
mentare, un inestimabil te
zaur istoric care înfățișează 
evolutiv lupta poporului ro
mân pentru făurirea statului 
național unitar.

începînd de la nașterea po
porului român și pînă la for
marea statelor feudale româ
nești de sine stătătoare, de la 
nenumăratele mărturii ale 
unității de neam, de limbă, 
cultură și interese ale români
lor de pe ambele versante 
ale Carpaților, expoziția ne 
poartă în continuare pe firul 
istoriei spre anii marilor răs
coale țărănești din Transilva
nia, la care au participat în
frățiți români, maghiari și sași. 
Pe unul din panouri, sînt în
scrise cuvintele lui Engels : 
„Gheorghe Doja a proclamat 
republica, desființarea nobili
mii, egalitatea pentru toți și 
suveranitatea poporului".

Cu vădită emoție se opresc 
vizitatorii în fața documente
lor care evocă prima unire, 
înfăptuită sub sceptrul lui Mi
hai Viteazul în anii 1599—1600, 
moment important în lupta 
poporului român pentru îm
plinirea aspirațiilor sale de 
libertate și independență na
țională, exemplu înălțător și 
neîntrerupt îndemn pentru ge
nerațiile care au urmat.

Sentimentele de profundă 
cinstire a luptei duse de îna
intași pentru idealurile care 
și-au găsit astăzi o deplină 
afirmare, sporesc privind do
cumentele referitoare la răs
coala condusă de Horia, Cloș
ca Crișan — cei care au 
reunit în lupta comună pe 
iobagii români și maghiari. 
Sînt prezentate, de asemenea, 
documente privitoare la răs
coala lui Tudor, la activitatea 
revoluționarilor pașoptiști, iar 
într-o vitrină se află mantaua 
și fluierul îndureratei pribegii 
a lui Avram Iancu.

Fiecare nouă sală a muzeu
lui, fiecare obiect, fiecare pie
să documentară, fiecare cuvînt 
înscris pe marele panou ne 
poartă spre acea dată care a 
fost înscrisă cu litere de aur 
în istoria poporului nostru — 
1 Decembrie 1918, ziua împli
nirii marelui deziderat secular 
— făurirea statului unitar na
țional român. O imensă foto
grafie, puternic luminată, su
gerează isterica întrunire a ce
lor peste 100 000 de oameni pe 
cîmpul lui Horia, la poalele ce
tății Alba Iulia. Nenumărate 
mărturii documentare ilustrea
ză faptul că unirea Transil
vaniei cu România, izvorîtă 
din conștiința și simțirea ma
selor, este opera poporului, 
pregătită de-a lungul a sute de 
ani și făurită în condițiile pu
ternicului avînt revoluționar 
declanșat de intensificarea ac
tivității mișcării muncitorești

din România șl stimulată da 
izbînda Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Se împli
neau astfel năzuințele strămo
șilor noștri, visul de secole al 
atîtor eroi înflăcărați de idea
lul patriotic al făuririi unită
ții statului român.

Prin elocvente și grăitoare 
exponate este redată în conti
nuare lupta poporului român 
pentru împlinirea tuturor nă
zuințelor sale, viața nouă fău
rită în anii socialismului, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, exponentul ce. 
mai fidel al intereselor sociai- 
politice ale maselor. Numeroa
se documente sint consacrate 
victoriilor istorice obținute de 
eroicul nostru popor in desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului în România, orinduire 
care a dat cale liberă afirmă
rii plenare a tuturor forțelor 
creatoare ale poporului nostru 
a unității oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, in 
lupta pentru înflorirea patrie; 
și ridicarea ei pe trepte 
mai înalte de civilizație 
progres

Ultimul popas al vizitei con
ducătorilor de partid și de 
stat la complexul muzeistic a 
avut loc in sala Unirii. sub 
bolțile căreia, in urmă cu 50 
de ani, a fost semnat actul 
unirii Transilvaniei cu Româ
nia. Aici. în ziua de 1 decem
brie 1918. cei 1228 reprezen
tanți aleți ai populații din 
Transilvania au botărit în mod 
unanim ți solemn unirea cu 
România. De o parte ți de alta 
a sălii — complet reamenaja- 
tă — pe două impunătoare ar
cade au fost executate fresce 
reprezentir.d figurile unor 
domnitori români ți ale mtor 
oameni politici de seanță, care, 
in activitatea lor. au militat 
pentru binele poporu

Două basoreliefuri 
dunarea de la Blaj 
mai 1848 ți Marea 
Națională de la Alba Iulia din 
1 decembrie 1918. cînd năzuin
ța spre unitate națională a 
poporului româr. s-a afirmat 
cu tărie Cîteva vitrine cuprind 
documente originale privind 
unirea Transilvaniei cu Româ
nia. Tot aid se găsesc 8 stea
guri care au aparținut unor 
delegații sosite la Alba Iulia 
în 1918 pentru a aduce mesa
jul de unire al locuitorilor din 
Ardeal.

La încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat au 
consemnat in cartea de onoa
re următoarele: —Azi. 28 no
iembrie 1968, cu prilejul ani
versării semicentenarului uni
rii Transilvaniei cu România,

traseul, conducătorii de partid fiPe întreg ele stat sînt întîmpinați cu fierbinte dragoste

muncii din județul 
întîmpinat această 
cu realizări de 

toate domeniile de

redzu e- 
din 3—5 
Adunare

Adunarea populară

zuinței și luptei de veacuriConducătorii de partid și de 
stat au participat apoi’la o 
mare adunare populară, care a 
avut loc pe, platoul din fața 
sălii unirii. * în tribună sînt 
prezenți numeroși participanți 
la înfăptuirea actului unirii de 
acum 50 de ani, precum și 
metnbri ai gărzilor naționale 
române care au participat ac
tiv la lupta pentru unire. Sint 
prezenți. de asemenea, dele
gați sosiți din întreaga țară.

Mii de oameni ai muncii, 
locuitori ai orașului și comu
nelor învecinate, români, ma
ghiari, germani — mulți din
tre ei participanți la acțiunile 
care au dus la înfăptuirea ma
relui act istoric — izbucnesc 
în puternice urale și ovații, 
semn al deplinei lor unități in 
jurul partidului, al voinței lor 
neclintite de a da viață, prin- 
tr-un efort comun, obiective
lor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului pentru în
florirea patriei socialiste și 
bunăstarea întregului popor.

Cuvîntul de deschidere a a- 
dunării populare a fost rostit 
de tovarășul Nicolae Koșu. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Consiliului popular al mu
nicipiului Alba Iulia, care a 
sblutat călduros prezența con
ducătorilor de partid și de stat 
la marea adunare populară.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii George Homoștean și 
veteranul Tiron Albani, care 
a fost reprezentant al partidu
lui socialist în Consiliul Na
țional Român Central.

Cuvîntarea tovarășului
George Homoștean

Sărbătorim astăzi, aici, pe 
pămîntul străvechii Alba Iu
lia un eveniment de seamă 
din istoria poporului nostru 
— împlinirea unei jumătăți 
de veac de cînd pe acest loc 
s-au adunat, la 1 decembrie 
1918, peste o sută de mii de 
țărani, muncitori și intelec
tuali din toate colțurile Tran
silvaniei pentru a da glas nă-

a 
poporului nostru, pentru uni
tate de stat, pentru drepturi 
și libertăți democratice.

încercăm un sentiment de 
înaltă bucurie avînd in mij
locul nostru, la âceastă adu
nare de prețuire a faptelor 
înaintașilor, pe iubiții condu
cători ai partidului și statului, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In numele Comitetului ju
dețean de partid, al Consi
liului popular, al tuturor lo
cuitorilor județului Alba, vă 
mulțurpim din inimă dragi 
conducători pentru participa
rea la aceste festivitățL

Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia reprezintă o strălucită 
victorie istorică a luptei ma
selor populare pentru elibe
rarea națională, pentru drep
tate și o viată mai bună.

Acest măreț act istoric a 
foșt rezultatul unui proces o- 
biectiv impus de mersul îna
inte al istoriei, fiind o piatră 
de hotar în evoluția economi
că, socială și culturală a po
porului* român. Prin înfăptui
rea unirii de acum cinci de
cenii s-a creat cadrul necesar 
pentru dezvoltarea și afirma
rea națiunii noastre in con
textul evoluției istorice nor
male a celorlalte popoare ale 
lumii.

Realizarea statului național 
unitar român a avut loc în 
cadrul avîntului revoluționar 
declanșat de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, în- 
cadrîndu-se în mișcările so
ciale și de eliberare naționa
lă, care au dus la prăbușirea 
fostului imperiu habsburgic, 
la făurirea de state naționale, 
independente. în această parte 
a lumii.

Astăzi, la 50 de ani de la 
înfăptuirea unirii Transilva
niei cu România, poporul 
nostru strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, 
sărbătorește acest mare eve
niment într-un cadru nou, de 
profunde transformări poli
tice și sociale, într-un avînt 

. nemaiîntîlnit în muncă. 
Drepturile de egalitate, frăție, 
libertate, înscrise în Declara
ția de acum cinci decenii, s-au 
împlinit cu adevărat numai

pe șan- 
în coope- 
producție, 
partidului

în anii luminoși al socialis
mului.

Oamenii 
nostru au 
sărbătoare 
seamă în
activitate. Animați de aceleași 
interese și năzuințe, munci
torii, țăranii, intelectualii, in
diferent de naționalitate, 
muncesc alături de întregul 
nostru popor, cu entuziasm, 
în fabrici și uzine, 
tiere de construcții, 
rative agricole de 
dînd viață politicii 
și statului nostru.

Ca urmare a eforturilor de
puse. colectivele din între
prinderile județului și-au rea
lizat și depășit sarcinile și 
angajamentele luate în cinstea 
acestui eveniment, reușind ca 
în cele 11 luni ale anului să 
obțină rezultate deosebit de 
valoroase la producția globa
lă. la producția marfă 
dută și 
vitatea 
cost și 
plan.

De asemenea, pe ogoarele 
cooperativelor agricole de 
producție, in întreprinderile 
agricole de stat, de mecani
zarea agriculturii, țăranii co
operatori. specialiștii, au 
muncit cu abnegație pentru 
stringerea produselor și pre
gătirea recoltei anului viitor.

O contribuție valoroasă, și-a 
adus-o intelectualitatea jude
țului 'la dezvoltarea neconte
nită a științei și culturii.

Sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Ro
mân. națiunea noastră socia- 
hstâ se dezvoltă pe noi trente, 
îș: croiește un viitor fericit.

Aspirația spre libertate și 
independență, năzuința fier
binte spre eliberarea socială 
și națională au fost perma
nent și viu reflectate în lupta 
comună dusă de masele de 
oameni ai muncii români, ma
ghiari. germani împotriva a- 
supririi și exploatării, a domi
nației străine.

Pentru noi toți este prilej 
de satisfacție și mîndrie so
luționarea marxist-leninistă a 
problemei naționale de către 
Partidul Comunist Român. E- 
galitatea deplină, unitatea și 
frăția dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoa
re se cimentează în procesul 
continuei adinciri a democra
ției socialiste, a unității mo- 
ral-politice a poporului în ju
rul partidului nostru.

Sintem mindri de justețea 
politicii interne și externe 
promovată de partidul și sta
tul nostru, politică profund 
științifică, marxist-leninistă, 
ce a făcut să crească continuu 
prestigiul României socialiste 
în rîndul popoarelor lumii.

Ne sînt scumpe principiile 
de colaborare cu țările socia
liste, cu toate popoarele lu
mii — pe baza egalității în 
drepturi, a suveranității și in
dependenței naționale — ale 
întăririi unității mișcării comu-

vîn- 
încasată, la producti- 
muncii. la prețul de 
la alți indicatori de

niște și muncitorești inter
naționale, principii pe care 
oamenii muncii din județul 
Alba, alături de întregul po
por, le susțin cu tărie și le 
urmează cu consecvență.

Tovarăși,
Sărbătorirea semicentena

rului unirii Transilvaniei cu 
România constituie un oma
giu fierbinte adus tuturor 
înaintașilor care au luptat și 
s-au jertfit pentru o cauză 
dreaptă, pentru progresul so
cietății și al poporului nostru.

In aceste momente aducem 
prinosul 'nostru de recunoș
tință generației unirii, oame
nilor care au luptat și s-au 
jertfit pentru înfăptuirea a- 
cestui ideal al poporului nos
tru.

Mulți dintre veteranii anu
lui 1918. care au venit atunci 
la Alba Iulia, pe „Cîmpul lui 
Horea", pentru a aproba so
lemn și unanim unirea Tran
silvaniei cu România, fie nu- 
mărindu-se printre cei o sută 
de mii, fie printre delegații 
care au dezbătut actul unirii, 
se află acum printre noi.

Tuturor le aducem pe a- 
ceastă cale mulțumirile noas
tre și le urăm din toată ini
ma sănătate, viață îndelun
gat? și noi izbinzi în munca 
lor.

Astăzi, cînd sărbătorim o 
jumătate de veac de la unirea 
Transilvaniei cu România, 
eveniment ce și-a pus o am
prentă solidă în conștiința 
noastră a tuturor, ne angajăjn 
față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră iubit* 
tovarăși? Ceaușescu, să înde
plinim în mod exemplar sar
cinile ce decurg din vastul 
program elaborat de partid 
pentru înălțarea patriei noas
tre, România 
noi culmi ale 
civilizației.

Ne angajăm
și mai multă rîvnă, să pășim 
cu toții, strîns uniți în Jurul 
partidului nostru, români, 
maghiari, germani, ca o fami
lie unită și închegată, spre 
noile trepte de progres ale 
societății noastre socialiste. 
Vom face totul pentru a fi 
demni de vrednicia înainta
șilor, pentru ca prin munca 

■și eforturile noastre comune, 
sub conducerea încercată a 
partidului, alături de între
gul popor, să contribuim tot 
mai mult la înflorirea și pro
pășirea patriei noastre scum
pe, Republica Socialistă Ro
mânia.

socialistă, 
progresului

să muncim

pe 
Și

cu

Cuvîntarea tovarășului
Tiron Albani

Vă rog să-mi permiteți ca 
înainte de toate să dau glas 
sentimentului de adîncă emo
ție pe care îl încerc luînd cu- 
vîntul în aceste locuri, unde 
cu 50 de ani în urmă se îm-

din marile 
poporului nostru, 
de față, la care 

l parti- 
exprimă

plinea unul 
istorice ale

Adunarea 
iau parte conducătorii 
dului și statului, ___
înalta prețuire pe care Parti
dul Comunist Român o acor
dă tradițiilor patriotice și re
voluționare ale luptei de eli
berare socială și națională, 
dragostea și respectul față de 
moștenirea progresistă a îna
intașilor.

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 Tran
silvaniei 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 ega
litate socială și națională pe 
care mișcarea muncitorească 
le-a legat de reunirea poporu
lui român în granițele acelu
iași stat.

Societatea era în pragul 
unei noi ere istorice. Revolu
ția din Octombrie zguduise 
din temelii întreaga lume, în
suflețind popoarele subjugate 
să sfarme lanțurile și cătu
șele asupririi sociale și na
ționale. să-și proclame mult 
așteptata libertate. în timpul 
acelei uriașe ridicări de po
poare, venise și pentru noi. 
românii transilvăneni, ceasul 
unirii cu patria mamă, al îm
plinirii visului secular de a 
trăi la un loc cu frații de din
colo de Carpați în cunrinsul 
propriului stat național.

Socialiștii români care 
veau înscrise pe stindardul 
lor de luptă încă, de la în
ceputul afirmării lor, îndoitul 
și indivizibilul lor ideal — so
cial și național — s-au aflat în 
acele momente hotărîtoare in 
cele dintîi rînduri ale luptei ce 
avea să ducă la înfăptuirea a- 
cestei aspirații a poporului ro
mân, și de a-și făuri un stat al 
său unitar și independent. Că
lăuziți 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 Consiliu
lui Național Central, au mili
tat pentru întrunirea la Alba 
Iulia a unei mari adunări na
ționale, pentru ca poporul în
suși să se pronunțe asupra 
unirii. Socialiștii au cerut să 
se înscrie în Rezoluția Adu
nării Naționale principiile și 
drepturile democratice 
temelie ale României 
pe care ei o 
exemplul altor 
republica.

Impresia pe 
asupra mea înălțătoarea ma
nifestare de la 1 decembrie 
1918 în desfășurarea ei măreață 
a fost de nedescris. Nu voi 
uita niciodată solemnitatea

inițiativa creării

a-

de 
unite 

vedeau după 
țări vecine —

care a făcut-o

acelui moment. Nouă ni se 
părea că sîntem un mare tri
bunal al istoriei imparțiale 
avînd chemarea să facem drep
tate. Tot locul, toată împreju
rimea părea un forum în care 
reprezentanții 
popor vin să-șl 
finele. Retrăiesc și acum acele 
tumultuoase și de neuitat mo
mente și datorită puterii lor 
evocatoare și acum, la cei 80 
de ani, parcă întineresc, gîn- 
desc ca și atunci ce uriașă 
putere au dreptatea și po
porul.

Bunele intenții pe care 
le-am avut la acel prim mare 
praznic, noi care am avut fe
ricirea de a participa la fău
rirea lui, sînt astăzi o recitate 
din care se împărtășește i.itre- 
gul popor, toți cei care trăiesc 
în Republica Socialistă Româ
nia, indiferent de naționali
tate, legați de aceeași unani
mitate și însuflețire să facă 
din scumpa noastră patrie un 
adevărat colț de bunăstare și 
de fericire.

în numele vechilor luptă
tori pe tărîm social și națio
nal, care au pus piatra de te
melie a unirii care astăzi se 
aniversează, doresc să exprim 
marea noastră admirație pen
tru Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al 
maselor în lupta pentru fău
rirea unei noi orînduiri so
ciale, în care poporul est# 
cu adevărat stăpîn pe desti
nele sale și ale țării, pentru 
politica sa înțeleaptă îndrep- . 
tată spre înflorirea continuă • 
a României socialiste, 
apărarea păcii și bunei 
legen între popoare.

★
în aplauzele puternice 

mulțimii, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
(Textul cuvintării se publică 
in pag. I fi III). Cuvîn
tarea rostită cu acest pri
lej a fost subliniată de ovații
le și aplauzele îndelungate ale 
oamenilor muncii. Ca și acum 
o jumătate de veac, se auzeau 
din mii și mii de piepturi 
urările: Trăiască România! 
Trăiască unitatea poporului 
român!, în vreme ce deasu
pra mulțimii — alături d« * 
steagul partidului — flutură 
drapele tricolore. Numeroase 
grupuri de cetățeni, din Alba 

.Iulia și din alte localități, 
poartă cu mîndrie și admira
ție aceleași steaguri tricolore 
care acum 50 de ani au vestit , 
prin faldurile lor voința de. 
unire. Aceleași glasuri, legind 
între ele punțile istoriei, înăl- 

■ țau cuvinte de dragoste pro
fundă față de Partidul Comu
nist Român, pentru România 
socialistă, ca un fierbinte le- 
gămînt al poporului nostru, 
liber și stăpîn pe soarta sa, de 
a merge tot mai hotărît, tot 
mai unit, pe drumul făuririi 
idealurilor sale socialiste.

La sfîrșitul cuvintării, nu
meroși cetățeni string cu căldu
ră mina conducătorilor de 
partid și de stat, participanții 
la miting scandează îndelung 
numele secretarului general al 
Comitetului Central al parti
dului.

...După încheierea manifes
tărilor de la Alba Iulia în
chinate sărbătoririi semicen
tenarului 
niei cu 
cătorii de partid și de stat pă
răsesc cetatea însoțiți, pînă la 
gara orașului, de entuziasmul 
maselor de oameni ai muncii. 
Aici, locuitorii orâșului își ex
primă încă o dată, printr-o 
caldă manifestare, sentimentele 
de mulțumire adresate condu
cătorilor partidului și statului, 
care au venit în mijlocul lor 
la această memorabilă aniver
sare. Adunarea populară de 
la Alba Iulia, manifestările 
consacrate sărbătoririi semi
centenarului unirii, au consti
tuit o expresie profundă a 
dragostei și încrederii nețăr
murite în Partidul Comunist 
Român. în Comitetul său Cen
tral, care, reluînd și dezvol- 
tînd tot ceea ce a fost progre
sist și înaintat în trecutul de 
luptă al poporului, if conduce 
cu înțelepciune spre înaltele 
teluri ale desăvîrșirii construc
ției socialiste.

unui întreg 
decidă des-

spre 
înțe-

ale

unirii Transilva- 
România, condu-
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asigure dezvolta-

mu-iciitate — la locul său 
ce tcuncâ va face totul pentru 
a traduce în viață politica 
partidului comunist — care 
corespunde pe deplin interese
ze întregului nostru popor 

«aplauze puternice).
Tovarăși,
Ne desfășurăm activitatea 

în condițiil internaționale de
osebite. Nu uităm și sîntem 
conștienți de faptul că Ro
mânia, ca țară socialistă, poa
te să-și
rea numai în strinsă colabora
re și unitate cu toate țările 
socialiste, unitate și colabo
rare care trebuie să se ba
zeze pe principiile marxist-le- 
niniste ale independenței și 
suveranității naționale, întra
jutorării tovărășești, solidari
tății între toate popoarele care 
făuresc noua orînduire. Aces
te principii oferă o bază mi
nunată pentru manifestarea 
din plin a internaționalismului 
socialist, care presupune cola
borare între popoare socia
liste egale, suverane, dornice 
fiecare să se dezvolte și să în
florească. (aplauze). Unii ar 

igMtea spune: iată, românii 
sînt niște naționaliști,, ei vor
besc de dezvoltarea fiecărei 
națiuni, a fiecărui popor și 
uită de internaționalism. Do
resc să reamintesc aici, la Al
ba Iulia, acelora care 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-I slujească 
cu toată ființa lor. (aplauze 
îndelung repetate, urale și o- 
yații la adresa P.C.R.). Noi,

comuniștii, considerăm că — 
după eliberarea de sub jugul 
burgheziei a poporului — una 
din îndatoririle noastre fun
damentale este aceea de a a- 
sigura construcția socialismu
lui și comunismului în țara 
noastră. Și dacă această dorin
ță de a construi comunismul 
în România este naționalism, 
da, sîntem asemenea naționa
liști. (aplauze). Noi conside
răm însă că acesta nu este na
ționalism și că aceasta este o 
politică cu adevărat marxist- 
leninistă, cu adevărat interna- 
ționalistă ; numai pornind de 
la asigurarea dezvoltării so
cialiste a fiecărei țări se poate 
asigura 
țională, 
unit al 
mișcării
treaga lume, 
nice). (

Noi considerăm, de aseme
nea, ca obligație a noastră, a 
comuniștilor, să dezvoltăm so
lidaritatea cu popoarele țări
lor socialiste, cu comuniștii 
din țările socialiste, să ne în- 
trajutorăm, să ne acordăm 

reciproc în lupta 
construcția socialis- 
ne asigurăm îm- 
orlcăruia ar atenta 

și suve-

solidaritatea interna- 
întărirea frontului 

țărilor socialiste, al 
revoluționare din în- 

(aplauze puter-

sprijin 
pentru 
tă, să 
potriva
la independența 
ranitatea țărilor noastre. în 
aceasta vedem noi una din o- 
bligațiile internaționaliste, una 
din obligațiile noastre de de
tașament al mișcării revoluțior 
nare internaționale ; vom face 
totul pentru a r.e îndeplini a- 
ceastă obligație internațională, 
(aplauze puternice).

Noi nu uităm nici un mo
ment că pe o parte însemnată 
a planetei noastre stăpânește 
încă capitalismul, imperialis-

mul. Sînt încă popoare înro
bite din punct de vedere na
țional, popoare înrobite încă 
capitalului; aceste popoare 
luptă pentru independența lor, 
luptă pentru scuturarea jugu
lui capitaliștilor și moșierilor.- 
Sîntem solidari și vom fi con
tinuu solidari cu toate popoa
rele care militează pentru 
cucerirea independenței socia
le și naționale. In aceasta ve
dem, de asemenea, o îndeplini
re a obligației noastre interna
ționale pe care ne-o vom în
deplini întotdeauna, (aplauze). 
Noi știm însă că în mai toate 
aceste țări există partide co
muniste sau mișcări revoluțio
nare care constituie detașa
mente de avangardă ale clasei 
muncitoare sau ale popoarelor 

1 respective în lupta pentru eli
berare. Istoria, mai îndepăr
tată 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 
rîndurile clasei muncitoare, a 
popoarelor din fiecare țară se 
vor ridica forțe revoluționare 
conștiente, care vor ști să or
ganizeze și să conducă luptele 
clasei muncitoare și popoarelor 
respective, se va obține victo
ria în scuturarea definitivă a 
jugului imperialist și cap;toLst_ 
Exprimîr.du-rje solidaritatea 
cu mișcările revoluționare, cu 
partidele comuniste și munci
torești, considerăm ca o obli
gație a noastră să întărim le
găturile cu aceste partide și 
mișcări revoluționare, să facem 
tot ce putem pentru a le aju
ta să-și întărească forțele, u- 
nitatea și capacitatea de luptă.

Știm din propria noastră ex
periența că numai un partid 
comunist unit, strîns legat de 
masele populare, poate înde
plini rolul de organizator și 
conducător al luptei pentru 
eliberare națională și socia
la. De aceea, urăm partidelor 
comuniste și mișcărilor revo
luționare din toate statele să-și 
întărească forța și unitatea, 
să-și întărească continuu legă
turile cu clasa muncitoare, cu 
masele largi populare, sâ ser
vească întotdeauna poporul 
din mijlocul căruia fac parte 
— așa își îndeplinesc îndatori
rea lor de revoluționari, așa 
contribuie la solidaritatea in
ternațională, Ia triumful socia
lismului și păcii în lume, (a- 
plauze).

Este de înțeles, tovarăși, că 
România, ca sta: care face 
parte din comunitatea mon
dială a popoarelor, nu poate 
uita niciodată că trebuie sâ 
ducă o politică de dezvoltare 
a legăturilor și prieteniei cu 
toa.e popoarele, fără deose
bire de orînduire socială. Do
resc să afirm, aid. la Alba . 
Iulia. că niciodată pînă acum 
România nu a avut atitea le
gături internaționale și atîția 
prieteni pe globul pămîn- 
tesc dți are astăzi. în a- 
ceasm noi vedem dovada jus
tețe; politicii noastre, acesta 
esoe viitorul politicii noastre, 
(aplauze). Vom face totul și în 
viitor să dezvoltăm și să întă
rim continuu aceste relații de 
prietenie și oolaborare, așezînd 
la baza lor principiile care se 
afirmă tot mai mult în lume: 
egalitatea în drepturi, respec
tul suveranității și indepen
denței naționale, neamestecul

In treburile altui stat. Pe a- ™ 
ceste principii noi considerăm 
că se pot clădi relații bune de a 
colaborare, se pot asigura con-™ 
diții pentru o pace trainică în 
lume. Vom face totul pentru ® 

a ne aduce contribuția la 
cauza prieteniei între popoare, © 
la cauza păcii în lume, (aplau
ze puternice). a

Iată, tovarăși, cîteva pre- ™ 
ocupări ale partidului și guver- 
nului, nostru, atît în ce pri-® 
vește dezvoltarea construcției © 
socialiste în România, cît ți 
politica externă a țării noas- a 
tre. Considerăm că și în viața 
internă și în activitatea inter- 
națională, partidul nostru, ® 
că!ăuzindu-se de Ideile atot
biruitoare ale marxism-leni- @ 
r.ismului, duce o politică care 
corespunde pe deplin aht in- © să sosească. 
teraselor* poporului 
ți cauzei unității 
cialiste. a mișcării 
ți antiimperialiste 
cauzei prieteniei între popoare ® 
ți păcii în lume. Vom duce 
ți în viitor această politică pe ® 
care întregul nostru popor o 
sprijină, pe care e hotărît să g 
o înfăptuiască neabătut (a- 
plauze puternice).

Dați-mi voie, în încheiere, " 
să vă urez dumneavoastră, lo
cuitorilor acestei străvechi a- ® 
șezări daoromane și moder
nă așezare a României socia- © 
liste, calde felicitări și urări 
de noi și“ noi succese. Multă a 
sănătate și fericire la toți. " 

(aplauze puternice, îndelung 
repetate. Se aud 
ții nesfirșite la 
dului Comunist 
Comitetului său 
tru patria noastră — Republi
ca Socialistă România).

In „laboratoarele" de la

De la intrare îți atrage a- 
tenția o clădire aflată în cons
trucție.

— Aici — ni se spune — își 
va avea sediul calculatorul e- 
lectronic pe care îl așteptăm

nostru, cît Un element de senzație ? 
fSrilnr «n — Luat ln sens absolut, poate, țarilor so- a Dar .jn decorul preocupărilor 
comuniste <—»«*•■*>■.• -
mondiale,

cotidiene ale instituției, e doar 
un detaliu suplimentar. Verita
bilă „cutie de rezonanță" a no
ului, Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi, ins
talat de numai 15 luni la Oto
peni, își înscrie existența între 
jaloanele științei și tehnicii 
celei mai înaintate.

nează de obicei, cedînd locul 
discuțiilor, dialogului mobil 
dintre „student" și „profesor". 
Discuția ..pe cazuri" — meto
dă de acum renumită, de mare 
eficiență — plasează pe cursant 
în postura soluționerului ope
rativ. în roiul (prezumtiv) al 
conducătorului, cursantul este 
supus necesităților cerute de e- 
voluția lucrărilor in condițiile 
complexe ale activității de fie
care zi în uzină. Grupele stu
diază și emit soluții. Confrun
tările care intervin își exerci
tă suplimentar rolul instructiv. 
Expertul — central dispune de 
aproape 70 de specialiști (ro
mâni și străini) care îndrumă 
pregătirea tuturor categoriilor

ÎNSEMNĂRI

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI UNIRII

TRANSILVANIEI CU ROMANIA
în Capitală au continuat joi 

manifestările consacrate aniversă
rii semicentenarului unirii Tran
silvaniei cu România.

La Academia de științe sodal- 
F politice „Ștefan Gheorghiu" de 

’* “ i avut
_ _____ ____ _  _ prilejul se
micentenarului unirii Transilva
niei cu România.

Au fost prezentate comunicări
le : conf. univ. Aron Petric, pro
rector al Academiei, despre: „Sem
nificația unirii în dezvoltarea so- 
cial-politică a României'4; lecto
rul universitar Constantin Moca- 
nu despre: „Premisele înfăptui
rii statului național unitar ro
mân" ; conf. univ. Nicolae Hus- 
cariu. despre : „Mișcarea socia
listă și problemele desăvîrșirii 
statului național român" ; lecto
rii universitari Ion Călin și Ion 
Oros despre : „Unirea Transilva
niei cu România și momentul is
toric internațional" ; lectorul uni
versitar Aristide Varghida des
pre ! „Unirea Transilvaniei cu 
România, operă a maselor largi 
populare" ; lectorul universitar 
Vasile Avramescu despre: „Re
prezentarea poporului în .adu
narea de la Alba Iulia" ; docto
randul Ștefan Lache despre: 
„împlinirea năzuințelor spre li
bertate și unitate în anii con
strucției socialiste".

Au participat cadre didactice, 
doctoranzi și studenți.

pe lîngă C.C. al P.C.R. a 
foc un simpozion cu prileji

tenarului Unirii Transilvaniei 
cy România, dezvelirea, în mu
nicipiul Tîrgoviște, a busturilor 
voevozilor Mihai Viteazul. Mir
cea cel Bătrîn și Petru Cercel. 
Festivitățile, la care au partici
pat locuitorii orașului, au fost 
urmate de programe artistice. 
Muzeul de istorie a inaugurat, 
cu acest prilej, expoziția ..Măr
turii tîrgoviștene*.

VLAD MIHAIL, 
snbredacția 
„Scinteii tineretului"

Intr-un mare r.umâr de 
școli, ciuline culturale, case de 
cultura, întreprinderi și insti
tuții din județele Gorj, Ba
cău, Mehedinți, Mureș, 
șov, Bihor și altele au 
organizate recitaluri și 
literare, la 
concursul
amator:,

care și-au 
actori și artiști 

care au citit din 
opere ale marilor noștri scrii
tori, consacrate luptei secu
lare a poporului român pen
tru unitate națională.

i

Ieri, a avut loc, în cadrul ma
nifestărilor consacrate semicen- 

I

La Muzeul de istorie din 
Satu-Mare e-a inaugurat joi 
expoziția „Lupta poporului 
român pentru desăvîrșirea uni
tății de stat a României". Sînt 
prezentate peste 100 de docu
mente, cărți, ziare, fotografii 
etc., care înfățișează momente 
mai importante ale luptei pen
tru unire, legăturile politice, e- 
conomice și culturale ale celor 
trei principate române etc.

ABC

agendă

ECONOMICĂ
e RECORD

Cel mai tînăr cartier de 
locuințe al municipiului Tg. 
Mureș este cunoscut sub de
numirea de „Cornișa Platou
lui". Constructorii au între
cut așteptările : în 28 de zile 
au terminat glisarea pereți
lor exteriori, a zidurilor in
terioare și a planșeelor din
tre etajele celui de-al doilea 
bloo turn înalt de 45 m. în- 
tr-o altă zonă — cartierul 
„Tudor Vadimirescu" — s-au 
predat cheile apartamentului 
nr. 1500. în stadiu avansat 
de execuție se află 700 de 
apartamente. •

V. IOAN

MILIONARII

orale și ova- W 
adresa Parti-
Român și a ft 
Central, pen-

Atmosfera
Anul trecut colectivul Uzi

nei de utilaj petrolier din 
Tîrgovi^te a fost distins cu 
premul I pe minister pentru 
activitatea de invenții și ino
vații. In 11 luni ale acestui 
an s-au înregistrat 223 pro
puneri de inovații. Eficiența 
economică a celor 82 — apli- 

intrece suma

/a Otopeni
de sfodfo

e Șl TOTUȘI.

E NOU!

N. UDROIU

TIMIȘOARA

In fața monumentului înălțat spre cinstirea lui Minai Viteazul

Din «ce în ce mai des, în con- 
@ versațiile pe care le purtăm în 

întreprinderi întîlnim expresii 
de genul : „la cursul de orga- 
nizare pe care l-am urmat...," 
„după întoarcerea de la 
cursuri"... etc. Școala de la O- 

gg topeni își demonstrează existen- 
ța ca punct de referință în acti
vitatea cotidiană a cadrelor de 
conducere.

— In cursul unui an de exis
tență, ne spunea tov. Stelian 

• Vlaicu, șeful serviciului pro
grame și metodologie, au bene
ficiat de cursurile organizate 
de centru circa 2 400 de cadre 
de conducere din întreprinderi.

„Studenții" de aici — cadre 
de conducere, specialiști res-< 

@ ponsabili ai activității diferite
lor compartimente ale între
prinderilor — se regăsesc, pen- 

@ tru cîtva timp, din nou, în at- 
w mosfera sălilor de studiu. Di

rectori, ingineri șefi, conta
bili, retrași un timp din rit
mul trepidant al orelor produc
ției, se consacră studiului, pa
ginilor cărților de specialitate, 
care le oferă redutabile in
strumente de lucru pentru ac
tivitatea lor viitoare.

•
 Pe culoare e liniște. Dincolo 
de ușile etichetate simplu, în 
Băl! de curs, în laboratoare, se 
află locul unor permanente 
dispute. Conferința s-a cobo- 
rît de pe piedestalul unde tro-

de cursanți — prezidează dis
cuțiile orientîndu-le competent.

Cîteva titluri de teme, lu
crări efectuate prin participa
rea celor veniți la Otopeni în 
intenția acumulării de noi cu
noștințe, sînt sugestive. La Da
nubiana, cadrele Centrului au 
așezat pe masa de disecție a 
producției tema îmbunătățirii 
amplasării utilajelor, asigurînd 
raționalizarea metodelor de 
muncă. Cu ce se soldează a- 
ceste preocupări ? Productivi
tatea muncii se estimează să 
crească cu 26 la. sută, econo
miile pe anul în curs ajun- 
gînd la peste 280 mii lei. La 
C.I.L. Pitești, reorganizarea 
procesului tehnologic la secția 
ambalaje are în obiectiv eco
nomie de manoperă în jurul 
a o sută de mii de lei. Temele 
sînt răspîndite, locurile de 
muncă foarte variate : Fabrica 
de produse lactate București, 
întreprinderea de panificație 
„23 August" din Capitală, Fa
brica de geamuri Scăeni, Ex
ploatarea minieră Baia Sprie. 
Comandate de pe poziții su
perioare de concepție, aceste 
lucrări reprezintă o valorificare 
superioară a cunoștințelor, că
rora studenții de aici — deve- 
niți profesori — au îndatorirea 
să le dea^o cît mai mare va
loare de întrebuințare.

G 000 000 lei. Studiul „Antre
nare pentru prins bucșele in
terioare" (autor Constantin 
Oiteanu) aduce uzinei anual 
o economie de 78 000 lei.

A
Preocuparea principală a 

colectivului de la Combina
tul chimic din Borzești o 
constituie promovarea nou
lui în procesul de producție. 
Ultima invenție aplicată aici, 
„Procedeu pentru obținerea 
produsului P.C.V. suspensie 
sub formă de particule po
roase", reprezintă anual 
7 000 000 Iei economii care se 
adaugă celor 80 de milioane 
rezultate de pe urma inova
țiilor acceptate și aplicate în 
combinat. Dintre acestea a- 
proape 80 Ia sută contribuie 
la sporirea productivității 
muncii și la îmbunătățirea 
calității produselor.

MIȘU AVANU 
CONSTANTIN BUTE

STAȚIUNE BALNEARĂ?
Undeva, pe un platou înăl

țat de brîul înverzit al dea
lurilor mănoase din preajma 
Cepturei și Urlaților, se afla 
comuna Tătaru — adevărată 
cetate a unor vechi podgo
reni, cu satele sale : Siliștea, 
Podgoria. Tătaru.

Cetățenii comunei Tătaru 
au salutat recent un nou fo
car de cultură, apărut prin- 
tr-o. sîrguincioasă străda
nie : Muzeul sătesc Podgo
ria, cu colecțiile sale de is
torie, etnografie și științele 
naturale, nenumărate dovezi 
materiale care vorbesc des
pre trecutul istoric al aces
tor locuri, despre iscusința 
țăranilor noștri.

Pasionatul profesor de 
științele naturale Eugen Cor- 
bu, directorul Școlii gene
rale din Podgoria, inițiato
rul acestui muzeu, ne-a vor
bit pe larg despre impor
tanța și semnificația muzeu
lui. Amenajat în două ca
mere, el adăpostește cos-

tume naționale, unele avînd 
o vechime de peste 100 de 
ani, colecții de unelte popu
lare folosite în viticultură,

MUZEUL
SĂTESC

PODSOBM

piese arheologice, de o deo
sebită valoare istorică. Vîr- 
telnițele din lemn masiv, la
da de zestre avînd încrus
tat, ca motiv ornamental, 
discul solar, bogata colecție 
de cosoare, fierăstraie și alte

unelte casnice amintind de 
cele dacice, rîșnița veche de 
250 de ani, presa de ulei de 
nucă, teascul, iile înflorate, 
ștergarele cu motive stră
vechi și multe altele au o 
valoare documentară incon
testabilă.

Secția de științele naturii 
ne vorbește despre păsările 
și animalele acestor locuri. 
Această secție are un pro
fund caracter educativ și me
todologic. Ea va fi folosită 
de altfel ca laborator școlar.

Am reținut mîndria cetă
țenilor al căror nume se află 
la loc de cinste lîngă fie
care obiect jalonat. Printre 
ele, numele Eătrînului An
drei Obeadă, cel mai vîrst- 
nic cetățean al satului, care 
împlinește 97 de ani și care 
a adus la muzeu multe pie
se rare, păstrate cu sfințenie 
timp îndelungat.^

GH. MARINICA 
subredacția 

„Scinteii tineretului"

I

Perspectiva creării unei stațiuni balneare 
în centrul orașului Timișoara a atras atenția 
oamenilor de știință și’ a tehnicienilor de 
specialitate. x

Despre calitățile terapeutice ale apei ter
male din subsolul orașului ne-a vorbit tov. 
dr. Tiberiu Bogolea, medic șef al ambulato
riului Centrului de balneofizioterapie :

— Apa extrasă de sondă este cloruroso- 
dică, bromurată, feruginoasă, sulfuroasă, cu 
o temperatură de + 50 ° C la sursă. Consi
derăm că va da rezultate bune în afecțiuni 
reumatice degenerative (artroză, spondiloză), 
în sechelele după reumatism acut. Apa 
poate fi folosită în afecțiuni ale sistemului 
nervos periferic (nevrite, nevralgii, poline- 
vrite) și în afecțiuni ginecologice. în scop 
experimental se studiază, în prezent, con
struirea, în imediata vecinătate a centrului 
de balneofizioterapie (situat la ' "''n
metri de sursa de <apă termală), 
cu o suprafață de 160 m2 care 
zilnic 500 de pacienți.

După cum ne-a informat. în 
dr. Adrian Seceleanu, medic 
secției staționar, .
Direcției Sanitare cuprind, pentru viitorul 
cincinal, un spital balnear cu 250-300 paturi 
și instalații de băi minerale individuale și 
colective care vor putea deservi peste 30 000 
bolnavi pe an.

circa 500 de ■ 
a unui bazin 
va deservi

continuare, 
primar, șeful 

propunerile de plan ale

UN NOU 
INSTRUMENT 

MUZICAL 
ELECTRONIC

CALITĂȚI 
DE POLIȚIST

Studioul electronic 
al Facultății de mu
zică din Koln a achi
ziționat un instrument 
muzical destinat ex
clusiv compozițiilor 
electronice. Instru
mentul, numit „Elec
tronic Synthetizer" a 
fost construit în Sta
tele Unite, și pînă la 
ora actuală- este unic 
în Europa. Pentru 
prima oară au fost în
trunite într-o singură 
aparatură diferite o- 
biecte și instrumente 
de măsurătoare nece
sare producerii muzi
cii electronice, astfel 
îneît toate elementele 
de sunet pot fi diri
jate central.

Keith Borst, în vîr- 
stă de 28 de ani. din 
Lincoln (Marea Brita- 
nie), a venit să se an
gajeze la poliție. El 
ardea de dorința de 
a demonstra marile 
sale calități de detec
tiv. Pentru aceasta a

semnalat poliției o a- 
facere suspectă, ale 
cărei fire au condus 
în cele din urmă la 
jalnicul „polițist'4, care 
a crezut că în felul 
acesta va scăpa de 
urmări. EI s-a ales 
din partea poliției lo
cale cu un premiu 
de... cîteva luni 
închisoare.

do

MAI EXACT...
Inițial, unitatea 

bază a sistemului me
tric a fost definită ca 
a patruzecea milioni
me a meridianului 
terestru. Apoi a fost

de

socotit drept metru 
convențional distanta 
care separa două li
nii trasate pe un eta
lon de platină iradia
tă, depus la Sevres. 
Dar și la acest metru 
s-a renunțat. Metrul 
a devenit în mod ofi
cial „lungimea egală „ 
cu 1650 763,73 lun
gimi de undă în vi
dul radiației cores- 
punzînd transmisiu
nii între nivelurile 
2pl0 și 5do a atomu
lui de cripton. Este 
puțin mai complicat, . 
dar este mult mai 
precis. >

Un nou gen de lupte cu tauri, care înlocuiesc clasicele „corrida* 
în Spania.

VASLUI. Din cele mai în
depărtate puncte ale tării au 
venit aici oameni de toate 
profesiile. Renaște, un oraș 
consemnat în istorie, amin« 
tind de figura luminoasă a 
lui Ștefan cel Mare. Orașul 
capătă, zi de zi, o altă înfă
țișare. Complexe, blocuri 
moderne. Sînt noi șl... to
tuși... împreună cu prietena 
și colega mea am primit un 
apartament în blocul A, scara 
B, ap. 4, parter. Ne-am bu
curat. Poate prea devreme ! 
La repartiție am primit o 
nouă adresă : Bl. B 1, sc. A 
ap. 13, etajul I. Fie, ne-am 
zis ! Dar să pătrundem ‘în 
interior : tavanul prezintă 
crăpături (după o săptămînă 
de la recepție), în bocătărie 
apa nu curge de loc, într-un 
grup sanitar curge pe lingă 
chiuvetă... A început frigul, 
dîrdîim. dar... blocul e nou. 
îl privim și ne mirăm. Așa 
arată un lucru nou ? Cons
tructorii ce au de zis ?

Ing. VERONICA TAMPA

• DARURI

PENTRU ȘCOLARI

Construcțiile școlare se 
înmulțesc an de an. Noua 
școală generală din cartie
rul Brazda lui Novac, din 
Craiova, este dotată cu 16 
săli de clasă. Se construiește 
și un internat cu patru 
pivele, care va avea o ca
pacitate de 296 locuri.

TRAIAN ROȘIANU

I
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opinti LA OR

DE DIRIGENȚIE
mt/tKKKs «mmm» anumită
«■BoommBm* 5’.-«rafe»e este 

• ■wri~i hi cunoască 
mm» fiBTMf 4r Evoluție a 
immmmmmb — erznia sa, sta-
«* jtaresi-;---- rrtu??id fami-

—1 *»■ "inig^i.^Ke anatomo- 
- i iMHO-r o* •v.-drui elev, gra- 

ar .. .-i individual și al 
«M9 amr «c. Cunoscînd toa- 
ee * : poate acționa în cu- 
*agtnci. âe cauză, nu după re- 
te» cw* astfel limpede că 
*Lr.-t dirigintelui este, în esen- 

■NL ■ -.-^ncă de creație.
-. ier că înțelegerea, în 

■m—'centul de față, a orei de di- 
numai ca activitate pla

ntă încă de la începutul tri- 
->• rului, avînd ca loc de des-

multe ori la formalism. Este a- evenimentelor ulterioare ? Cred 
devărat, dirigintele poate sonda că nu. Consider că ar fi cu mult 
opinia clasei cînd își întocmește mai eficient ca dirigintele să-și

ORĂ EDUCATIVĂ - 
Șl NU DE CONTINUARE 
A LECȚIILOR PREDATE

•ișurare — cel întîlnit frecvent 
— numai sala de clasă, duce de

planul trimestrial, dar oare avem stabilească la început de tnmes- 
capacitatea de a prevedea în- tru doar obiectivul general al 
treaga succesiune a faptelor și muncii sale, iar temele și activi

tățile concrete să. le stabilească 
'de la o săptămină la alta, in con
formitate cu necesitățile pe care 
le ridică în fiecare moment prac
tica școlară. Ele pot fi foarte 
cariate, servind menirii școlii de 
a educa in chip comunist elevii. 
De aici apere clar că informa
rea științifică și culturală nu-și 
are locul in ora de dirigenție. 
In școala de cultură gene-ală — 
această sarcină revine tuturor 
profesorilor, in cadrul fiecărei 
specialități. Deși, din comoditate 
— de ce ti nu spunem lucrurilor 
pe nume ? — mu# dsriginți ex
ploatează terenul obiectului lor 
de specialitate, transf orrrănd ora 
de dirigenție într-un msfloc de 
ccnimuare a lecțiilor predate.

prof. GAVRIL HADABEăXU 
Lieetu nr. 2 — Beiuș

Ora de dirigenție are atîtea 
valențe, își propune să rezolve 
atîtea probleme educative și 
chiar instructive, îneît rețetele, 
programele rigide, în loc să des
chidă perspective, doar îngus
tează această suplă activitate a 
psi hopeda gogul ui-diri ginte.

Preocupările pentru educația 
moral-cetățenească. pentru for
marea personalității multilate
rale a tineretului rămîn, desigur, 
în centrul gravitațional al orei de 
dirigenție. Ușor de spus, ușor de 
scris, dar foarte complicat de 
realizat Numai o profundă cu
noaștere a psihologiei vîrstei ele
vilor de care răspundem ca di- 
riginți, a frâmîntărilor concrete, 
colective, a microcolectivelor din 
clasă și chiar individuale, pot ja
lona tematica eficientă a orelor 
de dirigenție. Aș adăuga un a- 
tribut care rămîne esențial: dra
gostea pentru copii și, implicit, 
interesul pentru frămîntirile șl 
preocupările lor, în a căror întîm- 
pinare să venim permanent

Numai acele ore de dirigenție 
sînt urmărite cu atenție, care

tratează probleme concrete le
gate direct de interesele elevi
lor din clasa respectivă. Efectul 
real îl au doar oTele cu un bo
gat conținut de idei, sfaturi și 
sugestii bazate pe exemple con
crete preluate din realitatea în
conjurătoare, și — fără rețineri — 
din experiența proprie de viață 
a dirigintelui, dacă are semnifi
cația și valoarea educativă scon
tată.

Dacă ne propunem să adîncim 
sentimentele patriotice ale elevi
lor, problemă mereu actuală în 
ansamblul muncii educative, ace
leași probleme discutate în esen
ță vor putea avea succes educa
tiv sau eșec total sau parțial. De
pinde de felul în care vom pune 
problema, cum vom pregăti au
ditoriul : colectivul clasei. Dacă 
o să anunțăm elevilor că în ur
mătoarele ore vom discuta „Des
pre educația patriotică" sau „Pa
trie și patriotism", în fine, un' 
enunț similar, unii vor privi cu 
multă rezervă întregul efort de
pus de diriginte, nu datorită lip
sei de interes pentru o asemenea

VLADIMIR DUMITRESCU 
„Muzeul național 

de antichități"

Opusculul dedicat prestigi
oasei instituții de cultură, în
ființată acum o sută de ani 
prin Decretul 1648 din 23 no
iembrie 1864 al domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, la con
ducerea căreia s-au perindai 
oameni de știință ca Gr. Toci
le seu, G. Mumu, V. Pârvan, 
I. Andrieșescu, oferă, plednd 
de la vestigiile arheologice 
expuse, o sinteză a istoriei 
civilizațiilor de pe teritoriul 
României, înoepînd cu apa
riția primelor dovezi ale ac
tivității umane în paleolitic, 
continuind cu orînduirea scla
vagistă și sfîrșind cu epoca 
feudalismului dezvoltat.

nuscrise In limba slavonă 
care prin execuția lor se situ
ează printre realizările remar
cabile ale artei medievale eu
ropene (Evangheliarul lui Ga- 
vril Unic, 1429, Evangheliarul 
de la Humor, 1473), pînă la 
desăvîrșirea unității poporului 
român în 1918, rolul de fac
tor activ jucat In menținerea 
și consolidarea unității spiri
tuale a țării, sînt încadrate 
de autor în complexul evolu
ției istoriei societății româ
nești.

M. GH. BUJOR 
„Ștefan Gheorghiu 

și epoca sa*

MIRCEA TOMESCU 
„Istoria cărții românești1 

(de la începuturi 
pînâ la 1918)

M. Tomescu ne oferă prima 
sinteză științifică asupra unui 
domeniu de importanță fun
damentală pentru cultura 
noastră națională. Drumul 
parcurs de cartea și tiparul 
românesc de la primele ma

Monografia de față, închi
nată figurii luminoase a tri
bunului proletar de la în

ceputul secolului nostru, In 
personalitatea căruia s-au îm
binat atît de limpede însuși
rile nobile ale proletariatului 
român, aparține unui autor 
care, din 1900, a pășit alături 
cu Ștefan Gheorghiu în vii
toarea luptelor sociale. Vo
lumul marchează totodată 
inaugurarea unei noi colecții, 
„Evocări", care, sub egida In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., își propune să 
urmărească destinul unor 
personalități de seamă ale 
mișcării revoluționare din 
România.

(Urmare din pag. 1)

de zi cu zi, distanța se creează 
inevitabil și respectul nu mai este 
cel de la frate mai mic la frate 
mai mare, ci de la elev la pro
fesor. Vasile Simion, activist al 
Comitetului județean Ialomița al 
U.T.C. își exprimă destul de exact 
impresia : „Cei mai mulți dintre 
tineri îl văd pe secretarul lor mai 
întîi drept „tovarășul profesor1, 
și abia în al doilea rînd ca se
cretar al lor". Vorbim aici, desi
gur, despre tinerii cooperatori, 
fiindcă aceștia sînt cei mai mulți 
în majoritatea comunelor. Există, 
bineînțeles* și comune în care 
predomină numărul elevilor și al 
cadrelor didactice, cele cu o con
figurație oarecum specială în 
peisajul actual, dar nu acestea 
pot constitui subiectul discuției, 
ci acelea care determină profi
lul specific al satelor noastre. în 
acestea însă, de cele mai multe 
ori, secretarul comunei este un 
profesor și abia organizația co
operativei agricole are ca secre
tar un țăran, dacă nu cumva și 
aici îl găsim pe inginerul agro
nom. Și se întîmplă astfel ca în 
comitetul comunal U.T.C. și cel 
al cooperativei agricole să nu 
rămînă decît un singur fel de re
lații, cele de subordonare, fără 
colaborarea și înțelegerea de din
colo de ele. Secretarul comite
tului comunal apelează însă doar 
din cînd în cînd, destul de rar, 
la organizația cooperativei, el lu
crează mai ales cu elevii săi, pe 
care îi are mai la îndemînă, la 
școală. Faptul mi s-a confirmat, și 
nu numai în județul Gorj, sub 
forma unor fraze de tipul: 
„Multe din rezultatele noastre se 
datoresc elevilor. Apelăm mai re
pede la ei". Așa se face că, în 
realitate, cei mai mulți membri ai

problemă (avem exemple mai 
mult decît suficiente care atestă” 
spiritul lor patriotic I), ci formu
lei sub care li se propune dez- 
baterea. Poate cîțiva elevi, pen-” 
tru „a scoate ora din impas, vor 
lua cuvîntul, vor spune cîteva lu- A 
cruri generale, dar interesul, par- ” 
ticiparea dinamică și totodată a- 
fectivă a clasei va fi, așa cum A 
arată experiența, sub așteptări.

Deci, „atacul direct** va fi res
pins, prin inhibiție. Și în mod 9 
justificat. Prin enunțul unei ase
menea teme s-ar putea deduce 
că unii dintre elevi nu au senti- 9 
mente patriotice formate, că 
ne-am îndoi de patriotismul lor.
Intr-adevăr, este o atitudine cu 9 
totul eronată. Mii de fapte “do
vedesc contrariul : șantierele de 
muncă patriotică cu sute de 9 
brigăzi de tineret, mii de elevi 
care au ajutat la strînsul recoltei 
doar în acest an și unde s-au ve- 9 
rificat atitudini înaintate, cu a- 
devărat patriotice, demne de la- 
udă și admirație chiar. ™

Atunci ? Renunțăm la adînci- 
rea acestui sentiment complex și a 

* înălțător ? Deloc ; dimpotrivă ! ™ 
Problema este cum o tratăm, 
cum antrenăm elevii la dezbate- A 
rea ei ? Poate printr-un ciclu de 
discuții pe tema ,,Rolul și locul 
omului în societatea socialistă" A 
(în comparație cu trecutul), „Re
flectarea perspectivelor tineretu
lui în capitalism și în socialism 9 
în arta cinematografică și tea
trală" sau „Reflectarea în arta 
și cultura din țara noastră a ati- 9 
tudinii noi față de muncă și so
cietate" sau „Vizitatori străini 
despre țara noastră" g, multe al- 9 
te teme asemănătoare, care con
verg spre acest scop propus, 
se poate stîmi interesul elevilor, 9 
antrenarea lor la dezbateri în care 
se evidențiază adeseori personali- 
tatea și individualitatea, combați- ™ 
vitatea și maturitatea de gîndire 
a multor elevi. Dezbaterile vor 
necesita (sau vor contribui) la W 
dezvoltarea gustului pentru stu
diu, informare, documentare în a 
domeniul artei, valorificarea me- ™ 

, salului educativ al filmelor, pie-' 
selor de teatru sau romanelor 
citite, capacitatea de argumen- 9

CINEMATOGRAFE
COLUMNA (ambele serii) 

Patria (orei. 9; 12; 15; 181
20.45) .

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Capitol
(orele 10 ; 12,30 ; . 15 ; 17,15 ; 
20).

ANNA KARENINA (ambel. 
serii)

Luceafărul (orele 9; 12,30 ;
16,15 ; 19,45).

„JUDOKA" AGENT SECRET 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) , Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; J6.15 ; 18,30 ; 20,45).

MARIANNA, AGENTUL 0536 
Victoria (orele 9,30; 11,30;
13.45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45),
Miorița (orele 9,30 ; 11,30 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NOAPTEA
Central (orele 8,30 ; 11; 13,30 ; 
1^; 18,30 ; 2J..15).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

Arta (orele 9; 15,45; 18;
20,15), Grivița (9 ; 11,15 ; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca
(orele 18,30; 20,45) dimineața 
WINNETOU (seria a 3-a) (o- 
rele 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15).

VALEA ALBINELOR 
Lumina (orele 9,15—16 in con
tinuare ; 18,30 ; 20,45).

HEIDI
Doina (orele 9; 11; 13);
INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD; PLIMBAREA 
LUIESOP

Timpuri Noi 
13,30 ; 15,45 ;

PRINȚESA 
Union (orele 
20,30).

FETE IN UNIFORMA 
Feroviar 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; : 
sior (orele 9; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VERA CRUZ 
Gloria (orele 9; 
16; 18,15 : 20,30).

NEÎNȚELESUL 
Giulest! (orele 15,30; 18;

HOMBRE .
Aurora (orele 9; 11,18; 13 *^ 
16; 18,15; 20,45), Torni* (orJs 

______ - 9,15—15,30 In continuare ; 18 ; tare, care, toate, vor scoate în ț5)
evidență superioritatea societății a WINNETOU (seria * IH-a) 
socialiste. Este o sugestie pentru V înfrățirea (orele 15,18 ; 17,45 ;
o problemă tematică cu largi im- 
plicațiuni de ordin formațional- 
educativ.

Prof. O. ROȘIANU
Liceul „Spiru Haret" 

—București

/

O seară plăcută, petrecută la 
clubul studenților de la Uni

versitatea din Timișoara

Foto : EMIL COJOCARU

(orele 9 ; 11,13 | 
18; 20,15).

10,30; 10,30; 13)

(orele 9; 11,151
----  20,45), Excel-

11,15; 13,30;

11,18 ; 13,30;

30,30).

9,15—15,30 In continuare ; 18 ;

• DESCALIFICAREA UNEI NO
ȚIUNI • ORICE TiNAR CARE 
ACTIVEAZA ÎNTR-O FORMAȚIE

ARTISTICA ESTE UN ARTIST

AMATOR ? , UN ELEMENT 1G-

NORAT : PARTICIPAREA AFEC

TIVA.

Ce înseamnă a fi artist a- 
mator ?

Fără pretenția de a fi exha
ustivi, vom încerca să dăm un 
răspuns acestei întrebări nu 
printr-o frază ce s-ar voi 
definiție, nici prin cîteva for
mulări teoretice. La drept 
vorbind, noțiunea de artist a- 
mator, atît de des folosită în 
limbajul curent, se definește 
pri ea însăși ; de cele mai 
multe ori, însă, se neglijează 
calitatea noțiunii, 
cîndu-se ceea ce am 
numi, într-o accepțiune
restrînsă, descalificarea aces
tei noțiuni.

La ora actuală, credem că 
nu se mai poate atribui însu
șirea de artist amator orică
rui tînăr care participă la 
una din formațiile artistice din 
întreprinderea, instituția unde

petre- 
putea 

mai

CALITATEA DE
ARTIST AMATOR

lucrează sau de pe lingi că
minele culturale. Noțiunea de 
artist amator este un atribut, 
o calitate care se formează, 
mai ușor sau mai greu (de
pinde și de premisele naturale 
ale fiecărui ins), și care se ex
teriorizează printr-o manifes
tare artistică de înalt nivel, 
fără a sconta pe improviza
ții, pe succese ieftine, ocazio
nale.

Discutînd cu activiștii cultu
rali din cîteva întreprinderi 
din Capitală, am reținut o 
„observație** — și nu e pri-n^ 
oară cînd reținem o astfel de 
observație ! — care la prima ve
dere conține o oarecare doză 
de umor i radioul și televiziu
nea — ni se spune — fac 
„concurență** serioasă manifes
tărilor artistice ale amatori
lor. Acest fapt scoate pe prim

plan un aspect care, mai îna
inte '•Teme, chiar dacă nu pu
tea S neglijat, putea fi privit, 
totuși, cu carecare îngăduință i 
nivelul artistic al spectacolelor 
prezentate de amatori. In ce 
sens este considerată această 
„concurență*4 ? Să transcriem 
cuvintele tovarășului Gheor- 
ghe Star.ru. de la Uzina ..Elec
tromagnetica*4 i

— „—A trebuit ca de ziua 
recoltei să prezentăm un 
program artistic într-una din 
comunele subordonate secto
rului 7. Programul prezentat 
de formația noastră de dan
suri a fost discutabil sub ra
port valoric. Nemulțumirea 
cooperatorilor s-a manifes
ta: — trebuie s-o recunoaș
tem — nu tocmai plăcut 
pentru noi. Intre un dans pre
zentat de formația noastră și

for-

Reprezentant al
întregii organizații

organizației comunale, tinerii co
operatori, rămîn, în bună măsură, 
în afara organizației, pierd legătu
ra cu restul și cu organul care îi 
conduce, intră undeva în planul 
al treilea al atenției și se irosesc 
astfel nenumărate posibilități de 
îmbogățire a activității pentru că, 
orice s-ar spune, elevii, ei sin
guri, nu pot suplini efortul de 
care ar fi capabilă întreaga or
ganizație. Acesta este însă numai 
primul din neajunsurile provo
cate, e drept cel mai semnifica
tiv în ceea ce privește consecin
țele. Unii dintre interlocutorii 
mei au ajuns chiar să se întrebe 
dacă nu cumva organizațiile 
U.T.C. de la sate și-au pierdut 
multe din trăsăturile care alcă
tuiau specificul lor, îndreptîn- 
du-se oarecum spre o anume 
funționalizare nivelatoare, toc
mai din acest motiv. Fără a le da 
întrutotul dreptate acestor preo- 
pinenți, trebuie să recunoaștem că 
o fărîmă de adevăr există totuși. 
Mai întîi că profesorul are o anu
mită trecere în sat, autoritatea sa 
este deja un fapt împlinit înainte 
de a-și oîștiga un prestigiu, pen
tru că îi este creată de condiția 
sa socială, și nu de rezultatele 
muncii. Am fost și eu profesor la 
țară și nu odată, stînd de vorbă 
cu tinerii din sat, aveam senza
ția clară că mă ascultau, într- 
adevăr, cu toată atenția, cu res
pect, cu interes chiar, dacă pe

lingă toate acestea mai trebuia 
încă ceva și nu bănuiam de loc 
ce. Secretarul U.T.C. ales dintre 
tinerii din sat ar avăa cu singu- 
ranță un avantaj în plus : el va 
fi nu numai respectat, ci și apro
piat. In al doilea rînd, chiar dacă 
argumentul cel mai trainic în fa
voarea ideii ca secretarul să fie 
intelectual era acela al compe
tenței, al capacității sale de 
muncă, niai acestd atribute nu 
sînt îndeajuns de convingătoare. 
Capacitatea nu era raportată la 
puterea de organizare a tînăru- 
lili intelectual, la conceperea unor 
activități cu tot tineretul comu
nei, ci la priceperea sa de a mînui 
niște hîrtii — și aceasta din 
cauză că „orientarea" nu se făcea 
prin consultări reale cu tinerii, ci 
la nivelul „factorilor" din co
mună, din punctul lor de vedere. 
Lucrul acesta l-am explicat deja, 
mai pe larg, în cel dintîi articol, 
ca și faptul că de regulă pro
fesorii sînt cei ce primesc cu 
multă greutate, după insistențe, 
răspunderea încredințată și ar 
dori să renunțe eventual cît mai 
repede la ea. Acum aș vrea doar 
să adaug că nu întîmplător la 
începutul acestui material am 
subliniat un amănunt: acela că 
secretarii din cele două comune 
amintite aveau, unul 14 ani și 
altul 8 ani de experiență. Nu 
poate fi și acesta un argument 
demn de luat în considerație ?

Părerile sînt, cu toate acestea, 
împărțite încă. In județul Tulcea, 
mi s-a replicat, de pildă, și pe 
bună dreptate, că trebuie să 
orientăm alegerea secretarului nu 
către o categorie de tineri sau 
alta, către țărani sau intelectuali, 
ci către omul cel mai corespun
zător, către calitățile lui organi
zatorice și de conducere. Nimic 
de zis, este multă dreptate în 
această afirmație, cu o singură 
observație, totuși. Și pînă acum 
se căuta.în primul rînd tot omul, 
tînărul cel mai capabil, însă cău
tările se limitau, în virtutea unor 
prejudecăți inexplicabile, numai 
la categoria intelectualilor. Și 
n-ar fi de dorit decît un singur 
lucru : ca și cooperatorii să aibă 
aceleași șanse de a fi luați în 
seamă, de a nu fi adică de la 
început dați de o parte pentru 
motivul că în fruntea comunei 
trebuie» un secretar „mai pregă
tit", „mai învățat" etc. Mă gîn- 
desc chiar, amintindu-mi de niște 
situații de prin județul Alba, că 
atîta vreme cît ținem morțiș ca 
secretarul unei comune să fie me
dicul veterinar, iar medicul acela 
îmi spune că circumscripția lui 
se întinde pe trei comune și la 
oricare din ele putea fi pus se
cretar, fără preferințe, mă gîn- 
desc că un secretar ales dintre 
tinerii satului ar fi fost, în orice 
caz, mult mai legat de locul 
acela.

IIn schimb, în județul Ialomița 
propunerile rint mai categorice. ■ 
Odată ce organizațiile de la sate I 
cuprind în cea mai mare parte ■ 
cooperatori, înseamnă că sînt 
mai ales organizațiile lor, ml s-a 
spus aici. Și atund e foarte fi
resc ca tinerii să fie reprezenta^ 
de ei înșiși, de cineva j 
ales din mijlocul lor, nu ----
categorii de tineri cu care vin, 
oricum, mai rar în contact și nu 
pot spune că au prea multe pre-

I
prezentați ■ 
propus și I 
iu de alte

I
ocupări comune. O asemenea a- ■ 
firmație reactualizează întrucîtva I 
și disputa pornită în urmă cu ■ 
cîtăva iTeme, în legătură cu se- ■ 
cretarul U.T.C. al liceului, unde I 
de asemenea, problema principală ■ 
era că dacă organizația U.T.C. ■ 

• este a elevilor, nimic nu justifică I 
prezența unui profesor în func- ■ 
ția de secretar. Și desfășurarea ■ 
ulterioară a faptelor știm foarte I 
bine cui a dat dreptate. ■

Nu vrem, totuși, cu nici un ■ 
chip, să dăm noi verdictul, să I 
fixăm noi cu literă' de lege : așa ■
sau altfel. Vrem în primul rînd ■ 
să deschidem discuția și să su- I 
gerăm o dezbatere. Numai o largă ■

Iconfruntare de opinii va fi capa
bilă să ajungi la concluzia cea 
mai adevărată. Și rugăm de aceea 
pe activiștii comitetelor județene 
sau municipale U.T.C., ve secre
tarii comitetelor comunale, să so
cotească aceste rînduri drept o 
invitație. Sîntem încredințați că 
invitația se va bucura de un 
ecou pe care îl considerăm de pe 
acum o veritabilă luptă de idei 
și un adevărat schimb de expe
riență. Credem totuși că ideea 
de a fi investit de către tineri cu 
răspunderea de a conduce or
ganizația cel mai bun tînăr din 
comună, indiferent de profesie, 
merită toată atenția.

I
I
I
I
I

un dans prezentat de o 
mație valoroasă pe micul e- 
cran era o difereriță mult prea 
mare. Nu, categoric, nu ne mai 
putem prezenta oricum...**.

Dar fenomenul poate fi șt 
reversibil ; firește, nu în sen
sul că formațiile artistice 
ale amatorilor ar face 
„concurență** radioului și 
televiziunii, ci în șensul cola
borării dintre aceste formații 
și instituțiile mai sus amintite. 
De pildă, la Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
artiștii amatori au reușit să 
se impună publicului și prin 
intermediul emisiunilor de ra
dio sau televiziune, x Tînăra 
muncitoare Maria Sterian, 
după mai multe prezențe la 
emisiunile de radio, a ajuns 
la înfăptuirea unui vis care, 
pînă nu demult, i se părea 
cel puțin foarte îndepărtat i 
înregistrarea pe discuri a cî- 
torva din 
populară 
pretat ca

Sînt, în ________
prindere bucureșteană,

melodiile de muzică 
pe care le-a inter- 
amatoare.
această mare între- 

----cinci 
formații artistice. Nivelul la 
care se prezintă este atestat 
de numeroase succese pe care 
le-au adunat la fiecare ma
nifestare în public sau pe sce
na diferitelor concursuri. For
mația de teatru s-a clasat pe 
locul întîi la faza pe țafă — 
pentru a aminti numai ulti
mul succes de răsunet repur
tat de artiștii amatori din a- 
ceastă fabrică.

In raidul pe care l-am în
treprins am căutat să consem
năm și un alt aspect: de ce 
la unele întreprinderi forma
țiile artistice se prezintă la 
un nivel care satisface exi
gențele. iar la altele aceleași 
formații nu se pot menține 
nici măcar pe linia de plu
tire ? S-ar părea că răspunsul 
e ușor: o preocupare insu
ficientă, comoditate etc. Și, 
totuși, acesta nu ni se pare 
un răspuns complet. Bune 
intenții, preocupare etc. există 
și în întreprinderile unde viața 
cultural-artistică nu satisface. 
Insuccesele se datoresc, cre
dem, și unui tribut plătit for
malismului. Se știe că în fie
care întreprindere există acti
viști culturali ; se știe că aceș
tia trebuie să întocmească a- 
numite planuri de muncă lu
nare, trimestriale etc; aceste 
planuri de muncă trebuie ur
mărite într-un țel sau altul, 
adică trebuie să se facă ceva. 
Și atunci se înjgheabă o for
mație, două sau mai multe, 
pentru aMiu spune cineva că 
nu se muncește și în această 
direcție. Formal, sau la un po-

tențial artistic abia vizibil, 
aceste formații își trăiesc viața 
(termen consacrat), dar valoric 
sînt nule.

Nivelul artistic al unei for
mații este sinteza eforturilor 
depuse atît de instructor cît 
și de membrii formației. Evi
dent, cei care compun for- A 
mația dețin potențialul valo- w 
ric. Participarea unui tînăr 
într-o formație, în afară de A 
considerarea posibilităților re
ale în acest sens, trebuie să 
fie conștientă și afectivă. A 
face parte dintr-o formație 
artistică; numai pentru a în- 
tregi un număr, numai de dra- 9 
gul de a fi prezent, nu ajută, 
nu folosește nimănui.

Discutînd pe această temă 9 
cu tov. Ion Albu, responsabil 
cultural al Comitetului sin
dical de 1^ Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
și cu tov.k Ana Bogdan, șefa 
comisiei culturale a U.T.C. 

aceeași întreprindere, 
ne-au vorbit și des- 

cîteva din metodele

din 
ei 
pre 
care sînt folosite pentru atra
gerea tinerilor în formațiile 9 
artistice. Mai întîi, nivelul ar
tistic la care se prezintă —- 
precum și tradiția pe care o 9 
au formațiile din această fa
brică — pledează de la sine 
în atragerea tinerilor. Dar lu- 9 
crurile nu se opresc aici. Re
petițiile se fac cu multă serio
zitate (ceea ce o atestă și re
zultatele obținute), iar la a- 
ceste repetiții au acces și ti
nerii care, într-un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărtat, 9 
6e vor număra printre cei ce 
vor compune formațiile artis- 
tice. w

La Uzina „Vulcan**, 
prindere care numără 

.formații artistice, am stat de 
vorbă, tot pe această temă, cu 9 
tov. Dumitru Dragu, secreta
rul comitetului U.T.C. Aici se 
folosește o metodă care ni s-a 
părut interesantă : se recru- 
tează tinerii în formațiile ar- 9 
tistice pe bază de concurs. Se 
anunță posturile vacante din 9 
formația de ghitare, de teatru 
etc., și se inițiază un concurs. 
Firește, nu se poate vorbi des- 9 
pre rigori absolute la un ase
menea examen (pentru că, a 
pînă la urmă, chiar și cei care W 
nu reușesc sînt primiți în for
mație, ca stagiari); în schimb a 
e sigur că încadrarea într-o ™ 
formație a unui tînăr are a- 
vizul afectiv al acestuia. Și a 
lucrul acesta e cel mai im- ™ 
portant. Nu e ca atunci cînd 
l-ai trage de mînecă. De acum 
încolo, totul va depinde de 
instructor și de climatul care 
se va crea în viața formației 9 
respective.

Am consemnat, în aceste 
rînduri, dpar cîteva aspecte, 9 
cîteva contribuții la definirea 
unei noțiuni. Traducerea în 
viață a obligațiilor pe care le 9 
impune titlul de artist ama
tor este o operație de loc u- a 
șoară și de loc simplă, dacă W 
vrem ca acest titlu să nu mai 
fie golit de sensurile sale re- a 
ale, ci să-și afirme plenar în- " 
treaga șa valoare 
educativă.

MIHAI

între- 
patru

instructiv-

VASILE

20).

•
 LUSTRAGIUL

Buzeștl (orele 15,30; 20.30);
AUTORIZAȚIE DE CASĂTO-

•
 RIE (ora 18).
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Dacia (orele 8,45—19,30 în A continuare).
v HEROINA

Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;• 16 ; 18,15 ; 20,30).
MARYSIA ȘI NAPOLEON

Unirea (orele 15,30; 20.30) ; 
UNCHIUL MEU (orele 18).9 EU TE-AM IUBIT
Lira (orele 15,30; 20,30);
VIAȚA LA CASTEL (ora 18). A REGELE SUEDEZ
Viitorul (orele 15,30; 20,30) ; 
GUSTUL MIERII (ora 18).

•
 MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Drumul Sării (orele 15; 17.30; 
20), Rahova (orele 15,30; 20,30); 
COLIVIE PENTRU DOI (ora 
18).

SFÎNTUL LA PINDĂ
Moșilor (ora 15,30 ; 20,30) ;
ȚAR ȘI GENERAL (ora 18). 

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
Cotroceni (orele 15; 20,30); 
MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR (ora 17,45).

TARZAN, OMUL-MATMUȚĂ
Pacea (15,45; 18; 20,15). ,

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ J 
FIUL LUI TARZAN

Volga (orele 9,30—16 fn con
tinuare ; 19,15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN. 
NARO

Popular (orei. 15,30 ; 20,30). 
VIVA MARIA

Munca (orele 18 ; 18 ; 20).
ȘAPTE OAMENI DE AUR

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30). 
DUELUL LUNG

Vitan (orele 15,30 ; 20,30). 
ROATA VIEȚII

Progresul (orele 15,30; 20,30);
SUFLETE TARI (ambele serii)

Crîngâși (orele 15,30 ; 19).
FRATELE DOCTORULUI HO
MER

Ferentari (orele 15,30; 20,30). 
SPARTACUS (ambele serii) 

Cosmos (orele 15,30; 19).

Transmisie
Sala Palatului Repu
blicii Socialiste Româ
nia a ședinței jubiliare 
a Marii Adunări Na
ționale consacrată săr
bătoririi semicentena
rului unirii Transilva
niei cu România.

17,30 — Pentru copii : Tai
ne dezlegate „Cu și fără 
aripi**.

18,00 — Drumuri și popasuri: 
emisiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

18,30 — Curs de limba spa
niolă — reluarea lecției 
de dimineață.

19,00 — Emisiune pentru ti
neret. „Imagini despre 
Unire“. Tineri în vizită 
la muzeele Unirii.

19,30 — Telejurnalul 
seară.

de

20,10 — Actualitatea în agri
cultură.

20,30 — „Uniți în cuget și-n 
simțiri**. — emisiune de 
cîntece și versuri.

2X00 — Film artistic : „Da
cii** — o producție a 
Studioului București.

22,40 — Telejurnalul de 
noapte.

f

Star.ru
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TELEGRAMĂ

4

SPORT
se 
al

din 
ca-

fobriet de Mbvțwi oombmofe, cu o capacitate anuală de 97 000 
tone, 'event in producție

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 24-a aniversări a eiibe- 
ririi Albaniei de sub jugul fascist, tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au trimis tovarășilor ENVER HODJA, Prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, 
HADJI LLESHI, Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania, MEHMET SHEHU, Președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, 
o telegramă in care se spune :

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 feli- v 
citări și urări de noi succese în construirea socialismului în Re
publica Populară Albania.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea româno-albaneză 
vor întări și dezvolta continuu, în folosul popoarelor noastre, 
cauzei socialismului și păcii.

Stimate

►
7 .

La Ministerul Comerțului 
Exterior s-a semnat joi un pro
tocol pentru ‘Stabilirea listelor 
de mărfuri pe anul 1969 în baza 
Acordului comercial pe termen 
lung încheiat între Republica 
Socialistă România și Italia, pe 
perioada 1966-s-1969.

La exportul român sînt pre
văzute : produse chimice, hîr- 
tie ambalaj, produse siderurgice, 
mașini unelte, tractoare, autotu
risme de teren, semiconductori, 
confecții, tricotaje, produse agro- 
alimentare, produse lemnoase 

j^tc, iar la import: instalații-ma- 
<|șini și utilaje, aparataj științific 

și instrumente de măsură, pro
duse chimice, coloranți, produse 
siderurgice, cabluri, fire și fibre, 
citrice etc.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Mircea Pe
trescu, director în Ministerul Co
merțului Exterior, iar din partea 
italiană de Paulo de Michelis, 
ministru plenipotențiar, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

cercetători, șl proiectanțl 
institutele departamentale. __ 
dre didactice din învățămîntul 
politehnic minier. Au luat par
te, de asemenea, specialiști din 
Cehoslovacia. R.F. a Germaniei 
și Polonia.

*

Academia Națională de Medi
cină a Franței a decernat „Pre
miul Magitot" și titlul de laureat 
al acestui cunoscut for științific 
francez prof. dr. Valerian Popes
cu, membru corespondent al Aca
demiei, decanul Facultății de 
stomatologie pentru lucrarea inti
tulată „Malformațiile congenitale 
transversale ale feței".

r

în sala mică a Palatului s-au 
deschis joi lucrările Conferin
ței naționale de tehnică minie
ră. Organizată de Ministerul Mi
nelor, Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor și 
Consiliul Național al Cercetă
rii Științifice. conferința va 
analiza activitatea tehnico- 
știintifică desfășurată în acest 
sector, precum și căile de dez
voltare a tehnicii miniere.

. ^yLa deschiderea lucrărilor, 
cu participat Bujor Almășah, 
ministrul minelor, acad. prof. 
Alexandru Codarcea. președin
tele Comitetului de Stat al Geo
logiei. acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte a] Academiei, re
prezentanți ai conducerii Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, conducători ai 
unor unități miniere, ingineri,

La invitația 
Național pentru 
Păcii, ^oi a sosit 
o delegație a __
Păcii din R.P. Bulgaria, for
mată din Ivanka Nicolova, 
președintă a Comitetului ju
dețean Pernik de luptă pen
tru pace, și Gheorghi Bakalov, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Pace al orașului Sofia, 

sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de reprezentanți 
ai Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii și ai Co
mitetului municipal Bucu
rești de luptă pentru pace.

Comitetului 
Apărarea 

în Capitală 
Comitetului

Joi la amiază
R.S.F. Iugoslavia

* oamenilor
Mehedinți care va lua parte la 
manifestările organizate cu pri
lejul zilei naționale a R.S.F. Iu
goslavia. Delegația este condusă 
de tov. Gheorghe Vătuiu. se
cretar al Comitetului municipal 
Tr. Severin al P.C.R.

a 
o 

muncii

plecat în 
delegație a 

din județul

Joi a sosit in Capitala tova
rășul Bernie Taft, membru al 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Comunist din 
Australia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R. va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C .al P.C.R. 
și Andrei Ștefan, prim adjunct 
de șef de secție la C.C. 
P.C.R.

Joi dimineață a părăsit ca
pitala o delegație guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Traian Bîr- 
san, adjunct al ministrului mi
nelor, care, la invitația guver
nului Republicii Africa Cen
trală, va participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a X-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii. Din delegație face parte 
Alexandru Tujon, ambasadorul 
României în Republica Demo
cratică Congo și Republica 
Congo.

Joi seara a sosit în Capitală 
delegația tineretului socia
list „Die Falken" din R. F. a 
Germaniei, condusă de Klaus 
Flegel, președinte al organiza
ției, care la invitația C.C. al 
U.T.C. va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.G.

• FOTBAL
„CUPA 

ORAȘELOR TltGJtr

Azi, in sala Floreasca, de la orele 17,00, 
un atractiv spectacol muzical-sportiv

„PE LOCURI, FIȚI 
GATA... CINTAȚI!“

domnule

„inspector...a

-

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de femei din 
Cehoslovacia, care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, 
a făcut o vizită de prietenie $i 
schimb de exeperiență în țara 
noastră. Din delegație au făcut 
parte Irena Durisova, vicepreșe
dintă a Uniunii Femeilor din 
Cehoslovacia, președinta Comi
tetului slovac al U.F.C., Mane 
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 Cons
tanța și s-a întîlnit cu membre 
ale comitetelor femeilor din lo
calitățile vizitate. De asemenea, 
a fost primită la Consiliul Nați
onal al Femeilor de către Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului, și 
de membre ale Secretariatului 
C.N^J’.

• în mea retor. FC-B-bao. 
pocind pe terra ptcțxfu, a dis
pus cu scorul de 1—0 (1—0) 
de echipa Panathinaikos Ate
na, obținind calificarea pentru 
turul următor. Primul meci se 
încheiase cu un rezultat de 
egalitate (0—0).

• La Rosario, într-un meci 
internațional de fotbal, echipa 
Argentinei a învins cu scorul 
de 4—0 (2—0) echipa statului 
Chile.

• Selecționatele de fotbal 
ale ligii Angliei și Irlandei 
s-au întîlnit la Belfast în fața 
a peste 5 000 de spectatori. 
Fotbaliștii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin punctul marcat în 
minutul 36 de Hurst.

• ȘAH

la MM Coteai anricxpal BuciuețU al U.T.C. a or- 
ix-_concursol cea mai bună activitate sportivă-
tetre sectcerete Capsai eL Cu prilejul închiderii acestui con
curs ș. al □eoprcăni Cupeu vineri 29 noiembrie a.c_, orele 17, 
in Se._a spcrtunlar F'.creasca va avea loc spectacolul muzical- 
sporr.v locuri, fiți gata— cin tațiLa realizarea spectaco
lului își dau concursul sportivi fruntași ai LE-F-S. (gimnasti
că artistică, acrobatică, dansuri moderne), soliștii vocali din 
rindul artiștilor profesioniști : ION DICHISEANU, STELA 
POPESCU, LUIGI IONESCU, ANCA AGEMOLU, TRIO CA
BAN, LUMINIȚA DOBRESCU, ROZA PETROVICL GIONI 
DIMITRIU, NICU CONSTANTIN și ALEXANDRU LULES- 
CU. Prezentatori : CRISTIAN ȚOPESCU și CIUPI RADU
LESCU. Concertează formația ROLF ALBRÎCH. Participă, ca 
invitați de onoare ai tineretului din Capitală, membri ai lo
tului olimpic.

eceeursK

cor.

Tin să vă aduc la cunoș
tință următoarele : ieri, 28 
noiembrie a.c., orele 7,45, 
am vrut să merg la O.N.T. 
(sediul -central, de pe B-dul. 
Magheru) în interes ’ 
viciu (real : trebuia 
pund la întrebarea 
meroși tineri : ce 
organizează O.N.T. _
ceasta etapă) pe baza cali
tății care-mi permitea acce
sul în numita instituție. A- 
jung la poartă, trec chiar 
pragul în holul de la infor
mații, scot legitimația, o 
prezint portarului (cu ges
turi largi, pe îndelete, ca să 
aibă timp s-o studieze) și 
rostesc numele serviciului la 
care doresc să merg. Cu a- 
celași gest o ia și el, o cer
cetează, mi-o restituie poli
ticos, după care, printr-o 
schimbare bruscă de atitu
dine, mi-o retează scurt, pe 
cel mai tăios ton posibil :

— Gata ! Nu mai jine !
Sesizînd gluma, îi fac con

spirativ cu ochiul și dau să 
trec mai departe. Nu era, 
însă, vorba de glumă, ci de 
o situație total absurdă, iz- 
vorîtă din unghiul obtuz al 
unui cap — să mă ierte — pă
trat. Toate insistentele mele 
au fost de prisos. Toate ar
gumentele menite să-1 facă 
să înțeleagă și pe ultimul om 
cunoașterea instrucțiunilor 
de acces într-o instituție s-au 
lovit, prăbușindu-se, în mu
chiile colțuroase a ceea ce 
ținea loc de cap la omul cu 
pricina. Și cum funcționa a- 
colo și un birou de informa
ții, adăpostind la acea oră 
două tovarășe și un tovarăș, 
m-am adresat lor, conside- 
rîndu-le, evident, minți mai... 
luminate. Același răspuns 
(citiți, vă org, domnule in
spector, refnz) pe un ton, 
ce-1 drept, mai politicos :

— Imposibil, tovarășe, fără 
o recomandare specială, a-

de ser- 
să răs- 
a 

excursii 
în a-

nu-

dresată anume instituției 
noastre, nu puteți intra.

în zadar încerc să-mi jus
tific legitimația, care înseam
nă tocmai o atare recoman
dare specială, în zadar cer 
verificarea tuturor actelor 
mele — „legea-i lege", nu se 
discută.

— Tot dv., gazetarii, ne-ați 
făcut-o, îmi răspunde, pe un 
ton de vădit, dar nedorit, re
proș, femeia de la ghișeu. A 
trebuit să luăm măsuri de 
legitimare severă și pentru 
personalul nostru. Credeți 
dv. că mie-mi convine ?

— Cine, adică, a luat mă
suri ?

— Cum cine ? Șefii noș
tri I

O rog atunci să-mi facă le
gătura telefonică (avea vreo 
două aparate pe masă) eu un 
șef.

— N-avețl voie de aici, a- 
pelați la un telefon public.

După care, portarul și-a in
trat serios în atribuții și mai 
să mă dea afară.

Drept pentru care vă 
înaintez prezenta, stimate 
domnule inspector, rămî- 
nînd al dumneavoastră cu 
stimă etc., etc.

A. D. VARUL

P.S. Informații de ultimă 
oră vin să întărească con
vingerea că faptul relatat nu 
este un incident; în diverse 
alte instituții s-au petrecut 
fapte similare. Așa că ne-o 
făcuși, tovarășe Zidăriță. Nu 
puteai dumneata să te gîn- 
dești, cînd ai scris în „ScSn- 
teia“ acel articol despre lip- 

■sa de vigilență a unora, că 
vor exista și capete care te 
vor putea înțelege greșit, că- 
zînd în extrema cealaltă ? 
Mă gîndeso însă că, la urma 
urmei, măcar tot pentru cî- 
teva zile puteți deveni din 
nou „inspector"...

ION ANDREIȚĂ

PROGRAMUL PUGILIȘTILOR FRANCEZI ÎNAINTEA ------------------------- DE LA BUCUREșT|„EUROPENELOR"

Noua policlinică din cartierul Drumul Taberei din Capitala

• în runda a 4-a a turneu
lui internațional masculin de 
șah de la Palma de Mallorca, 
partida dintre Gheorghiu (Ro
mânia) și Benko (S.U.A.) a 
fost întreruptă.

In clasament conduc Petro
sian, Spasski, Korcinoi și Lar
sen cu cîte 3 puncte. Gheor
ghiu are 1,5 puncte și o par
tidă întreruptă.

• Boxerii francezi vor avea 
un bogat program internațio
nal, înaintea participării la 
campionatele europene pro
gramate între 31 mai și 8 iu
nie la București. La 31 ianua
rie, la Praga, echipa Franței 
va întîlni echipa Cehoslovaci
ei. Intre 18 și 24 aprilie, în 
orașele Le Mans, Lille și Pa
ris vor avea loc reuniunile 
unui turneu internațional cu 
participarea celor mai buni 
boxeri francezi. La acest tur-

neu au fost invitați să evolu
eze și cîte tFei boxeri străini, 
la fiecare categorie.

După campionatele europe
ne 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 selec
ționatei R. F. a Germaniei. 
Meciul Franța—România se 
va desfășura în cursul lunii 
octombrie într-un oraș francez 
care urmează să fie stabilit. Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț

(Urmare din pag. I)

TRANSILVANIA
(Urmare 

din pag. I)

înconjurată de coa
da de păun a mun
ților, în cerul căru
ia bat aripi somno
roase. Cum zice rap
sodul : Stă în codru 
fără slavă / mare 
pasăre boilnavă /Nal
tă stă sub cerul mic/ 
și n-o vindecă ni
mic / numai rouă 
dac-ar bea / cu ce
nușă, scrum de stea/ 
Se tot uită-n sus

bolnavă / la cea stea 
peste '. "

Tinnt de 
luptători, 
stropit cu 
nemuritor, 
martirilor, 
transilvan c ,_
strigăte de eroi 
fiecare 
are la 
pump de oase sacre.

In acest noiembrie 
împrimăvărat să ne 
amintim de toți cei 
citi au ctitorit aici 
cu viata lor la te
melie, să plecăm

dumbravă... 
poeți, de 

pămînt 
i un singe 

tară a 
Cerul 

e plin de 
?i 

mesteacăn 
rădăcini un

frunțile noastre pes- 
‘•J ano- 

uităm 
Fierul, 

Spiritul 
Ei au 

nu-i 
fiecare

te mormintele 
nime, să nu 
Roata șl 
Focul și 
martirilor, 
căzut, noi 
uităm. In 
inimă românească 
au cu toții un mo
nument nepieritor.

Transilvanie, coap
să de lut a Româ
niei mele, te cînt 
cu toată ființa mea 
astăzi, cutremurat 
de eternitatea ta...

Seminarul studențesc
democrația"„Socialismul și

(Urmare din pag. 1)

de istorie-filozofie-Iași) ; „Af- 
pecte ale relației dintre demo
crația socialistă și creația de va- 
lori“ (autor : Petru Liviu Zăpîr- 
țan, Facultatea de istorie-filozo- 
fie-Cluj) ; „Democrația socialis
tă și cultura spirituală" (autori: 
Afinică Ganci și Mihai Amiro- 
nesei, Facultatea de istorie-filo- 

*gofie-Iași). Discuțiile pe margi- 
țțiaa acestor referate au ruscl-

tat un viu interes, prilejuind 
intervenții ale unui număr de 
16 studenți.

Seara, la Casa de cultură a 
studențilot, participanții la Se
minar au fost invitați la spec
tacolul festiv prezentat de for
mațiile artistice ale Universită
ții București, cu prilejul aniver
sării semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România.

Lucrările Seminarului eontk 
nuă.

• HANDBAL
în # sala sporturilor Flo

reasca din Capitală au 
continuat întrecerile pentru 
„Cupa orașului București" 
la handbal (feminin). In 
meciul vedetă, selecționata 
României a întrecut cu 
scorul de 16—12 (7—1) re
prezentativa Ungariei. Ce
lelalte două partide s-au 
soldat cu următoarele re
zultate : R. D. Germană — 
Iugoslavia 8—7 (4—3);
U.R.S.S. — România tine
ret 20—12 (11—6). Astăzi 
este zi de repaus. Turneul 
se reia sîmbătă.

(Agerpres)

plastice — specializată în reșa- 
parea anvelopelor, în obținerea 
unor variate produse pe baza 
maselor plastice și, mai ales, în 
producerea cărbunelui activ, ex
portat pînă în Cuba — s-au con
struit, în ultimii ani, alte două 
uzine de importanță republicană. 
Compunînd un inedit peisaj in
dustrial în zona sudică a Bu
zăului, unde pînă mai ieri dom
neau gîrlele, Fabrica de zahăr și 
Uzina de sîrmă dăruie astăzi o- 
rașului o nouă treaptă durabilă, 
pe care suie curat destinul aces
tei așezări!

La orele matinale ale zilei, pe 
asfaltul șoselelor care se înoadă 
în centrul orașului curg autobu
zele speciale care adună munci
torii din satele învecinate — de 
pe „centură" — angajați în a- 
ceste două tinere industrii bu- 
zoiene. De departe, Uzina de 
sîrmă pare un aerian aeroport 
albastru, țintuit la pămînt doar 
de o iarbă debordantă, încă 
proaspătă în acest prag de iar
nă, strînsă în ronduri mari, care 
prevestesc ordinea și buna gos
podărire a halelor de lucru, dar, 
mai ales, tinerețea muncitorilor/ 
La această remarcă a reporteru
lui, șeful secției de fabricare a 
electrozilor, ing. Sandu Eugen, 
adaugă:

— Pentru noi, a vorbi despre 
tinerețea uzinei nu mai e o me
taforă. Tînăra industrie buzoiană 
se află în mîini într-adevăr ti
nere. Peste 400 uteciști mînu- 
iesc și supraveghează instalații 
automatizate, cu totul noi pen
tru industria noastră. In primele 
zile, nici nu bănuiam cît de re
pede se vor acomoda și vor in
tra în ritmul acesta de muncă 
oamenii, acești oameni care nu 
erau numai tineri, dat, mai ales, 
nu făcuseră altceva decît agri
cultură. Talentul, aplicația teh
nică a românului, nu s-au dez
mințit nici de data aceasta.

Uzina, acoperind o suprafață 
de 14 ha, și-a pus piatra de te
melie în noiembrie 1964. In sep
tembrie 1966, prima secție T.O.M. 
(transformarea oțelului moale) a 
intrat în funcțiune, cu 60 de zile 
înainte de termen. S-a adăugat, 
în următorul an, o secție de zin- 
care, realizîndu-se toți parame
trii proiectați în ceea ce privește 
productivitatea și consumul spe
cific omologate la nivelul mon
dial, iar în anul 1968 o secție de 
electrozi și un atelier de cuie 
dat în exploatare cu un an 
înainte de termen.

Fiind necesar tm InaZt ntod

de calificare a cadrelor, s-a pre
gătit din timp un număr de 
muncitori la uzinele cu profil a- 
semănător din Cîmpia Turzii, iar 
pentru secția de electrozi — în 
R. F. d Germaniei, în Elveția, în 
Brazilia.

— Creăm aici electrozi va- 
riați — ne explică mai departe 
ing. Sandu Eugen — electrozi de 
tipurile „Supercito", „Overcord", 
„ÎFerocito", precum și alți elec
trozi speciali, care satisfac para
metrii tehnici proiectați, concu- 
rînd cu succes calitatea celor mai 
buni electrozi din lume, pînă a- 
cum importați și de noi.

Justețea acestor aprecieri- des
pre „creație" (am reținut terme
nul) coincide cu rîndurile unei 
scrisori aflate pe biroul directo-

ceput, noi am coborît aceste li
mite pînă la 0,7 la sută, și avem 
certitudinea că în anul următor 
le vom reduce pînă aproape la 
dispariție, astfel ca nici un elec
trod să nu iasă „infirm" pe 
poarta uzinei.

în halele de zincare a sîrmei 
(cu o capacitate de 19 700 tone 
pe an), printre imensele bobine 
care se desfășoară lent, învăluin- 
du-se în manșonul nobil al zin
cului, printre stîlpii metalici pe 
care sînt prinse pancarde scrise 
cu litere mari („Atențiune la ca
litate, lucrăm pentru export I"), 
un detașament de tineri supra
veghează buna funcționare a in
stalațiilor. Observ, pe canapele, 
serviete burdușite cu cărți și 
iete de școală. „Mulți urmăm
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rului, ing. Cazacu Leonid, sosită 
în ziua aceea din orașul Sibiu: 

„Tovarăși, sînt sudor electric 
de peste 25 de ani; am lucrat 
cu tot felul de electrozi de im
port la lucrări de cazangerie de 
înaltă presiune și construcții 
grele automatizate. Am folosit e- 
lectrozi din Anglia, Franța, Ger
mania, Italia, Austria, Japonia... 
dar tOvercordul i-a egalat, ba în 
unele poziții i-a întrecut... Mun
citorii de la Uzinele „Indepen
dența"-Sibiu țin să vă mulțu
mească pentru reușita electrozi
lor dv. de bună calitate"...

Trei linii, sincronizate unor 
ritmuri și impulsuri interioare și 
corectate de un flux de celule 
fotoelectrice, produc peste 24 000 
tone de electrozi pe an, satis- 
făcîndu-se astfel nevoile consu
mului intern și realizîndu-se po
sibilitatea exportului în Elveția 
și, în curînd, în Brazilia.

— Beneficiind de acest supra- 
control fotoelectric, aveți și re
buturi ?

— Firma străină, furnizoare, a 
garantat un procent de rebuturi 
între 3—6 la sută; de la în

ceul seral și fără frecvență, îmi 
explică tînărul Popa Gheorghe, 
de 27 ani, desfășurător la aceas
tă secție. Vrem să mergem și la 
facultate, iar izbînda la exame
nul de admitere începe cu exi 
gența la locul de munca". Toți 
au timp să-mi pună o întrebare, 
să-mi mărturisească o dorință. 
Necazul lor cel mare este ine
xistența, în Buzău, a unei susți
nute vieți cultural-distractive; se 
simte lipsa unui ștrand („de cînd 
ni se tot fac promisiuni, ne-am 
săturat de gîrlele noroioase și în
depărtate 1"), a unei case de cul
tură încăpătoare, a unui bar.

Tinerețea lor traversează ate
lierele, umple văzduhul de afa*ă, 
trece pe străzile orașului — sau 
își dă mîna cu aceeași entuzias
tă și incandescență tinerețe a nu 
mai vîrstnicilor de la învecinată 
Fabrică de zahăr.

Aici, ca într-un vast abator 
vegetal, imenșii munți de sfeclă 
tăiați continuu (peste 3 000 
tone în 24 ore), suferă un în
delung proces de metamorfozare, 
obținîndu-se, în afara altor pro
duse derivatei aoel praf dulce,

sau „brichetat" în cuburi albe, 
zahărul, rezervor al unei mari e- 
nersii calorice și nutritive.

Directorul fabricii, ing. D-tru 
Ungureanu, în vîrstă de 32 de 
ani, împreună cu un grup de 
tineri ingineri care abia au ab
solvit facultatea, și la care se 
adaugă cei 920 de muncitori, 
au sub supraveghere această fa
brică complexă, extinsă pe o su
prafață de 60 ha, consumatoare 
a recoltei anuale de sfeclă cul
tivată pe o tarla care ar totaliza 
peste 15 000 ha. Fabrica este tot 
o creație a acestui cincinal, ba
zele construcției ei fiind puse in 
toamna anului 1965. ’

Supraetajate, încăpătoarele ma
șini de tăiat „tăiței" din sfeclă, 
difuzoarele B.M.A., rectoarele, 
filtrele și uscătoarele de zahăr se 
unesc prin benzi, grupuri de ca
nale și guri lacome, inhalînd dul
ceața vegetală a pastei fierte la 
temperaturi acomodate, rafinînd 
astfel delicata transparență a 
pulberei dulce — al cărei vag 
miros diafan se împrăștie în aer, 
albindu-l cu o ușoară lumină 
unduitoare. Cu toate că seceta 
acestui an a scăzut cu un anu
mit procent conținutul de zahăr 
din sfeclă, fabrica și-a realizat 
planul pe ultimele luni...

Procenții trec din îndemânarea 
mîinilor muncitorilor în memo
ria acestora, în sentimentele lor 
de mîndrie că tinerețea nu se 
dezminte niciodată, oricîte greu
tăți s-ar cere supuse.

Că orașut își iese din matca 
lui veche, că viața lui solicită 
coordonate și ritmuri noi, o do
vedesc nu numai muncitorii din 
tînăra industrie, ci și constructo
rii' zonei civice din frumosul 
Crîng — perla Buzăului — elevii 
zecilor de școli și ai liceelor cu 
tradiție, creatorii de literatură și 
artă prezenți în revistele lite
rare și-n expozițiile țării.

Cel care trece acum prin Bu
zău va fi intrigat de munții de 
moloz de pe unele străzi prin
cipale, fără să știe că aceștia 
sînt semnele unor înaintate lu
crări de modernă canalizare, 
care reașează întregul oraș pe o 
matcă nouă, sînt semnele unor 
artere cu ramificații subterane 
pe care va pulsa curentul de în
noire — sau lacrima curată a 
apei, umezind glastrele aerate 
ale unui oraș cu demnități per
manente.
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Reamintind că reprezentan
tul R.D.V. la Paris a respins

în repetate rînduri propunerea 
S.U.A. de a se ține o confe
rință „în două părți*4. în de
clarația nord-vietnameză se 
subliniază că problema înce
tării de către S.U.A. a războ
iului de agresiune și instaură
rii păcii în Vietnam trebuie să 
fie rezolvată între R.D. Viet
nam, F.N.E. și S.U.A. în pro
blemele referitoare la Vietna
mul de sud, S.U.A. trebuie să 
discute cu Frontul Național de 
Eliberare, care este adevăratul 
reprezentant al poporului sud- 
vietnamez.

In încheierea declarației se 
arată că guvernul R.D.V. cere 
cu hotărîre Statelor Unite să 
renunțe la orice acțiuni care 
pot împiedica continuarea 
conferinței de la Paris.

Manifestări consacrate semicente

Sărbătoarea națională 
a Iugoslaviei

narului unirii Transilvaniei cu România
MOSCOVA. — Ambasada 

României la Moscova a 
organizat joi dimineață o 
conferință de' presă consa
crată aniversării semicentena
rului unirii Transilvaniei cu 
România. în prezența repre
zentanților presei centrale și 
radioteleviziunii sovietice, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a vorbit 
despre însemnătatea acestui 
eveniment în viața poporului 
român.

VIENA. Joi seara a avut Ioc 
la Viena o manifestare consa
crată aniversării semicentena
rului Unirii Transilvaniei, cu 
România, organizată de Aso-

ciația de prietenie Austria— 
România în colaborare cu cen
trul austriac de cultură.

ROMA 27. La ambasada Re
publicii Socialiste România a 
avut loc o manifestare consa
crată semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România. Cu 
acest prilej, ambasadorul Cor
nel Burtică a vorbit despre 
momentele principale ale lup
tei poporului român pentru u- 
nitatea de stat, pentru elibera
rea națională și socială. Au 
fost prezentate apoi filmele 
documentar-istorice „Mără- 
șești" și „Războiul de indepen
dență— 1877“.

★
Asemenea manifestări au a- 

vut loc și în alte capitale.

ITALIA.'— Demonstrați© a 
salariatilor milanezi în spri

jinul revendicărilor lor

Gheorghe Rădulescu 
a plecat spre patrie

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres, N; Cristolo- 
veanu, transmite : Tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care a partici-

pat la lucrările celei de-a 37-a 
ședințe a Comitetului Execu
tiv C.A.E.R., a părăsit joi 
seara Moscova. îndreptindu-se 
spre București.

La plecare, el a fost salutat 
de M. A. Leseciko, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale.

HELIU MĂNESCU 
A SOSIT IN IRAN

TEHERAN 28. — Cores
pondentul Agerpres, N. Po- 
povici, transmite : Ministrul 
afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, 
a sosit joi seara la Teheran 
intr-o vizită oficială, la in
vitația ministrului iranian 
de externe, Ardechir Zahe- 
di. Pe aeroportul MehrabatL, 
oaspetele român a fost in- 
timpinct de omologul său 
iranian, de cadre de condu
cere din Ministerul de Ex
terne. Au fost prezenți. de 
asemenea, am.bâsadoru'. ro
mân la Teheran, Pavel Si- 
lard, membri ai ambasadei 
și reprezentanței comerciale 
române.

Duoă ceremonia pnmirvL, 
Corneliu Mănescu ,n per
soanele care il însoțesc cu 
plecat la Hotel Hilton, unde 
vor fi găzduiți fn timpul 
șederii la Teheran.

Comunicatul comun
ASUPRA VIZITEI MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, CORNELIU MĂNESCU, 
ÎN REPUBLICA TURCIA

La Invitata ministrului afa
cerilor exteme al Republicii 
Turcia, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil. adresată în numele guver
nului turc, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Rcmânia, Corneliu Mănescu, a 
între 22 șF a°noiembr?e 1568* 

în cursul vizitei sale, minis
trul afacerilor externe, Corne
lie Mănescu, a fost primit de 
președintele Republicii Turda, 
Cevdet Sunay. și de primul mi
nistru. Suleyman Demirel.

In tiarpui șederii lor în 
Turda, eminentul oaspete ro-

La Caracas, ca de altfel în toate loca
litățile venezuelene, 'febra electorală a 

atins punctul maxim. Emisiunile postu
rilor de radio și televiziune, mitingurile 
însoțite pretutindeni de atmosfera „â 
I americaine" insistă, cu o intensitate ne- 
maiîntîlnită în vreo altă campanie elec

torală din Venezuela, pentru cîștigarea 
voturilor ultimilor nedeciși. Și toate aces
tea nu întîmplător. La 1 decembrie 
aproape jumătate din populația țării, de 
9 000 000 de locui»ort, urmează să se pro
nunțe asupra unuia din cei șapte candi
dați la președinție, acordîndu-i un mandat 
pentru cinci ani, alegînd totodată 50 de 
senatori și 179 de deputați în parlament.

Potrivit corespondențelor primite din 
America Latină, cele mai mari șanse 
pentru înlocuirea actualului președinte, 
Raul Leon:, le-ar avea avocatul Gonzalo 
Barrios, candidatul partidului guverna
mental „Acțiunea democrată", și Rafael 
Caldera, secretarul general al partidului 
democrat-creștin (denumit și „Copei"). 
Pentru alegerea unuia din candidați, po
trivit sistemului electoral venezuelean în 
vigoare, este suficientă majoritatea sim
plă. în lipsa unui sistem indirect de ale
gere, cum este cel din S.U.A., de exemplu, 

unul din favoriți poate ieși învingător 
obținînd în plus față de principalul urmă
ritor doar un vot.

Gonzalo Barrios și-a fundamentat cam
pania electorală pe ideea continuității 
regimului, argumentînd că în anii în 
care partidul său s-a aflat la putere

numărul anaifabeților a scăzut cu 25 la 
sută, bolivarul (moneda națională) nu a 
suportat nici o devalorizare, ceea ce ar 
constitui un record pe continent, pro
centul de creștere a venitului național 
oscilează în jurul a 6 la suta anual. Cu 
cinci ani în urmă 70 la sută din ceea 
ce consumau venezuelenii provenea din 
import; în 1968, procentul s-a redus la 
numai 20 la sută. Guvernul președintelui

SCRUTINUL 
VENEZUELEAN

Leoni a reușit să smulgă un venit mai 
substanțial din beneficiile încasate de 
la companiile străine care exploatează 
bogatele resurse de petrol ale țării. In 
ultima perioadă, dîndu-se dovadă de mai 
mult realism, se manifestă preocupări 
pentru dezvoltarea comerțului cu toate 
țările, inclusiv Europa răsăriteană.

Desigur, rezultatele sînt apreciabile — 
opiniază candidații opoziției. „Dar multi 
venezueleni nu sînt convinși total de 
aceste argumente. Dezvoltarea^ țării —- 
spun ei — nu a favorizat decît pe cei

deja favorizați. Peste o jumătate de milion 
do oameni sînt șomeri permanent*4 EX
PRESS]. Adopt al sloganului „a sosit 
timpul schimbării", Rafael Caldera, în 
timpul campaniei electorale, c depus e- 
forturi sa polarizeze în jurul seu cercu
rile nemulțumite, în special tineretul care 
reprezintă 70 la sută din totalul corpului 
electoral. Programul său include promi
siuni privind creșterea numărului de 
angajați, îmbunătățirea situației țărani
lor.

După cum relata revista citată, Barrios 
ripostează oponenților săi prin aceea câ 
partidul său oferă avantajul unei expe
riențe politice și economice îndelungate, 
„fără cventura unui program necunos
cut*.

Unii observatori nu trec cu vederea 
nici semnificația pe plan regional a 
scrutinului din Venezuela. Cercurile poli
tice din Chile, în special cele apropiate 
președintelui Eduardo Frei, urmăresc cu 
deosebit interes cursa prezidențială din 
Venezuela. La Caracas candidează „pen
tru a doua oară în America Latină” un 
aspirant la președinție, adept al acelo
rași idei ca și cele susținute de șeful sta

tului chilian. Este vorba de Rafael Cal
dera. Dacă acesta va eșua în tentativa 
sa, este aproape sigur că Frei va resimți 
indirect lovitura.

IOAN TIMOFTE

O ADUNARE consacrată ani
versării centenarului nașterii 
Ini Emil Racoviță a fost orga
nizată joi Ia Moscova de către 
asociația de prietenie sovieto- 
română. Despre personalitatea 
și activitatea marelui savant 
român a vorbit N. N. Jukov- 
Veresnikov, membru corespon
dent al Academiei de științe a 
U.R.S.S.

La adunare an participat oa
meni de știință, cadre medicale, 
precum și membri ai ambasa
dei române la Moscova.

ÎNTR-UN comunicat dat pu- 
blicității la Umuahiâ se arată 
că trupele biafreze au recuce
rit două poziții ale trupelor 
federale în sectorul Aba.

în sectorul Owerri. se preci
zează în comunicat. forțele 
biafreze au cucerit, de aseme
nea, o puternică poziție a tru
pelor federale.

ÎN urma convorbirilor care 
au avut loc între delegații co
merciale ale R.P. Ungare și 
Austriei, la Budapesta a fost 
semnat un protocol care regle
mentează schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări pe anul 
1969, în cadrul acordului pe ter
men lung. Se prevede o creș
tere cu 14 la sută a volumului 
schimbului de mărfuri dintre 
Ungaria si Austria. în compara
ție cu anul 1968.

slcluirl't
LUIND cuvmtul Ia cea de-a 

doua reuniune tehnică triparti
tă a Organizației Internaționale 
a Muncii pentru minele necar
bonifere, delegatul român, V. 
Florea, a subliniat necesitatea 
participării muncitorilor la ac
tivitățile serviciilor de inspec
ție în mine, în vederea asigu
rării măsurilor de securitate și 
igienă. El a insistat asupra ro
lului pe care l-ar putea avea 
sindicatele în această direcție.

Vorbitorul a atras atenția a- 
supra importanței pregătirii în 
vederea cunoașterii problemelor 
de securitate în mine și a pre
venirii accidentelor.

FRĂMÎNTĂRI STUDENȚEȘTI 
ÎN SPANIA

STUDENȚII din Madrid au 
ocupat, joi după-amiază, Facul
tatea de științe politice și eco
nomice. în. amfiteatrele Facul
tății au fost organizate dezba
teri colective în legătură cu 
problemele universitare, greva

minerilor din Asturia și situația 
politică din Spania.

Deși forțele de poliție s-au 
retras din jurul Facultății de 
științe politice și economice, în 
apropierea celorlalte facultăți 
din Madrid circulă numeroase 
patrule.

Pe de altă parte, se anunță că 
studenții de la alte instituții de 
învățămint superior din Madrid, 
Bilbao și Barcelona au intrat, 
de asemenea, în grevă.

LA sediul Națiunilor Unite 
din New York s-a anunțat că 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a confirmat oficial 
numirea lui Manuel Perez 
Guerrero, ambasadorul Vene- 
zuelei la O.N.U., în funcția de 
secretar general al Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.)

Numirea lui Guerrero va fi 
supusă spre aprobare Adunării 
Generale a O.N.U.

ALTI zece patrioțl rhodesi- 
eni au fost condamnați de tri-

bunalul suprem din Rhodesia 
la închisoare pe viață. Ei au 
fost judecați în baza legilor 
excepționale promulgate de 
autoritățile rasiste de la Salis
bury, care prevăd aplicarea ce
lor mai drastice sancțiuni tu
turor celor ce se opun actualu
lui regim din Rhodesia.

HOȚII DE LA... POLIȚIE
ORAȘUL mexican Tlaneplan- 

tla a rămas fără poliție, pentru 
simplul motiv că întregul corp 
polițienesc. în frunte cu șeful 
său, a fost arestat. S-a dovedit 
că „apărătorii ordinii" făceau 
parte dintr-o bandă care în ul
timele zile a furat 19 automo
bile. Cei arestați au fost trans
ferați în orașul Toluca, unde 
vor apărea în fața unui tribu
nal.

POTRIVIT agenției United 
Press International, se pare că 
procesul lui Sirhan Sirhan, 
acuzat de asasinarea senatoru
lui Robert Kennedy, va fi amî- 
nat din nou.

liste România la Ankara, Iuliu 
Dobroiu, director în Ministerul 
Afacerilor Exteme, Petre Tur- 
cu, consilier economic la Am
basada Republicii Socialiste Ro
mânia la Ankara, iar din partea 
turcă — Zeki Kuneralp, secre
tar general al Ministerului Afa
cerilor Externe, Kamuran Gu- 
run, ambasadorul Republicii 
Turcia la București, Sădi El- 
dem, secretar general delegat, 
Danis Tunaligil, secretar gene
ral adjunct pentru problemele 
politice, Tevfik Saracoglu, se
cretar general adjunct a.i. pen
tru problemele economice, și 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile româ
no-turce se dezvoltă favorabil, 
.r.tr-o atmosferă de prietenie și 
de bună vecinătate, în interesul 
celor două popoare și al cauzei 
păcii. Ei au subliniat că vizita 
in Turcia a președintelui Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, vizita în Ro
mânia a primului ministru al 
Republicii Turcia, Suleyman 
Demirel, precum și alte vizite 
la nivel guvernamental, acordu
rile și convențiile bilaterale în
cheiate au adus o contribuție 
importantă la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre Româ
nia și Turcia.

Miniștrii afacerilor externe au 
constatat cu satisfacție progre
sele înregistrate în domeniul 
colaborării economice. Ei au 
subliniat necesitatea continuării 
eforturilor în vederea intensifi
cării schimburilor comerciale 
și și-au reafirmat convingerea 
că dezvoltarea continuă a rela- 
; iilor in domeniul economic, co- 

- dus trial, tehnic, știin- 
tific și artistic servește intere
sele celor două țări.

La 25 noiembrie, cei doi mi
niștri. in numele guvernelor 
lor, au semnat o convenție con
sulara și o convenție de asis
tență juridică in materie civilă 
și penală.

în cursul schimbului de ve
deri asupra situației internațio
nale, cei coi miniștri au-reafir
mat, in primul rind, atașamen
tul profund și sincer al țărilor 
lor la cauza păcii în lume. Ei 
au ținut să sublinieze în aceas
tă privință importanța respec- 

* tării principiilor universale ale 
suveranității, independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
care împreună constituie singu
ra bază sănătoasă a relațiilor 
internaționale.

Miniștrii au subliniat încă o 
dată rolul Organizației Națiu
nilor Unite ca instrument al 
păcii și colaborării internațio
nale și s-au pronunțat din nou 
pentru creșterea eficacității a- 
cestei organizații, pe baza prin
cipiilor înscrise în Cartă.

Cei doi miniștri au reafirmat 
convingerea ior că realizarea 
dezarmării generale sub un con
trol internațional eficace ar 
constitui o garanție reală pen
tru o pace durabilă în lume.

Exprimind îngrijorarea lor 
față de situația din Vietnam, 
cei doi miniștri și-au exprimat 
speranța că convorbirile de la 
Paris vor asigura cit mai cu
rmă posibil reglementarea con
flictului pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954, permițînd 
poporului vietnamez să dispună 
liber de soarta sa.

Reafirmînd preocupările lor 
analoage în privința situației 
periculoase ce rezultă din con
tinuarea crizei din Orientul 
Mijlociu, ei au exprimat spe
ranța că eforturile depuse în 
prezent, conform rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967, vor duce fără în- 
tîrziere la o reglementare paș
nică a acestui conflict, ducând 
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 
ca în interesul întăririi păcii 
în această regiune, problema ar 
trebui rezolvată prin mijloace 
pașnice, conform intereselor le
gitime ale tuturor părților în 
cauză.

Miniștrii au subliniat cu sa
tisfacție că vizita și rezultatele 
sale constituie o nouă contri
buție la întărirea relațiilor în
tre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Turcia.

Popoarele Iugoslaviei ani
versează, astăzi, două e- 
venimente de cea mai 
mare importanță în isto
ria lor. La 29 noiembrie 
1943, în plină încleștare cu 
ocupanții nitleriști, s-a în
trunit în localitatea Iaițe din 
Bosnia, cea de-a doua sesi
une a Consiliului antifascist 
al eliberării naționale, care a 
adoptat o serie de hotărîri 
importante și a ales Comi
tetul național de eliberare a 
Iugoslaviei, ca organ suprem 
al puterii executive. Tot Ia 
29 noiembrie, doi ani mai 
tîrziu, Adunarea Constitu
antă, întrunită la Belgrad, 

adopta declarația prin care a 
fost proclamată Republica 
Populară Federativă Iugos
lavia.

Cele două evenimente — 
a căror aniversare a devenit 
Ziua națională a Iugoslaviei 
— au marcat rezultatul vic
torios al luptei eroice, pline 
de jertfe a popoarelor iugos
lave care, mobilizate și con
duse de partidul comunist, 
s-au ridicat cu arma în mină 
împotriva invadatorilor na
ziști, aducînd o contribuție 
de seamă la lupta popoare
lor pentru zdrobirea hitleris- 
mului.

încununare a luptei dîrze 
împotriva cotropitorilor fas
ciști, instaurarea puterii 
popuiare a deschis Iugoslavi
ei calea unor profunde pre
faceri soeial-cconomice, ca
lea construirii socialismului, 
în anii care au trecut de 
atunci, oamenii muncii din 
țara vecină și prietenă au do- 
bîndit, sub conducerea Uni

unii Comuniștilor din Iugos
lavia, realizări remarcabile 
în toate domeniile vieții eco
nomice, culturale, științifice 
și sociale.

Producția industrială a 
crescut continuu, au fost 
create noi ramuri de bază 
pentru economia națională, 
regiuni îptregi, odinioară 
menținute în înapoiere, și-au 
schimbat fața înaintînd în 
pas cu progresul întregii țări. 
Realizări importante au 
fost obținute în agricultură, 
în învățamînt și cultură, în 
ridicarea nivelului de trai 
al maselor. Actualmente, 
oamenii muncii din Iugosla
via sînt angajați în înfăptu
irea ynor noi obiective pen
tru accelerarea modernizării 
producției și realizarea unei 
mai mari eficiențe a acesteia, 
pentru creșterea puterii eco
nomice a țarii-

Poporul nostru, tineretul 
român, urmăresc cu simpatie 
activitatea creatoare a po
poarelor Iugoslaviei, succe
sele lor în construirea vieții 
noi. Tradiționalele legături 
prietenești statornicite de-a- 
îungul secolelor între popo
rul român și popoarele Iu
goslaviei, legături bazate pe 
lupta comună pentru inde
pendență națională și elibe
rare socială, au cunoscut în 
anii din urmă o puternică 
dezvoltare, ridieîndu-se pe 
o nouă treaptă și dobîndind 
un nou conținut. întemeiate 
pe comunitatea orînduirii 
sociale, pe lupta comună 
pentru construirea societății 
socialiste, pe posibilitățile 
crescînde oferite de progre

sul multilateral al celor două 
țări, legăturile dintre Româ
nia și Iugoslavia își vădesc 
rodnicia. O contribuție im
portantă la dezvoltarea rela
țiilor prietenești româno- 
iugoslave, în interesul celor 
două popoare și în folosul 
cauzei socialismului și păcii, 
au adus-o vizitele reciproce 
ale conducătorilor de partid 
și de stat din cele două țări.

S-au lărgit și s-au diversi
ficat relațiile de colaborare 
care cuprind cele mai variate 
domenii: economic, politic, 
cultural, tehnico-științific, pe 
baza trainică a principiilor 
egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile in
terne, respectului și avanta
jului reciproc, internaționa
lismului socialist. O expresie 
semnificativă^ a acestor noi 
relații și, totodată, un simbol 
al prieteniei și colaborării 
româno-iugoslave este Siste
mul hidroenergetic de la Por
țile de Fier care se constru
iește cu succes prin efortul 
comun al celor două țări. 
Rezultatele obținute îndrep
tățesc convingerea ca priete
nia și colaborarea multilate
rală dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugos
lavia se vor dezvolta conti
nuu și po viitor.

De ziua sărbătorii națio
nale a Iugoslaviei, poporul, 
tineretul României, transmit 
popoarelor, tineretului țării 
vecine, frățești, un cald sa
lut și urări de noi succese 
în construcția socialistă, în 
progresul și înflorirea patriei 
lor.

TRENUL MERGEA SPRE SUD...
Drumurile spre sud sînt în

totdeauna nostalgice, cu atît mai 
mult atunci cînd le evoci în a- 
notimpul ploilor reci. Am par
curs în plină vară mai bine de 
3 000 kilometri în peninsula 
Dalmată, înconjurînd Alpii Di
narici, urmărind labirintul 
golfurilor și fiordurilor Adriati- 
cii. Trenul merge spre sud, spre 
un sud cu soare ce părea dese
nat pe pinza nu știu căruia din 
pictorii meridionali numiți im- 
presioniști poate tocmai pentru 
că la ei lumina inundă peisajul, 
reliefînd insolitul, ascunzînd o- 
bișnuituL

La Belgrad, cu certitudine cel 
mai însorit oraș al acestei pa
ralele, lumina sudului are ima- 
cularea albului.

Belgradului tradițional, cen
trul politic, administrativ, cul
tural și comercial cu frumosul 
său parc Kalemegdan care își 
trage numele de la faimoasa ce
tate otomană devenită azi mu
zeu, i s-a adăugat „Novîi Beo
grad". „Noul Belgrad". In 20 de 
ani, Noul Belgrad unit cu ve
chiul oraș la locul de conflu
ență al Dunării cu Sava a de
venit o așezare de 100 000 locui
tori iar în. 1980 va avea 250 000. 
In semețele sale clădiri. înalte 
unele măsurînd 24 nivele s-au 
mutat odată cu noi locuitori și 
multe din instituțiile centrale.

La durarea orașului nou o 
contribuție esențială și-au adu
s-o tinerii brigadieri, a căror 
semnătură generoasă poate fi 
întîlnită de altfel pretutindeni 
pe teritoriul Iugoslaviei socia
liste. In viitorii ani, alți 30 000 
tineri brigadieri vor deplasa 
linia ferată care prin dezvolta
rea orașului a fost înconjurată 
de clădiri, străzi, bulevarde. Și 
tot tinerii brigaderi vor realiza 
calea de acces la autostrada 
„Fraternitate, Libertate" care 
va fi o magistrală a nordului 
către sud, un adevărat meridi
an din beton și bitum.

Avînd împotrivă lanțul mun
tos dinaric care se desfășoară 
de la un capăt la celălalt al Iu
goslaviei, trenul care merge 
spre sud trebuie să facă multe 
meandre, prilej fericit pentru 
călător să cunoască alte ținu
turi.

Așadar, popas la Zagreb, o- 
rașul cu 27 000 de studenți ai 
Universității de stat și 10 000 
cursanți ai universității popu
lare Moșa Pijade. Orașul e așe
zat între coline, preludiu al Al- 
pilor Dinarici ce se întind de 
aici pînă la apele mereu liniș
tite și albastre ca cerneala ale 
Adriaticii. Amestec de baroc și 
neoclasic, arhitectura orașului 
de pe Sava îneîntă și odihnește 
ochiul prin echilibrul formelor, 
prin calmul pe care îl degajă. 
Zagrebul nu este numai o tra
dițională cetate universitară ci 
și un puternic centru industrial, 
rod al anilor dezvoltării socia
liste. Fabrica de motoare e- 
lectrice și transformatoare 
„Rade Koncer" întruchipează de 
minune epoca modernă prin u- 
tilizarea sa cu aparatură auto
matizată, avînd un prestigios 
sector de cercetare științifică —- 
laborator al fulgerelor dezlăn
țuite între uriașele sfere ale e- 
clatoarelor ce par a alcătui re
cuzita unui film cu acțitmea pla
sată în anul 2 000. Uzina produce 
locomotive electrice și genera
toare pentru hidrocentrale — 
dintre care o comandă masivă 
va lua drumul către complexul 
hidroenergetic de la Porțile de 
Fier realizat într-o admirabilă 
cooperare de România și Iugo
slavia.

Note de drum
Avînd „cap-compas“ sudul, ur

mătoarea escală am făcut-o la 
Split, Rieka, Pola, în plină și 
autoritară dominare a lumii 
șantierelor navale. Adevărat 
cuib al wikingilor sudului, coas
ta Dalmată are o glorioasă tra- r 
diție marinărească. Navele con
struite aici plutesc pe 7 mări 
și oceane ale lumii sub 27 pa
vilioane diferite. în 1967 Iugo
slavia se situa pe locul 10 în 
lume în ceea ce privește depla
samentul lansat la apă — 
292 246 tone căruia i se adaugă 
comenzi pentru alte 496 000 tone.

toriei. Călătorind mereu spre 
sud trecem prin Moștar, orașul 
de pe fluviul Neretva, care 
păstrează un pod de piatră ve
chi de peste 400 de ani. Orașul 
ne întîmpină noaptea feeric lu
minat. Lămpile sale fluorescente 
sînt alimentate de apele furtvr 
noase ale Neretvei care într-o' 
singură hidrocentrală, cea de la 
Iablanița, produce tot atîta e- 
nergie electrică cîtă realizau 
toate uzinele Iugoslaviei îpainte 
de război. După asanarea mlaș
tinilor Neretvei, solul a primit 
cu dărnicie culturile de tutun, 
bumbac, legume iar din adîncuri 
au ieșit la iveală bogate mine
reuri de aluminiu care curind, 
la combinatul proiectat în veci-

Instalații moderne la întreprinderea „Magnohrom" 
din Kraljevo

Curînd, din Rleka, din luxuri
antul peisaj al unei naturi caTe 
ai adunat aici pe cîțiva kilome
tri tot ce a risipit pe alte me
ridiane în sipațiul unui întreg 
continent, vor porni în lume ve
ritabili giganți plutitori, moto
nave de 40 000 C.P., cargouri de 
300 000 tone.

Industriei navale, a cimentu
lui și materialelor de construc
ție care primesc drept materie 
primă darul generos al munți
lor de calcar i se adaugă de-a- 
lungul a mai'mult de o mie de 
kilometri de plajă însorită, in
dustria turismului alimentată 
nu numai de ultraviolete ci și 
de impunătoarele vestigii .ale is-

nătatea Mostarului, va fi meta
morfozat anual în 50 000 tone de 
metal ușor și argintiu.

După mai bine de 3 000 kilo
metri parcurși în plină vară în 
peninsula Dalmată, înconjurând 
Alpii Dinarici, urmărind labi
rintul fiordurilor Adriaticii, 
carnetul de reporter s-a deschis 
la festivalul de poezie de la 
Zagreb, în versurile studentului 
Jazo Mrsi — drept cel mai po
trivit final al acestor însem
nări : „Tot ceea ce am azi sau 
m oricare zi / Am meritat / 
Iubesc această tară / Și iu
bind-o, îi merit darurile...".

ATANASIE TOMA
★

Zilei Naționale
★

Iugoslaviei — cea de-a XXV-a 
antifasciste de eliberare națio-

Cu prilejul
aniversare a-------- aumaauiaie ae enoerare națio-

Republicii-

. __  a
constituirii Vecei

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generar al“teT 
P.ar'ldul“i1. <;'.<)n‘unist Român, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, a adresat o 
telegrama de felicitare tovarășului Iosip Broz Tito, presedin- 
teie Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in care se spune : In nu- 
mele Conntetiilui Central al Partidului Comunist Român. 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu- 

*U1 roma;n Și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Co
mitetului Central al Uniunii Comuniștilor și popoarelor Iugo
slaviei 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 colabo
rare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă Romă- 
n.Ia. 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.

Cu același prilej, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Mika Spiliak, 
președintele Vecei Executive Federale.
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