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UN EMOȚIONANT DIALOG
CU ISTORIA
• Acum ca și atunci, in acea memorabilă primăvară 
a lui 1848, cimpia Blajului freamătă de lume*Acum 
ca și atunci, se află, laolaltă, români, maghiari, ger
mani «Acum ca și atunci țara întreagă a trăit in aceeași 
comuniune de cuget și simțire • Pe cimpia Blajului, 

* un nou jurămint: acela de a se înfăptui comunismul 
pe pămintul românesc

Joi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a plecat ia 
Blaj pentru a participa la adunarea populară de pe Cimpia 
Libertății, organizată cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la 
revoluția șjin 1848 in Transilvania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de tovarășii ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Pană, Janos Fazekas, Miron 
Constantinescu și Mihai Gere,

La plecarea din' București, pe aeroportul Bâneasa, erau 
prezenți tovarășii Manea Mânescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu, Hie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Mihai Dalea, Aurel Duca, Ion lonițâ și 
Ștefan Andrei.

La sosirea pe aeroportul Sibiu au venit, in intimpinareo 
secretarului general al partidului, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile orașului, care ii fac o calda 
primire. La coborirea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de primul secretar al Comitetului județean de 
partid, Richard Winter.

O gardă de onoare, formată din militari ai forțelor noastre 
armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, prezintă ono
rul comandantului suprem. Se intonează imnul tfe stal.

Tineri și tinere oferă conducătorilor partidului și statului 
nostru buchete de flori.

Mulțimea aflată pe aeroport aclamă cu însuflețire, scan
dează numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In această atmosferă de puternică însuflețire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, ceilalți 
conducători de partid și de stat părăsesc Sibiul cu elicoptere, 
indreptindu-se spre Blaj.

Ca peste tot, conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, este întimpinat cu 

entuziasm și căldură.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Luăm parte cu deosebită e- 
moție, aici, pe Cimpia Libertă
ții, la marea adunare populară 
consacrată aniversării a 125 dc 
ani de la revoluția burghezo- 
democratică din Transilvania, 
de la ridicarea la luptă a ma

melor largi populare — români, 
maghiari, germani — pentru 
înlăturarea vechilor rînduieli 
sociale, pentru progres social și • 
libertate, pentru drepturi națio
nale. (Aplauze 
lungite ; urale).

Doresc să vă 
neavoastră. tuturor 
județului Alba. în numele Co
mitetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat, al guver
nului și al meu personal un 
fierbinte salut tovărășesc și cele 
mai bune urări (Aplauze puter
nice. Se scandează : „Ceaușescu 
și poporul"). Doresc, de aseme
nea, să vă mulțumesc, în modul 
cel mai călduros, pentru primirea 
deosebit de 
ne-ați făcut-o

puternice, pre-

adresez dum- 
locuitorilor

cordială pe care 
astăzi, să mulțu-

mese pentru cuvintele rostite 
aici cu privire la politica parti
dului nostru comunist care con
tinuă cu cinste glorioasele trad) 
ții de luptă revoluționară pen 
tru dreptate socială și națională 
ale înaintașilor noștri.

In toate acestea vedem o ex
presie a încrederii dumnea
voastră, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Alba ca și 
a întregului popor în Partidul 
comunist — conducătorul încer
cat al națiunii noastre pe calea 
bunăstării și fericirii (Aplauze 
puternice : urale).

Marea adunare populară de la 
Blaj, ca și aceea care a avut 
loc, cu puțin timp în urmă la 
Iași, se înscrie în suita mani 
festărilor pe care le prilejuiește 
aniversarea revoluției de la 
1848 în întreaga țară. După cum 
se știe, cu 125 de ani în urmă, 
revoluția burghezo-democratică 
devenise în toate țările român? 
o necesitate obiectivă pentru 
descătușarea energiilor creatoa 
re ale națiunii, pentru înscrie
rea ei pe orbita civilizației mo-

derne, pentru împlinirea visului 
secular, — unirea în graniței® 
unei singure țări.

Generată de aceleași 
și cauze economico-sociale 
mune, revoluția de la 1848 
Transilvania a îmbrăcat și

condiții 
co 
din 

o 
serie de trăsături și caracteris
tici deosebite, determinate de 
particularitățile concrete ale 
dezvoltării istorice a acestei 
provincii românești. Ca urmare 
a intereselor economice al--» 
imperiului habsburgic, și în spe
cial a nevoilor de materii pri
me minerale ce «e extrăgeau în 
Transilvania încă din vremuri 
îndepărtate, această parte a tă
rii a cunoscut o dezvoltare in
dustrială mai timpurie și mai 
accentuată decît celelalte pro 
vincii. Datorită dezvoltării reia 
țiilor de producție capitaliste, în 
viața socială își fac apariția 
cele două clase sociale noi —- 
burghezia și proletariatul. Dupâ 
cum se știe, burghezia era in
teresată în reglementări sociale 
care să-i permită ascensiunea

economică, cerîndu-și totodată, 
cu insistență, dreptul de a ocu
pa un rol conducător în viața 
social-politică. Clasa muncitoa 
re, în formare. își manifesta 
tot mai viguros revendicările c- 
conomice, sociale și politice, 
iuptînd pentru condiții-de via
ță mai bune, pentru drepturi și 
libertăți democratice.

Cu toate acestea, tabloul de 
clasă al Transilvaniei din pri
ma jumătate a secolului treci’’ 
continua să fie puternic domi
nat de conflictul dintrp țărăni
me și marea moșierime feudală 
Nobilimea, principala forță eco
nomică și politică a societății 
de atunci, se opunea cu înver
șunare oricăror reforme și ten 
dințe de înnoire care-i ame 
nințau privilegiile de clasă, re
primind cu sălbăticie orice miș
care cu caracter revoluționar. 
Moșierii feudali, fără deosebi 
re de naționalitate, aplicau a 
ceeași politică de exploatare e 
conomică a țărănimii și de dez
binare șovină a maselor popu

lare, în scopul de a le domina 
și asupri mai ușor.

In Transilvania, marea majo
ritate a populației o constituia 
țărănimea iobagă, clasa cea mai 
oropsită, mai exploatată și asu
prită. care nu se bucura de nici 
ur fe! de drepturi și libertăți 
Amploarea relațiilor feudali 
este atestată de faptul că din 
cele 1 960 de așezări rurale al? 
Transilvaniei, 1 866 erau locui
te de iobagi, din care 
1 000 000 români și circa 213 000 
maghiari. Ilustrați'/ pentru si
tuația materială deplorabilă a 
țăranilor este faptul că din cele 
7 zile a’.e săptămînii, aceștia 
erau obligați să lucreze oină L» 
:» zile de clacă pe moșiile nobi
lilor, fără nici o plată. Dato
rită acestor stări de lucruri. 
Ttansilvania a fost de nenumă
rate ori, în decursul secolelor, 
teatrul unor mari răscoale țără
nești. Este, astfel, cunoscut ma
rele război țărănesc din 1514. 
purtat de armata revoluționară

pest°

(Continuare în pag. a Ill-a)

Marea Adunare de la Blaj se 
încheie printr-un grandios spec
tacol muzical-cotegrafic evoca
tor al Revoluției de la 1848 din 
Transilvania, al evenimentelor 
cruciale din ultimii 125 de ani 
înscrise în istoria patriei noas
tre.

In așteptarea emoționantului 
dialog cu istoria, mulțimea de 
oameni trăiește încă intensitatea 
puternică a clipelor înălțătoare 
pe care le-a declanșat memora
bila cuvintare rostită de secre
tarul general al partidului pe 
Cimpia Libertății de la Blaj — 
fierbinte omagiu adus revolu
ționarilor pașoptiști. Din zeci de 
mii de piepturi se aud cu
vintele atît de puternic in
trate în conștiința întregii 
noastre națiuni : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“ — „Ceaușescu și po
porul

Pe acest fond al entuziasmu
lui general, mărturie vie a le
găturilor de granit dintre par
tid și mase, dintre popor și 
conducătorul său. se fac auzite 
primele acorduri ale cintecuîui 
„Tricolorul’* de Ciprian Porum-

Libertății-din
5

patru zări
ne-adună

bescu. in timp ce vocile craini
cilor sintetizează in stihuri so
lemne bucuria fără margini 
manifestată de participanții 
această istorică intîlnire cu 
varășul Nicolae Ceau;

Cu grindul vultur către largul zării, 
Cu glas de iar. cu suflelu-nflorit. 
Iubit conducător, toți fiii țării 
Vă spun din inimă : Bine-ați

Iubit conducător, bine-ați ve
nit ! — repetă mulțimea.

Cobcrind parcă de pe culmile 
domoale ale Apusenilor, de la 
Cimpeni și Abrud, pe teren își 
fac apariția 300 de tulnicăres^ 
care alcătuiesc o adevărată 
cortină vie in fața ..scenei na
turale". Sunetele prelungi și 
grave ale tulnicelor infioară 
văile, șesurile și satele, recon
stituind apelul tribunilor și ai 
revoluționarilor adresat la 1840 
iobagilor din Transilvania. O- 
dată cu glasul tulnicelor străbat 
peste marea cîmpie vocile crai
nicilor :

E țara-n ^sărbătoare ! Cimpia 
Libertății 
dună. în 
căuzașii 
dreptății 
exemplul

/ Din patru zări ne-a- 
cîntec să slăvim / P? 
mindri-ai frăției și 

/ Ce ne lăsară zestre 
lor sublim.

\enit

la 
to-

acestea simple evo- 
momentele de mare

Versurile 
că aidoma 
tensiune din preajma revoluți
ei. cind. spre Blaj, porneau 
călări sau pe jos grupuri, cete, 
convoaie de țărani de pe Tîr- 
nave și din Apuseni, din Mara
mureș și de pe Someș, de la 
Zalău și Năsăud. din Făgăraș 
și Țara Birsei, cu steaguri tri
colore in miini și cu nădejdea 
izbăvirii de iobăgie în inimi, 
demonstrind lumii că românii 
sint o națiune puternică de- 
sine-stătătoare. cu dreptul la o 
viață liberă si independentă.

întreaga mișcare a maselor de 
Ia 1848. către Blaj este simbo
lic reprezentată acum de gru
purile numeroase de tineri și 
virstnici din Lancrăm, fluierași 
din Sugag și Alba, de formați
uni de dansuri populare din

Muntenia și Moldova, acestea 
din urmă semnificind participa
rea revoluționarilor de la 1843 
din Țările Române, la lupta 
fraților lor din Transilvania.

Poporul — milioane unite în- 
tr-o ființă / Aduce flori de 
faptă și foc de conștiință / La 
bronzul celor care luptară-n ’48 
— dezvoltă crainicul nobila i- 
dee a unirii forțelor în revolu
ție, iar ca o ilustrare scenică, 
sportivii înscriu cu trupurile 
lor, pe Cîmpia Libertății, două 
cifre simbolice : ,,1848“ și „125“

în versuri patetice, este oma
giată. apoi, cifra aniversării :

O sută douăzeci și cinci dr 
ani ! Memoria / Ni-i tărîm ge
neros ca această cîmpie ; / Nc-a 
învățat partidul să cinstim is
toria. / Eroii, pilda lor s-o păs 
trăm veșnic vie.

Corul răspunde prompt, ca 
Intr-un dialog, făcînd să răsum 
nemuritorul cint.ee ..Pui de lei’'1 

în fața mulțimii își face ape; 
apariția grupul coregrafic 
,.1848“. Printr-o suită de tablo
uri, dansatorii evocă momente 
semnificative din activitatea ș? 
lupta revoluționarilor de acum 
125 de ani.

Evocatoarele tablouri 
grafice sint însoțite de 
nu mai puțin mișcătoare 
înaintașii revoluționari :

Din munți la mal de ____ .
In noaptea-nstrăinării. / Precum 
un vint de zori / Răsună glasul 
deșteptării.

Ideea este ilustrată muzical 
de cor. prin imnul profeți"
compus de Anton Pan pe ver
surile lui Andrej Mureșanu 
..Deșteaptă-tc române !“

In aceste’ clipe, crainicii ros
tesc a revoluției chemare, 
cum s-a auzit în Blajul anului 
1848 : Libertate ! Jos iobăgia ! 
Republică să fie ! Cinste ! De
mocrație ! Demnitate !...

Un moment emoționant îl con
stituie evocarea celor 24 de re
voluționari. ale căror busturi 
au fost așezate recent, pe ma
rea Cîmpie a Libertății. Ca o

con
versuri 
despr^

mări /

așa

(Continuare în pag. a IV-a)
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UN EMOȚIONANT DIALOG CU ISTORIA
17 mai 1973 în această zi — 

la scurtă vreme după vibranta 
adunare populară de la Iași — 
a avut loc, în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, o nouă și 
impresionantă manifestare o- 
magială consacrată aniversării 
a 125 de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică din 1848 
din România.

De data aceasta, inima între
gii țări a bătut pe cimpia Bla
jului, ce poartă un nume cu 
valoare de simbol — Cimpia 
Libertății — pe care, în primă
vara neuitatului an 1848, a stră
lucit cu putere flacăra revoluți
ei din Transilvania, flacăra nă
zuinței de libertate socială și 
națională, și unde a răsunat 
răspicat și ferm hotărîrea po
porului nostru de a săvîrși uni
tatea națională. Pe această cîm- 
pie — intrată în istorie — s-a 
desfășurat, acum 12 decenii și 
jumătate. Adunarea Națională 
de la Blaj, cel mai de seamă 
moment al revoluției pașoptis
te de pe meleagurile transil
vănene, cu largi implicații în 
mișcarea generală a acelui, an 
revoluționar în România. La a- 
cea memorabilă întrunire au 
participat peste 40 000 de oa
meni — cărturari și tirgoveți, 
țărani iobagi venițj de pe So
meș, Mureș și Tîrnave, de lin
gă Sibiu, Brașov, Hunedoara 
și Făgăraș, mineri din Munții 
Apuseni, lucrători și meșteșu
gari. Văzîndu-i. tribunul Avram 
Iancu avea să exclame : „Sin- 
terri mulți ca și cucuruzul bra
zilor, sîntem mulți și tari". Nu 
pentru prima oară se ridicau 
mulțimile de români, maghiari 
și germani, din Transilvania să 
scuture lanțurile iobăgiei și ale 
despotismului. De pe aceste ți
nuturi au pornit răscoalele de 
la Bobîlna. cele conduse de 
Gbeorgbe Doja, Horea. Cloșca 
și Crișan, care au pus în lumi
nă eroismul popular, dîrzenia. 
spiritul de sacrificu al celor 
obidiți, fără deosebire de na
ționalitate, în lupta împotriva 
împilatorilor Revoluția din 
Transilvania — parte integran
tă a revoluției din Țările ro
mâne — reprezenta, așadar, 
continuarea pe o treaptă supe
rioară a luptei seculare pentru 
eliberare socială și națională, 
înscrii nd u-se la loc de cinste jn 
zbuciumata și glorioasa istorie 
a patriei

Adunarea de Ia Blaj a sădit 
adînc, în conștiința participan- 
ților, ideea necesității unității 
naționale, idee omniprezentă în 
tot timpul desfășurării eveni
mentelor din Transilvania, si 
atît de vibrant exprimată în 
strigătul țăranilor întruniți 
aici : ..Noi vrem să ne unim cu 
țara. Ardealul e acuma Româ
nia". Acesta era un deziderat 
naț’onal fundamental.

Cei mai înaintați revoluțio
nari de la 1848 au militat pen
tru întărirea prieteniei si fră
ției poporului român cu națio
nalitățile conlocuitoare, pentru 
un'rea eforturilor tuturor lo
cuitorilor acestor meleaguri, 
indiferent de naționalitate. in 
luota pentru scuturarea jugu
lui asupririi sociale si naționa
le.. Rememorăm cuvintele de 
adîncă semnificație ale cărtu
rarului ardelean Simion Bărnu- 
fîu, care sounea că națiunea 
română, voind a se constitui si 
organiza pe temei național, 
„n-are cuget dușman in contra 
altor națiuni și cunoaște ace
lași drept pentru toate, voiește 
a le respecta cu sinceritate, ce- 
rînd respect împrumutat după 
dreptate ; prin urmare, națiu
nea română nici voiește a dom
ni peste alte națiuni, nici nu 
va suferi a fi suousă altora. ~i 
voiește drept egal pentru toa
te". La rîndul său. revoluționa
rul maghiar Simonffy Jozsef 
scria lui Avram Iancu. in iu
nie 1849 : ..Românii și ungurii 
au neapărată trebuință de cea 
mai strînsă frăție*' Ca ir. atî- 
tea împrejurări ale istoriei, 
românii,’ maghiarii, germanii, 
s-au aflat alături și în timpul 
mai multor momente ale revo
luției de la 1848. La Adunarea 
de pe Cimpia Blaiului. au par
ticipat și cercuri largi din rin- 
dul naHonalitățilnr conlocuitoa
re, apăsate de aceeași asuorire 
de clasă care înțelegeau că in
teresele lor supreme se împle
teau cu cele ale românilor, că 
ele impuneau să lupte împreu
nă cu aceștia pentru dreptate 
și libertate.

Mesajul de libertate, drepta
te. unitate și independentă al 
Blaiului. a rămas mereu viu, 
statornic. în inimile generații
lor care au urmat.

O mărturie emoționantă o 
constituie prezenta adunare 
populară de la Blaj, prin care 
locuitorii Transilvaniei. intre- 
gul nostru popor, cinstesc acea 
„zi de lumină, de libertate șl 
de mărire română", cum avea 
să denumească N'icolae Bâlces- 
cu ziua intrunirii de pe Cimpia 
Libertății, din mai I848 Ani_ 
versarea acestui moment înâi- 
țător din istoria țării capătă 
acum semnificații dintre cele 
mai profunde, cind aspirațiile 
pentru care au militat CU în
flăcărare luptătorii pașoptiști 
și-au găsit o împlinire definiti
vă. eind socialismul, victorios 

■pe pâmîntul românesc, a descă
tușat toate forțele națiunii, a 
ridicat-o pe noi trepte de dez
voltare și a asigurat, in fapt. 
egalitatea in drepturi a tutu
ror cetățenilor tării, indiferent 
de naționalitate.

tn această dimineață de 
mai. Blajul — străvechi leagăn 
de istorie șl cultură româneas
că care a jucat un rol de ma
re Însemnătate in procesul de 
formare a conștiinței naționale, 
în lupta îndelungată a poporu
lui pentru dreptate socială și 
națională — este in sărbătoa
re, retrăiește cu intensă emoție 
evenimentele glorioase de acum 
125 de ani. Pe clădirile patina
te de vreme, pe frontispiciile 
construcțiilor noi, moderne, flu
tură. in adierea primăverii, 
steaguri roșii si tricolore. Ghir
lande de brad Împodobesc ar
terele principale.

Locuitorii frumoasei așezări 
de la confluenta Tirnavelor - 
care cunoaște acum adevărata 
sa tinerețe, trăind profund în
noirile socialiste — fac o entu
ziastă. însuflețită primire con

ducătorului iubit al partidului 
și statul uVhostru.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, sînt sa
lutați cu căldură de primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid, de reprezentanții or
ganelor județene și municipale 
de partid și de stat, de alte 
persoane oficiale.
-La marea sărbătoare de la 

Blaj participă, de asemenea, 
tovarășii Gheorghe Pană, Janos 
Fazekas. Miron Constântinescu, 
Mihai Gere, Ștefan Peterfi, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, vicepreședinte al Consiliului 
de stat Sint prezenți, totodată, 
tovarășii Iosif Banc. Richard 
Winter, Ioachim Mog*, Ștefan 
Mocuța. Ferdmand Nagy. Lu
dovic Fazekas, primii secretari 
ai Comitetelor de partid ale ju
dețelor Mureș. Sibiu, Hunedoa
ra, Cluj, Covasna. Harghita, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreaga Transilvanie.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Se intonează Imnul de 
Stat. Cu dragoste și ospitalita
te, Mihail Dobirta, președinte
le cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Cisteiul de 
Tîrnave. împreună cu două ță- 
rânci. invita oe secretarul ge
neral al partidului sâ guste 
din îndătinata oîîne si sare, jar 
un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

Tn aclamațiile miilor de lo
calnici. veniți să Ie ureze, din 
toată inima, bun sosit tovarășii 
Nicolae Ceaușescu Și Ion 
Gheorghe Maurer iau loc într-o 
mașină deschisă. îndreptindu-se 
spre Cimpia Libertății.

Acum — ca și atunci. !n a- 
cea memorabilă primăvară a 
lui *48 — Cimpia Blajului frea
mătă de lume. Aici s-au adu
nat peste 70 000 de oameni ; 
mineri din Baia Arieș, metalur- 
giști de la Aiud. muncitori din 
Blaj, Alba Iulia, Petrești. Se
beș. Cugir. Zlatna, Ighiu, Ocna 
Mureș, țărani cooperatori în 
pitorești costume. din Alba. 
Vinț, Șona, Galda, Sîntimbru. 
Cenade. Roșia de Secaș, Avram 
Iancu. Ohaba. Cilnic, Dostad 
și din multe, multe alte sate si 
comune de pe întinsul Transil
vaniei.

Acum, ca si atunci, se află, 
laolaltă, români, maghiari, ger
mani. Sînt urmașii răsculaților 
lui Doja, Horea, Cloșca și Cri
șan, sînt urmașii revoluționari
lor de la 1848. rare au venit 
să aducă omagiul lor fierbinte 
tuturor luptătorilor pentru e- 
mancipare socială si națională, 
pentru socialism^ Sînt cei rare 
îmoreună cu întregul oopor — 
sub conducerea partidului duc 
mai departe idealurile ce >u 
însuflețit • jpta generațiilor an
terioare. jși aduc o contribuție 
de oret Ia înflorirea roeri—uă 
a patriei comune. România so
cialistă. mineri că trăiesc vre
mii? de zhîndâ mult visate.

La înălțimea tribunei. In 
care se află încadrat obe’-Heul 
ridica* in memoria revoluționa
rilor pașODtiștj. flutură, -arz 
desfășurate, drapelele de oarrid 
și de stat, care înconjoară un 
mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cu litere 
aurite este înscrisă cifra ani
versării 125 Tn fața tribunei, 
pe un rond sint conturate din 
flori proasoât sădite, datele Ju
biliare _'848— 1PT3-. care lea
gă intre ele 12 decenii și jumă
tate de luptă neînfricată «i de 
istqrice victorii Pe dealurile 
cu*costișe domoale car? domi
nă Cimoia Libertății. este în
scris anul 1843. încadrat de 
inițialele P.C.R —R_S.R_ o sim
bolică expresie a continuității 
in timp a tradițiilor și idealu
rilor revoluționare.

Nenumărate urări și îndem
nuri — înscrise pe panouri — 
exprimă pregnant simțămintele 
pe care le trăiesc în aceste cli
pe deosebite pârtieipanții la a- 
dunare. sentimente de adînc 
respect față de tradițiile revo
luționare ale poporului. împle
tite eu dragostea fierbinte fată 
de partid și conducere, față de 
patria socialistă. Pe pancarte 
și pe buzele oamenilor se află 
urările • ,,Bun venit la Blaj ce
lui mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
„Cinstire patriei socialiste, par
tidului conducător", „Ceaușescu
— eroism". ..România — Comu^ 
nism", „Ceaușescu să trăiască
— România să-nflorească", „Un 
partid avem și un nume, pre
țuite mult în lume". „Trăiască 
unitatea muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a întregului po
por. în jurul partidului’". „Sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, vom lupta cu hotărîre 
pentru realizarea cincinalului 
1971—1975 înainte de «-ermen".

Mulțimea prezentă^ la grandi
oasa evocare aclamă îndelung 
sosirea — pe sub un simbolic 
arc de triumf — a conducăto
rilor partidului și statului nos
tru.

în această atmosferă de vi
brant patriotism încene aduna
rea populară de la Blaj

Deasupra cîmpiei. s-a așter
nut, pentru cîteva momente, o 
tăcere solemnă Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu inaugurează 
aleea consacrată bărbaților iluș
tri care, prin gîndirea și acțiu
nea lor. au premers evenimen
tele din 1848 și celor care au 
militat in focul revoluției, un 
omagiu adus faptei lor mărețe 
si nepieritoare. Aici, pe această 
alee, se află dăltuite în bronz, 
întru memoria eternă a genera
țiilor. busturile Iui Nicolae Băl- 
cescu. Avram Iancu, Alexandru 
Ioan Cuza. Mihail Kogălniceanu. 
Simion Bărnuțiu. Vasile Alec- 
sandri. Andrei Mureșanu. Ghe
orghe Magheru. C. A. Rosetti. 
Ion Heliade Radulescu. Cos
tache Negri. Gheorghe Ba; 
ritiu. Al. Paoiu Tlarian. Petof1 
Sandor. Cezar Boliac, Eftimie 
Murgu. Stephan Ludwig Roth. 
A. G Golescu-Negru, Ion Io 
nescu de Ta Brad, Petru Maior, 
Aron Pumnul. Timotei Cipariu. 
Gheorghe Șincai. Ioan Inocențiu 
Micu-Claln. în dreptul fiecărui 
bust fac de gardă membri ai 
formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru aoărarea pa
triei și săteni în portul popular 
al acestor meleaguri. Este sim
bolul nreluării peste veac a li
nei flăcări veșnic vii, flacăra 
patriotismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Ion Gheorghe Maurer, cei
lalți' , oaspeți iau loc, apoi, la 
tribuna oficială, împreună cu 
reprezentanții organelor jude
țene și municipale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cu militanți 
din ilegalitate ai partidului și 
ai mișcării muncitorești, perso
nalități ale vieții științifice, 
culturale și artistice, oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții ale județului.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul George Ho- 
moștean, prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R., care a spus •

Vă rog să-mi permiteți ca în 
deschiderea acestei mari adu
nări consacrate aniversării a 
125 de ani de la Revoluția din 
1848 în Transilvania. în numele 
Organizației județene de partid, 
al tuturor oamenilor munrii 
din județul Alba sâ adresez 
din adincul inimilor noastre 
un fierbinte salul celui mai iu
bit fiu al poporului și partidu
lui, secretarului generai al 
Partidului Comun -st Român, 
președintele Conciliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nîcoîae 
Ceausescu

Tn prezerva Dumnetroas- 
tră, «rumpe to vârâse NieoUe 
Ceausescu, a celorlalți tovarăș 
din conducerea de partid si de 

stat, la această mare și repre
zentativă adunare populară noi 
vedem incă o dovadă a cinsti
rii de către gloriosul nostru 
partid, de către conducerea sa. 
a luptelor duse secole de-a rîn
dul de către poporul român 
pentru o viață mai bună, dem
nă si liberă, pentru dreptate 
socială și națională, un oma
giu adus luminaților oatrioți, 
care s-au situat în fruntea ma
selor și au făcut din scopul fi
inței lor slujirea cu credință a 
ponorului.

După ce s-a referit la cond:- 
țiile social-istorice în care au 
avut loc glorioasele evenimente 
de acum 125 de ani, vorbitorul 
a spus :

Glasul si voința celor peste 40 
de mii de participant! a me
morabila adunare ținută pe a- 
cest loc și la care au participat 
revoluționari din toate țării? 
române a avut un puternic ră
sunet în popor, ecoul lui trecînd 
peste decenii, iar vrerea de 
unire cu țara, exprimată aici ca 
o necesitate, s-a răspîndit eu 
repeziciune în mase, ea deve
nind o puternică forță materia
lă. transpusă de către popor în 
viață, definitiv si irevocabil tn 
1918 la Alba Iulia. cînd a avui 
’oe actul de desăvîrșire a. statu
lui național român.

Rezolvarea marilor probleme 
ale țării în perioada ce a urmat 
este legată de numele partidu
lui clasei muncitoare din Româ
nia, de la a cărui constituire am 
sărbătorit nu demult 80 de ani

Azi. sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, făurim 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată. înfăptuind visurile 
cele mai cutezătoare ale înain
tașilor.

Așa cum este binecunoscut, pe 
această multimilenară vatră ro
mânească,, împrejurări istorice 
au făcut ca de-a lungul veacu
rilor să se așeze și să conviețu
iască împreună cu românii și 
populații de alte naționalități.

împreună, oamenii muncii 
români, maghiari și ger
mani au făurit toate bunuri
le materiale și spirituale car? 
există pe aceste meleaguri, în- 
fruntînd cu bărbăție politica de 
învrăjbire a oamenilor muncii 
de diferite naționalități, promo
vată de clasele exploatatoare. 
Astăzi, putem spune cu deplină 
satisfacție și mîndrie că intre 
rezultatele politicii marxist-le- 
niniste a Partidului Comuni*» 
Român se află si rezolvarea 
justă a problemei naționale șL 
ca urmare. întărirea neconteni
tă a unității întregului popor în 
lupta pentru cauza făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

De altfel, aceasta adunarv 
populară simbolizează tăria 
indestructibilă a unității tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste 
plaiuri, indiferent de' naționali
tate. ea de altfel a Întregului 
nostru popor. în jurul Partidu
lui Comunist Român, care duce 
mai deoarte în noile eoaditr 
politice. economice și sociale 
înălțătoarele idealuri ale revo- 
iuperariloc de la IM8. ca și 

din întreaga și zbuciumata 
noastră istorie.

Ca urmare a politicii de dez
voltare armonioasă a tuturor 
zonelor țării, și județul Alba a 
cunoscut o puternică înflorire. 
Pc harta sa economică au apă
rut. numai în ultimii ani, peste 
25 obiective industriale și noi 
capacități, valoarea producției 
globale dublîndu-se. Chiar și 
aici, lingă Cimpia Libertății, 
s-au ridicat puternice și moder
ne obiective ale industriei noas
tre socialiste

Oamenii muncii din județul 
Alba — români, maghiari, ger
mani — înfrățiți în muncă și 
idealuri, la fel ca întregul po
por, sînt profund recunoscători 
conducerii partidului și statu
lui,’ dumneavoastră, mult iubite 
si stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru sprijinul 
multilateral de care ne bucurăm 
în dezvoltarea rapidă a județu
lui, pentru care vă adresăm 
cele mai calde mulțumiri și vă 
exprimăm voința fermă de a 
ne îndeplini exemplar sarcinile 
multiple ce ni le-am asumat în 
vederea realizării cincinalului 
în 4 ani și jumătate.

Am avut fericirea de a vă 
avea în mai multe rîndurl în 
mijlocul nostru, de a vizita uni
tăți industriale și agricole, in 
st’tuții. Indicațiile ce nî le-ați 
dat constituie pentru noi o 
călăuză sigură și un program 
nrecis de lucru. Ele sînt un 
sprijin prețios pentru comitetul 
județean de partid, pentru toți 
comuniștii în adoptarea unor 
măsuri concrete, menite să pună 
în valoare noi și noi resurse, să 
ne facă munca mai spornică și 
eficientă

Vă raportăm, iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, că în cele 4 
luni care au trecut din acest an 
hotărîtor al actualului cincinal, 
oamenii muncii din județ, în 
frunte cu comuniștii, au obținut 
rezultate deosebite. Planul pro
ducției globale industriale a 
fost îndeplinit pe județ în pro
porție de 102,3 la sută, iar cel 
al producției marfă de 102 la 
sută. Angajamentele asumate 
pe întregul an au fost realizate 
pînâ la 1 mai în proporție de 
peste 70 la sută.

Amplele măsuri luate de con
ducerea partidului pentru mo
dernizarea agriculturii, extin
derea acordului global au dus 
la obținerea, an de an, a unor 
producții vegetale și animale 
sporite. Si în această primăva
ră. ca urmare a unor susținute 
eforturi și a unei mai bune or
ganizări a muncit s-a reușit ca 
semănatul porumbului sa se 
încheie pină la 1 mai. iar sfe
cla de zahăr și cartofii încă la 
data de 15 aprilie. în prezent 
luertodu-se cu toate forțele la 
întreținerea culturilor.

Creșterea vertiginoasă a po
tențialului economic al jude
țului Alba a produs mutații 
calitative ir. viața oamenilor 
muncii români, maghiari și 
germani care conviețuiesc ne 
aceste meleaguri, a avut drept 
urmare accentuarea gradului de 
urbanizare a localităților, dez- 

voltarea învățămîntului, a o- 
crotirii sănătății, a tuturor do
meniilor vieții culturale a ma
selor.

Cinstind împlinirea a 12o de 
ani de la Revoluția română din 
1848 în Transilvania, aducînd 
întreaga prețuire tradițiilor re
voluționare ale poporului nos
tru, invățînd din înalta școala 
a acestor tradiții, dorim să vă 
asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, pe dumneavoastră 
și pe ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat, că 
noi înțelegem bine cu toți’ cu
vintele rostite de dumneavoas
tră la grandioasa _ adunare 
populară de la Iași, că omagiul 
cel mai de preț pe care îl pu
tem aduce luptei înaintașilor 
este angajamentul fierbinte de 
a munci cu dăruire, cu întreaga 
noastră energie și pricepere 
pentru înfăptuirea programului, 
de dezvoltare multilaterală a 
orînduirii socialiste, elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român. în numele 
fericirii întregului popor, al pro
gresului. civilizației și culturii 
socialiste și comuniste pe pa- 
mîntul străbun al scumpei 
noastre patrii.

A luat apoi cuvîntul Nicolae 
Badea, muncitor la Combinatu1 
de prelucrare a lemnului din 
Blaj.

Sărbătorim 125 de ani de la 
Revoluția din 1848. în Transil
vania — ca de altfel și în cele
lalte țări române — în condi
țiile unei munci avîntate pentru 
înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, prefigu
rată cu cutezanță și clarviziune 
de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. la 

Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului.

Blajul, pină nu de mult lipsit 
de obiective industriale, a cu
noscut și cunoaște în anii noștri 
o puternică înflorire. Oameni 
care, pină mai ieri, aveau o 
singură îndeletnicire — coasa și 
plugul — sint astăzi muncitori 
de nădejde, mulți cu o înaltă 
calificare, mînuiesc cu pricepere 
tehnica modernă cu care sint 
dotate obiectivele economice.

Este deosebit de plăcut pen
tru noi, stimate tovarășe secre
tar general, să vă putem ra
porta că. in marea și entuziasta 
întrecere muncitorească ce se 
desfășoară pentru realizarea 
cincinalului în 4 ani și jumă
tate, noi. cei de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului, ne 
prezentăm cu succese de seamă. 
Tn prezent, produsele acestui 
combinat se desfac pe piețele a 
peste 28 de țâri din Europa, 
Asia și Africa.

Realizările de pină acum con
stituie și un omagiu adus lup
tei înaintașilor și ilustrează in 
același timp ca aici, la Blaj, 
comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii — români, maghiari, 
germani — se dovedesc a fi. 
împreună cu întregul popor, 
purtătorii unor simțăminte de 
fierbinte patriotism, de înaltă 
responsabilitate socială și poli
tică.

In încheiere, exprim încă o 
dată hotărîrea fermă a detașa
mentului de muncitori din ora
șul Blaj, din județul Alba, în 
frunte cu comuniștii, că -vom 
face totul pentru ,>ca munca 
noastră să fie mai rodnică, că 
vom folosj din plin toate re
sursele și posibilitățile de care 
dispunem, convinși fiind că în 
acest fel ne vom spori aportul 
la înflorirea României socia
liste.

In cuvîntul său, Georgina 
Suciu. profesoară la Liceul „Ia- 
cpb Mureșanu" din Blaj, a spus: 
Măreția Revoluției din Transil
vania de acum 125 de ani, do
rința fierbinte de unire cu țara, 
ce se statornicise de veacuri în 
inimile tuturor românilor de 
pe aceste meleaguri, a pătruns 
și s-a imprimat puternic în con
știința înaintașilor noștri, tre
cînd din generație în generație 
ca o flacără mereu vie a iubirii 
de patrie.

O dovadă a cinstirii acestui 
măreț și glorios trecut o con
stituie grija deosebită cu care 
partidul nostru, dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, pre- 
țuiți valorile moștenirii noastre 
cultural-istorice. in șirul cărora 
se numără și Blajul, vechi lea
găn de cultură și civilizație ro
mânească.

Exemple grăitoare sînt inau
gurarea Bibliotecii ..Timotei Ci
pariu". Muzeul Școlii Ardelene 
și al Revoluției de la 1843. mo
numentalul ansamblu sculptural, 
simbol al demnității unui popor 
devenit liber și stăpîn pe 
soarta sa. Mulțumindu-vă din 
sufle*. încă o dată. tovarășe 
secretar general, vă asigurăm că 
vom face totul ca aceste minu
nate obiective culturale să de

vină puternice mijloace de e- 
ducație patriotică pentru tînăra 
generație, mijloace de înfrățire 
a tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste locuri.

Pentru fiecare dintre noi este 
pe deplin întemeiată mîndria 
că partidul nostru comunist a 
preluat, îmbogățit și ridicat pe 
noi trepte trecutul de luptă 
al poporului, fiind continuatorul 
firesc a tot ceea ce a fost îna
intat și progresist în istoria 
patriei.

Grandiosul program elaborat 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului 
de înfăptuire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
țara noastră, a cărui realizare 
va ridica România pe înalte 
culmi de civilizație și progres, 
pune în fața tuturor celor ce 
muncesc mari și importante 
sarcini. Noi, cei ce ne desfășu
răm activitatea în procesul in- 
structiv-educativ. sîntem hotăriîi 
sâ muncim în așa fel îneît. le- 
gind tot mai mult învățămintul 
de practică, de viață, de cerin
țele producției moderne, să pre
gătim elevii pentru a deveni 
oameni cu o înaltă conștiință 
socialistă, cu fierbinte dragoste 
de patrie și partid, cu un larg 
orizon* științific, cultural și pro
fesional. fii de nădejde ai Ro
mâniei de azi și de miine.

Vă rog să-mi îngăduiți ca în 
încheiere. în numele blăjenilor, 
al intelectualilor din acest județ 
să asigur conducerea partidului 
și statului, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe seecretar ge
neral, că fiecare dintre noi, la 
locul său de muncă, va deoune 
toate eforturile, întreaga ener
gie a brațelor și a minții, pen
tru a contribui tot mai mult și 
mai bine la înfăptuirea politicii 
partidului nostru drag.

Mă simt deosebit de onorat, 
a spus inginerul Kadar Fran- 
cisc. șeful secției mecanico-e- 
nergetice de la Uzina mecanică 
Cugir, să iau cuvîntul la aceas
tă grandioasă adunare populară 
care omagiază Revoluția de la 
1848, în Transilvania. această 
pagină nepieritoare din istoria 
glorioasă a patriei. Mii și mii 
de iobagi- maghiari au aprobat 
din tot sufletul hotărîrile de a 
lupta pentru libertate, egalitate 
și fraternitate. Gazeta progre
sistă „Marczius Tizenotodike", 
referindu-se la dreptul acelora 
care urmau să hotărască soarta 
locuitorilor Transilvaniei, scria 
în numărul din 26 mai 1848 : 
„...Dieta nu reprezintă decît 
cîteva sute de oameni, români- 
mea înseamnă Ardealul întreg".

Această poziție înaintată, con
formă adevărului istoric, exista 
în conștiința multor maghiari și 
germani pe care viața i-a așe
zat pe aceste meleaguri alături 
de români.

Acum 25 de ani, cind se săr
bătorea centenarul Revoluției 
de la 1848. eu, fiu de țăran ma
ghiar. născut și trăit pe plaiu
rile Transilvaniei, intram pe 
porțile unei facultăți, împreună 
cu mii de tineri — români, 
maghiari, germani — bucurîn- 
du-mă de marile cuceriri revo
luționare ale poporului român, 
condus de partidul comuniștilor.

Astăzi, cînd știu că și viata 
mea a urmat traiectoria fireas
că a unui om al societății noas
tre, nutresc un sentiment de 
profundă mîndrie patriotică 
pentru faptul că sub ochii noș
tri, prin munca noastră se cre
ează o Românie modernă și 
înfloritoare, în care fiecare om 
al muncii, indiferent de națio
nalitate. se afirmă plenar, par
ticipă conștient la măreața ope
ră tje edificare a socialismului 
pe pămîntul României. spre 
binele nostru al tuturor.

Vă rog să-mi permiteți, 
scumpe tovarășe secretar gene
ral, să exprim din inimă pro
funda recunoștință a oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din județul Alba, față de 
partidul și statul nostru, față 
de dumneavoastră, pentru tot 
ceea ce s-a făcut și se face 
pentru ca patria noastră comu
nă, Republica Socialistă Româ
nia. să prospere și mai mult, 
iar fiii ei, fără deosebire de na
ționalitate. să se bucure din 
plin de roadele muncii lor. de 
binefacerile socialismului, de 
un trai tot mai bun și fericit. ■

In cadrul colectivului de 
muncitori de la Uzina mecanică 
Cugir. unde îmi desfășor activi
tatea. trăiesc și muncesc împre
ună români, maghiari, germani, 
care, cu abnegație și hotărîre, 
infăDtuiesc zi de zj politica par
tidului nostru, îndeplinesc e- 
xemniar sarcinile de plan la 
toți indicatorii, transpun în via
ță prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat cu ocazia vizitei 
făcute de dumneavoastră, anul 
trecut, la Cugir. Vă asigurăm și 
cu acest prilej, mult iubite to
varășe secretar general, că vom 
urma cu devotament nețărmurit, 
politica Partidului Comunist 
Român, că vom face totul pen
tru ca sarcinile sporite din ac
tualul cincinal să le îndeplinim 
înainte de termen, adueîndu-ne 
astfel contribuția, alături d* 
toți oamenii muncii din scumpa 
noastră patrie, la înflorirea con
tinuă a Republicii Socialiste 
România.

în cuvîntul său. Viorel Șoica, 
locuitor din comuna Avram 
Iancu, a spus : Venind la a- 
ceastă mare adunare, eu. tînăr 
din comuna în care s-a născut 
și a trăit Avram Iancu, omul 
și revoluționarul care a rostit 
acele cuvinte de neuitat că : 
..Singurul dor al vieții mele a 
fost să-mi văd nația fericită", 
mă simt profund mișcat că pot 
să vă aduc aici, pe Cimpia Li
bertății. gîndurile și sentimen
tele de mîndrie ale moților, al? 
urmașilor acelora care au știut 
de atîtea ori. în zbuciumata 
noastră istorie, să lupte cu 
bărbăție și neînfricare, pentru 
a-și croi o soartă ma, bună și 
mai dreaptă.

Astăzi, cînd această soartă s-a 
împlinit, sub conducerea parti
dului, ne aducem aminte că. 
chemați de glasul puternic, c? 
venea din străfunduri de veacuri 
— „Deșteaptă-te române din 
somnul cel de moarte" —. moții 
cei obidiți și batjocoriți, umi
liți și exploatați pină la singe, 
au înțeles și în anul istoric 1843 
că numai de ei. de voința și 
de hotărîrea nestrămutată a în
tregului popor atirnă ciștigarea 
drepturilor sociale și a libertă
ților naționale, de care erau 

flămînzl și însetați. Pătrunși 
pină în adîncul ființei lor de 
acest adevăr, moții s-au ridicat, 
în frunte cu Iancu, Dobra. Ba- 
lint, Buteanu și alți revoluțio
nari, cu mic cu mare, pentru a 
răsturna și a sfărîma alcătuirea 
nedreaptă a acelor vremuri..

Așezările din munții Apuseni, 
leagănul atîtor frămîntări socia
le, care, așa cum știm, au dat 
istoriei neamului nostru atiția 
bărbați drepți și neînfricați, 
tari ga stîncile de granit, și-au 
schimbat înfățișarea, devenind 
astăzi, sub conducerea partidu
lui nostru comunist, o zonă a 
țării care cunoaște tot mai muît 
prefacerile prezentului socialist. 
S-au ridicat în anii noștri lu
minoși . și pe vetrele Apuseni
lor fabrici, școli, dispensare, 
grădinițe, mii de case noi, iar • 
becul electric arde în aproape 
fiecare casă. Noi. tinerii, ca de 
altfel toți urmașii lui Horea și 
Iancu, sîntem mindri că luptele 
și jertfele părinților și strămo
șilor noștri n-au fost zadar
nice.

Doresc din tot sufletul să ex
prim, de la această tribună și in 
aceste clipe, dragostea și recu
noștința fierbinte a noastră, a ti
nerei generații, partidului nostru 
comunist, dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, pen
tru viața nouă ce o trăim.

Cinstind gloriosul nostru tre
cut, învăț,ind din paginile isto
riei și din cartea vie a socialis
mului, pe care o scrie cu litere 
de aur poporul, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, noi. 
tinerii muncitori de pe aceste 
meleaguri, ne angajăm astăzi 
prin cuvînt și faptă să muncim 
mai mult și mai bine, cu totală 
dăruire și înaltă răspundere, 
pentru ca patria noastră să de
vină tot mai puternică și înflo
ritoare, pentru ca viitorul nos
tru să fie așa cum ni-1 făurește 
partidul, așa cum ni-1 arătați 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ;

Șirul vorbitorilor a fost înv 
cheiat de Mihai Reckerth, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din Șona, care ex- 
primind sentimentele de pro
fundă mîndrie, de recunoștință 
și nemărginit atașament față de 
Partidul Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sub a cărui înțelep- 
tă conducere idealurile înainta
șilor noștri au devenit fapte, a 
spus : De veacuri, pe aceste 
locuri, alături de români con
viețuiesc și se înțeleg ca frații și 
oameni ai muncii de naționali
tate germană și maghiară. Lupta 
pentru libertate și dreptate a 
fost din totdeauna o cauză co
mună a tuturor oamenilor mun
cii. Printre luptătorii luminați ai 
Revoluției de la 1848 din Tran
silvania ne este bine cunoscută 
și figura lui Ștefan Ludwig 
Roth, participant la adunarea de 
acum 125 de ani de la Blaj, care, 
pe baza unei profunde cunoaș
teri a vieții, a realităților isto
rice din Transilvania, a modu
lui cum puteau fi rezolvate just 
problemele mari de aici, scria : 
..în zadar se căznesc domnii de 
la Dieta din Cluj să dea Tran
silvaniei o limbă oficială. Tran
silvania nu are nevoie de o ase
menea limbă... Ea are o limbă a 
sa : nu este nici limba germană, 
nici cea maghiară, este limba 
română, pe care o știu toți, fără 
să o fi învățat".

Din strămoși ne-a rămas fru
mosul obicei de a ne respecta și 
stima unii pe alții. Și în comuna 
noastră. Șona, la fel ca în toate 
localitățile cu populație mixtă, 
românii, germanii, maghiarii se 
prețuiesc, se ajută, muncesc și 
petrec împreună.

Ca rod al înțeleptei politici a 
Partidului Comunist Român, 
care a rezolvat in mod just și 
pentru totdeauna problema na
țională, astăzi ne bucurăm cu 
toții de o deplină și reală egali
tate în drepturi. în viața noastră 
de fiecare zi, simțim și trăim 
marile binefaceri ale socialismu
lui, care sînt ale noastre, ale tu
turor, indiferent de naționali
tate.

Rod al alianței muncitorilor și 
țăranilor, al politicii partidului 
și guvernului, și noi. în Șona, 
ne-am organizat, de peste două
zeci țle ani, viața in mod socia
list, unindu-ne in cooperativa a- 
gricolă de producție și obținind 
an de an producții agricole ve
getale și animale tot mai mari. 
Sporirea producției a stat la 
baza creșterii veniturilor coope
ratorilor, a ridicării nivelului lor 
de viață.

însămînțările din această pri
măvară^ le-am făcut la timp și 
de bună calitate, iar acum lu
crăm din plin la întreținerea 
culturilor. Sîntem hotăriți să 
muncim în așa fel încit să ne 
situăm pe locuri de frunte în 
întrecerea pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen.

Vă asigurăm din toată ființa 
noastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, strîns uniți in ju
rul partidului nostru comunist, 
în frunte cu dumneavoastră, ne 
vom închina toate puterile, în
treaga viață cauzei prosperității 
și înfloririi scumpei noastre pa
trii — România socialistă .

In entuziasmul și însuflețirea 
generală, ia cuvintu! tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului este ur
mărită cu viu interes de zecile 
de mii de participant și, prin 
intermediul transmisiuni} la ra
dio și televiziune, de întreaga 
țară, fiind subliniată in repetate 
rînduri de îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații.

Cuvintele conducătorului par
tidului și statului nostru găsesc 
un larg și viu ecou în inima și 
conștiința națiunii. Domnește o 
atmosferă sărbătorească. Toți 
cei prezenți, români, maghiar:, 
germani, fii ai patriei iubite — 
România socialistă, își exprimă 
sentimentele de dragoste și ata
șament față de partidul nostru 
comunist, care. în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conduce po
porul pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.
Reportai realizat de: IO\ 
MARGINEANU. ADRIAN IO- 
NESCU. NICOLAE DÂSCA- 
LESCU. NICOLAE VAMVU. 
Fotografii de PETRF DCHi- 
TRESCU. RADU CRISTESCU.

ION DUMITRU.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

q iobagilor conduși de Gheor- 
ghe Doja împotriva nobilimii a- 
supritoare, care a înspăimîntat 
de moarte clasele stăpînitoare 
si a stîrnit un profund ecou în 
întreaga Europă. Una dintre 
cele mai profunde și mai răsu
nătoare mișcări țărănești cunos
cute pe continentul nostru a 
fost, de asemenea, răscoala io
bagilor de la 1784 condusă d3 
Horia, Cloșca și Crișan, care a 
produs o puternică frămîntare 
și ‘agitație în întreg imperiul 
habsburgic. In uceste mari răs
coale țărănești, ca în toate în
fruntările de clasă cu exploata
torii feudali, in lupta pentru 
condiții de viață mai omenești, 
pentru drepturi și libertăți so
ciale, iobagii români și maghiari 
s-au aflat întotdeauna umăr la 
umăr, în strînsă frăție și uni
tate, animați de aceleași inte
rese și țeluri, conștienți că nu
mai împreună pot dobindi vic
toria împotriva dușmanului de 
clasă comun, îsi pot asigura li
bertatea și fericirea. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale ; 
se scandează „Ceaușescu $i po
porul").

Este cunoscut că, de-a lungul 
secolelor, pe meleagurile Tran
silvaniei, alături de locuitorii 
români de baștină, s-au așezat, 
au trăit și au muncit și popu
lații de alte naționalități — un
guri, germani, sasi, secui si al
ții. Structura națională a por ’- 
lației Ardealului la jumătatea 
veacului trecut cuprindea, după 
cum se arată în documentele 
vremii, două treimi români si 
circa o treime celelalte națio
nalități conlocuitoare.

Clasele exploatatoare din Ar
deal, și în mod deosebit nobi
limea, care avea în mîinile sale 
puterea în principat, erau în 
special de naționalitate maghia
ră și germană. Referindu-se la 
această stare de lucruri. Karl 
Marx scria că „pînă în 1848, ro
mânii din Transilvania... erau 
considerați pe propriul lor pâ- 
mîntr „națiune tolerată** si că 
„erau numiți plebea vagabondă, 
deși formau 2/3 din populație, 
în timp ce ungurii, sașii, secuii, 
grecii, armenii formează numai 
cealaltă treime".

Această situație economică, 
socială și națională genera in 
Transilvania o stare de pro
fundă nemulțumire în masele 
largi populare, atît române cit 
și de alte naționalități, crea 
un adevărat ghem de contra
dicții sociale și naționale ce 
impuneau cu necesitate obiecti
vă schimbări radical^ in în
săși structura societății, în
lăturarea relațiilor de exploa
tare feudală, a gravelor inega
lități care apăsau umerii mul
țimilor. acordarea libertăților 
naționale, răsturnarea jugului 
dominației habsburgice.

Este tocmai perioada cînd. pe 
continent, popoarele asuprite 
își cereau cu hotărîre dreptul 
la viață liberă și independentă, 
respectarea entității lor națio 
nale, se ridicau pentru consti
tuirea în state naționale unita
re suverane. Ecoul acestor lup
te, aspirații și revendicări, care 
produceau mutații profunde in 
destinul popoarelor din Euro
pa, se face puternic simtit și 
în cadrul imperiului habsbur- 
gic. Se conturează tot mai clar 
aspirațiile popoarelor asuprite 
de acest imperiu . pentru elibe
rare socială și națională, pentru 
constituirea în state naționale 
independente. în acest context 
se accentuează si procesul de 
redeșteptare națională a româ
nilor, de formare a națiunii ro
mâne.

în împrejurările internaționa
le arătate, și pe fondul contra
dicțiilor interne deosebit de as
cuțite, încep să se agite, in 
primăvara anului 1848. masele 
populare din Transilvania, atit 
din rîndul poporului român, cit 
și din rîndul naționalităților 
conlocuitoare. în luna martie a 
acelui an încep să se organize
ze întruniri, să apară manifeste 
cu revendicări revoluționare, 
ale căror direcții principale e- 
rau : abolirea privilegiilor feu
dale, a robiei iobăgiste, scoate
rea vieții sociale din* marasmul 
rc/ttiîlor de producție medieva
le; dezvoltarea nestingherită 'i 
activității economice, comercia
le .financiare, libertăți demo
cratice. Revoluția burghezo-de- 
mocratică din Transilvania, da
torită dominației politice-eco- 
nomice și militare habsburgice, 
a căpătat, ca și în celelalte 
țări supuse ocupației acestui 
imperiu, si un pronunțat ca
racter național

Cînd. (a 15 martie 1848, la 
Pesta a 'izbucnit revoluția care 
proclama lichidarea- suprema
ției aristocratice. deschiderea 
barierelor sociale ce frînau 
desfășurarea largă a producției 
capitaliste, promovarea in via
ța socială a principiilor egali
tății, revoluționarii din Tran
silvania — atît români, cit și 
maghiari, secui, germani și de 
alte naționalități — și-au mani
festat solidaritatea, i-au aplau
dat și i-au susținut din tot su
fletul pe militanții din Unga
ria. Elocvent pentru starea de 
spirit de frăție și solidaritate 
este faptul că, la evenimentele 
care au avut loc la Pesta la 27 
martie — 8 aprilie, un mare nu
măr de români au luat parte 
activă, împreună cu masele 
populare maghiare, la elibera
rea din închisoare a revoluțio
narilor democrați. printre care 
se. afla si militantul pașoptist 
român Eftimie Murgu, condu
cătorul de mai tîrziu al mișcă
rilor revoluționare din Banat.

O serie de militanți revolu
ționari români și maghiari își 
exprimau speranța și convinge
rea că cele două popoare își 
vor uni forțele și vor lupta 
împreună împotriva asupritori
lor comuni, pentru cauza eli
berării lor sociale și naționale, 
pentru constituirea, potrivit 
propriei lor voințe. în state na
ționale de sine stătătoare.

în aceste împrejurări, mili
tanții revoluționari transilvă
neni hotărăsc convocarea isto
ricei adunări populare de la 
Bla.i. Apelul lansat găsește o 
profundă rezonanță în rândul 
maselor largi populare. Pentru 
a elabora într-un larg consens 
public platforma politică a re
voluției, și pentru a alege în 

mod democratic conducătorii 
luptelor sociale, aici, pe cimpia 
Blajului, s-au adunat din toa
te colțurile Ardealului, intr-o 
impresionantă ordine cetățe
nească. animați de un puternic 
elan revoluționar. patriotic, 
peste 40 000 de oameni. Este 
deosebit de semnificativ că ală
turi de țăranii, muncitorii și 
meseriașii români, in masa 
participanților la adunarea 
populară de la Blaj se aflau și 
iobagi unguri, sași și secui, 
care simțeau că luptind împre
ună cu revoluționarii români 
își vor pulea împlini visurije 
și aspirațiile, se vor putea eli
bera din lanțurile exploatării, 
vor putea cuceri o viață mai 
dreaptă, mai bună, o viață 
liberă. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Are, de asemenea, valoare 
de inalt .simbol, faptul că pe 
Cîmpia Libertății de la Blaj, 
împreună cu Avram Iancu, Si- 
mion Bărnuțiu, George Bari- 
țiu, Timotei Cipariu, Al. Pa- 
piu-Ilarian și ceilalți fruntași 
revoluționari ardeleni, se gă
seau și militanți revoluționari 
din celelalte provincii româ
nești, ca Alexandru Ioan Cuza, 
Vasile Alecsandri, Alecu Ru
sso, Costache Negri, Gheorghe 
Sion. Dimitrie Brătianu și al
ții. Aceasta a fost o expresie 
elocventă a frăției de luptă a 
tuturor românilor de la 1848 
pentru realizarea revendicări
lor revoluției burghezo-demo- 
cratice, pentru afirmarea do
rinței și voinței de unitate na
țională, de făurire a. statului 
național unitar. (Aplauze puter
nice).

La Blaj a fost adoptat un 
vast program economic, social 
si politic, in centrul căruia se 
afla cerința desființării iobăgi- 
ei fără nici o despăgubire din 
parfea țăranilor. Programul ce
rea, de asemenea, libertate in
dustrială și comercială, inlă’u- 
rarea tuturor piedicilor și sta
vilelor puse în calea activității 
economice, a schimburilor cu 
țările vecine, elaborarea unei 
constituții noi pentru Transil
vania și instituirea unei Adu
nări Constituante care să-și în
temeieze activitatea pe ..prin
cipiile libertății, dreptății, ega
lității și frățietății**, „purtarea 
comună a sarcinilor publice** și 
ștergerea privilegiilor, asigura
rea libertății personale, a li
bertății adunărilor și a tiparu
lui, precum și alte revendicări 
impuse de mersul înainte al 
societății. O mare însemnătate 
istorică are faptul că adunarea 
populară de la Blaj a adoptai 
rezoluția prin care „națiunea 
română se declară și se procla
mă națiune de sine stătătoare**, 
exprimind într-un singur gia» 
într-o singură voință aspirația : 
„Vrem să ne unim cu țara !“ 
(Aplauze puternice, prelungite : 
urale ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").

Marea adunare populară de 
la Blaj a demonstrat că mișca
rea revoluționară din Ardeal 
nu a fost o acțiune izolată, ex
presia unor revendicări înguste, 
sau o acțiune de import, ci o 
manifestare cu adevărat popu
lară care întrunea adeziunea 
maselor largi, asuorite, dorința 
si voința tuturor de a cuceri o 
viață liberă și independentă. 
Dacă in Moldova revoluția a 
reușit să cuprindă îndeosebi 
cercurile largi ale intelectuali
tății și să se sprijine, în dez- 

’ voltarea sa. de abia mai tir- 
ziu pe masele largi populare. 
În Ardeal ea s-a caracterizat 
de la început printr-o partici
pare largă a maselor populare 
— români, maghiari, germani, 
secui — și tocmai aceasta a im
primat forța și durata mișcării 
revoluționare de la 1848.

Despre amploarea și semnifi
cația ‘ acestui adevărat forum 
popular întrunit la Blaj, con
temporanii au lăsat mărturii 
pline de admirație. „Aceasta — 
spunea Alexandru Papiu-Ilarian 
în „Istoria românilor din Dacia 
suoerioară** — a fost o adunare 
unde ținea consiliu poporul 
despre scăparea republicii ; pe 
fețele lor se putea citi toate 
durerile trecutului și toate 
virtuțile pe care le niîntuieșc 
prezentul și viitorul națiunii ; 
seriozitate în adunare, eroism 
în război, dacă se cere'*. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Istoricul și memorialistul 
maghiar Jakab Elek, martor 
ocular la acesta evenimente, 
scria : „Măreț era spectacolul 
ce se desfășura in fața noastră. 
Această masă imensă de oameni 
părea o mare liniștită pe a cărei 
suprafață nu se zărea nici cel 
mai mic val, în ale cărei 
adîncuri nu se putea bănui nici 
cel mai mic indiciu de agitație; 
aproape nici nu se putea obser
va că aici e atît popor întrunit 
Pentru prima oară în viața lui 
cu scop de consfătuire politică". 
Sub impresia puternică a celor 
văzute la Blaj, profesorul sas 
Ștefan Ludwig Roth scria ia rîn
dul său : „Masele care au venit 
la această grandioasă adunare 
porniseră pentru a auzi cuvîn- 
tul despre desființarea robote- 
lor... în fiecare participant insă 
se deșteptase gindul naționali
tății. Acest gind prinsese rădă
cini atit de adinei, incit el nu 
va mai putea fi niciodată scos 
din inimile românilor**.

Cîmpia de la Blaj, care a 
dobîndit . numele simbolic de 
„Cîmpia Libertății11, avea să 
devină în tot cursul Revoluției 
de la 1848 locul in care, în mo
mente hotărîtoare, de cumpănă, 
era convocat forumul popular, 
se adunau zeci de mii de cetă
țeni pentru a lua hotăriri asu
pra soartei luptei revoluționare.

Treci nd în revistă desfășu
rarea Revoluției de la 1848 în 
Ardeal, trebuie să menționăm 
că o altă manifestare de am
ploare, care oglindește partici
parea naționalităților conlocui
toare. alături de poporul român, 
la bătălia pentru libertate și 
dreptate socială, pentru scutu
rarea jugului habsburgic, a fost 
adunarea populară a secuilor 
de la Lutița. Această remarca
bilă reuniune, la care au parti
cipat zeci de mii de secui, s-a 
pronunțat, în esență, pentru a- 
celeasi revendicări burghezo- 
democratice ca și adunarea de 
la Blaj, cerînd desființarea io- 
băgiei, „egala împărțire a drep
turilor și obligațiilor în socie
tate" si alteia. Adunarea secui

lor a avut și un pronunțat ca
racter antihabsburgic. O parte 
din participanți, proveniți din 
rind’irile militarilor înrolați în 
trupele habsburgice, au smuls 
de pe hainele lor însemnele im
periale și au decis să se orga
nizeze într-o armată populară 
care să apere revendicările de
mocratice ale poporului ' împo
triva armatelor trimise de îm
păratul de la Viena. Proclama
ția adunării de la Lutița inti
tulată ..Frați concetățeni români 
și sași" spunea : „Dorim ca in 
această țară să domnească pa
cea și libertatea, de roadele 
dulci ale cărora să ne putem 
bucura împreună cu voi". „Re
cunoaștem — se afirma în con
tinuare — naționalitatea, limba 
și credința voastră și sîntem 
gata să Ie apărăm cu sabia în 
mină". Caracterizînd adunarea 
secuilor ca „faptă istorică de 
mare valoare... după adunările 
românilor din anul 1848 “, Geor
ge Barițiu spunea : „Această a- 
dunare secuiască dă lectorilor 
imparțiali ocaziunea de a tra
ge Paralele interesante între 
temperamentele, caracterele și 
gradul de cultură ale acestor 
două națiuni, români și ma- 
ghiari-secui". (^plauze puterni
ce. prelungite).

Nobilimea feudală din Tran
silvania nu numai câ nu dă as
cultare voinței țăranilor de a 
desființa rînduielile iobăgiste, 
dar chiar recurge la teroare 
pentru a-și păstra privilegiile. 
In aceste condiții, țăranii trec 
la răsturnarea pe cale revolu
ționară a jugului feudal, la lua
rea în stăpînire cu forța a unor 
pămînturi moșierești. Cînd rea - 
țiunea începe să reprime miș
carea țărănească, căpeteniile re
voluției cheamă poporul să 
pună mîna pe arme. Aceasta 
chemare străbate de-a lungul si 
de-a latul munții Ardealului 
Țăranii se adună și se organi
zează. hotărîți mai bine sâ 
moară decît să cadă iar sub ju
gul robiei feudale. Lupta mase 
lor țărănești ia amploare, inlă- 
turînd în multe localități ve
chea administrație sl îniocuin- 
d-o cu administrația nouă, re
voluționară. a poporului. în 
Munții Apuseni. Avram Iancu 
mstaureazâ o adevărata „Repu
blică românească". Așa cum 
consemnează Karl Marx „Acest 
ținut al minelor deveni centrul 
adevăratului război național".

Respectarea adevărului istoric 
ne obligă ca, elogiind laturile 
pozitive ale mișcărilor revolu
ționare de la 1848 din Transil
vania si Ungaria, să consem
năm. in același timp, limitele 
principiale și greșelile tactice 
ale acestora, care au avut con
secințe dintre cele mai nefaste 
asupra desfășurării revoluției 
însăsi. asupra intereselor "mase
lor largi populare, conducing, 
în ultimă instanță, la binecunos
cutul eșec tragic al acestor miș
cări revoluționare. Eroarea fun
damentală pe care au comis-o 
atit revoluționarii unguri cit și 
cei români au fost aceea câ. in 
loc să-și unească forțele îr. a- 
saltal comun împotriva puterii 
absolutiste habsburgice. care-i 
asuorea deopotrivă, in Io** să-<i 
concentreze atacul împotriva re- 
acțiunii imperiale. dușmanul 
principal și al unora si al al
tora. și de infringerea căruia de
pindea satisfacerea revendicăn- 
ior lor sociale vitale, eliberarea 
lor națională, aceștia și-au în
chipuit că-și pot atinge țelurile 
revoluționare cu sprijinul îm
păratului de la Viena. în esen
ță si unii și alții au căzut pra
dă manevrelor diversioniste ale 
Curții imperiale, jocului subtil 
practicat de aceasta, ne baza 
vechiului dicton „divide et im- 
pera". Urmărind învrăjbirea ce
lor două popoare, ațițarea unuia 
împotriva celuilalt, în scopul de 
a atenua for(a de șoc a revolu
ției ce începuse sâ-ș: ridice vâl
vătăile în această parte a im
periului, de a cîșiiga timp în 
vederea Pregătirii contrarevolu
ției. împăratul a prins și pe u- 
nii și pe alții în mreaja unor 
promisiuni înșelătoare.-

Imperiu! habsburgic s-a gră
bit să-și dea adeziunea la ideea 
alipirii Transilvaniei la Unga
ria, știind că. pe această cale, 
va stîrni nemulțumirea poporu
lui român, va provoca sciziune 
între mișcările revoluționare ale 
celor două națiuni.

Unele cercuri politice progre
siste maghiare și-au dat seama 
de consecințele grave care pu

teau decurge din unirea forțată 
a Transilvaniei cu Ungaria si 
au atras atenția asupra greșelii 
de a persevera pe acest drum, 
însăși gazeta revoluționarilor 
maghiari, intitulată simbolic 
..Cincisprezece martie" —. data 
declanșării revoluției din Pesta
— scria în acele zile : „In Tran
silvania. două puteri au să ho
tărască asupra soartei uniunii: 
dieta și poporul român. Dieta nu 
reprezintă decit cîteva sute do 
oameni: românimea înseamnă 
Transilvania întreaga. Uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria, fără 
consinTțămîntul românilor, e un 
lucru de care nici să nu ne 
apucăm**.

Aceeași gazetă trăgea semna
lul de alarmă asupra pericolu
lui ca revoluționarii să se lase 
înșelați de Promisiunile și ma
nevrele Curții habsburgice, de 
primejdia de a-i confunda pe 
dușmani cu prietenii și pe prie
teni cu dușmanii. „Cauza ne 
este comună — se spune într-un 
articol al acestei publicații — 
de asemenea și dușmanul e co
mun : tirania birocratică aus
triacă. împotriva acesteia tre
buie să ne unim maghiari, 
croați. sîrbi, români. Numai 
astfel putem dobîndi și păstra 
independența, libertatea patriei. 
Să nu ascultăm de cei care ne 
ațîtâ unul împotriva celuilalt. 
Fraților, să ne unim ! (Aplauze 
puternice prelungite ; urale).

Trebuie spus că și o parte din 
revoluționarii români ardeleni 
si-au pus nădejdea în împăra
tul de la Viena. care, promovîn-i 
o politică duplicitară, promitea 
acestora sprijin în împiedicarea 
alipirii Transilvaniei la Ungaria. 
Manevrînd în acest fel, Curtea 
imperială a reușit să evite în
fruntarea trupelor austriece cu 
armata țărănească a lui Avram 
Iancu, putîndu-și concentra 
astfel forța de atac îm
potriva armatelor maghiare. 
Din rîndul revoluționarii ar 
români s^au ridwai- jwme- 
roase glasuri care au aver
tizat asupra primejdiei deose
bite pe care o prezenta învrăj
birea națională dintre unguri și 
români și pierderea din vedere 
a faptului că djșmanul princi
pal. împotriva căruia trebuiau 
orientate forțele revoluționare, 
era imperiul habsburgie

„Fraților români — spunea 
revoluționarul pașoptist Cezar 
Boliac — pâtrundeți-vț odăii 
de acest adevăr : astăzi nu sint 
luptele intre catare și cutare 
nație, intre cutare si cutare îm
părat : astăzi este • singură 
luptă in toată Europa: este 
lupta intre libertate si tiranie, 
intre popoare și dinastie. Di
nastiile își dau mina din toate 
părțile spre a-și propti tronurile 
ce se surpă și toată speranța ce 
le-a mai rămas este neînțelege
rea și învrăjbirea popoarelor 
între dînsele".

Din păcate, cu toate interven
țiile clarvăzătoare ale unor per
sonalități lucide din ambele 
părți, nici conducătorii revolu
ției maghiare și nici cei ai re
voluției românești nu au reușit 
<ă înțeleagă, la timpul potrivit, 
politica de învrăjbire dusă d“ 
reactiunea habsburgicâ Astfel 
-e tace câ. In anului
1848. după ce și-a încheiat pre
gătirile, Curtea imperiala de la 
Viena a trecut la reprimarea 
singeroasâ atit a revelației un
gare. cit și a ceiei române din 
Transilvania. Imperiul habsbur
gic își trimite trupele in Ardeal, 
hotărî: să reducă la tăcere po
porul. cu ajutorul forței. Pâ- 
trunzînd in Transilvania, tru
pele imperiale reușesc să ocupe 
țara, cu excepția zonei Munților 
Apuseni, aoărate de Avram 
Iancu și a ținutului secuiesc, 
unde conducea acțiunile de re
zistență revoluționarul secui 
Gabor Aron. Cind. la începutul 
lunii decembrie 1848, guvernul 
revoluționar din Pesta trimite 
în Transilvania arma:a coman
dată de generalul polonez Bem. 
îiȚipăratul Franz Joseph apelează 
Ia ajutorul țarului Rusiei. Im
periul țarist însuși era îngrijo
rat de valul mișcărilor sociale 
înnoitoare care se apropiau ver
tiginos de granițele sale, de 
mișcarea revoluționară ce se in
tensifica în propria-i țară. Pe 
baza intereselor comune, cele 
două mari imperii absolutiste
— de fapt cele mai reacționare 
forțe din Europa de atunci — 
și-au dat mîna, ajutîndu-se 
să-și prelungească dominația 
asupra popoarelor, că salveze 

pentru încă o perioadă de timp 
orinduirea feudală condamnată 
de istorie, să frîneze, de fapt, 
însuși procesul dezvoltării pro
gresiste a societății omenești in 
această parte a EUropei.

Abia in fața acestei situații, 
revoluționarii români și ma
ghiari și-au dat seama de gre
șelile comise- și de necesitatea 
imperioasă de a se alia în lupta 
împotriva dușmanului comun. 
Revoluționarul pașoptist Nicolae 
Bălcescu a venit special , in 
Transilvania pentru a contribui 
la unirea pașoptiștilor români și 
maghiari, la pecetluirea alian 
ței lor de luptă. După cum se 
cunoaște, s-a și ajuns la reali
zarea unei înțelegeri româno- 
maghiare, semnate la Seghedin. 
in’ care se consemna că cele 
două națiuni „sint destinate 
prin poziția lor topografică, prin 
asemănarea intereselor lor. și, 
mai ales, prin primejdia de 
care sint amenințate, să se a- 
jute reciproc și să lupte sub a- 
celași drapel pentru apărarea 
libertății". (Aplauze puternice, 
prelungite). De asemenea, prin 
mijlocirea lui Nicolae Bălcescu 
se realizează o înțelegere .între 
guvernul revoluționar maghiar 
și Avram Iancu cu privire la 
încetarea oricăror lupte armate 
între maghiari și români*. Din 
păcate, toate aceste înțelegeri 
au fost realizate prea tîrziu și 
n-au mai. putut asigura desfă
șurarea cu succes a revoluției, 
n-au mai putut împiedica înă
bușirea ei sîngeroasă de către 
forțele habsburgice și țariste.

Infringerea revoluției a oferit 
profunde învățăminte luptători
lor români și unguri. Trăgind 
concluzii din experiența istori
că. Nicolae Bălcescu spunea . 
„Astăzi este învederat pentru 
tot românul cu minte și cu ini
mă câ libertatea naționalităților 
nu poate veni de la curțile 
împărătești si din mila împila
torilor și a despoților, ci numai 
dintr-o unire strinsă intre toți 
românii și dintr-o ridicare a 
tuturor împreună și in solidari
tate cu toate popoarele împi
late". La rindul lor. unii condu
cători revoluționari maghiar- 
aveau să recunoască greșelile 
săvârșite in Revoluția de la 
1848. prin ignorarea drepturilor 
naționale ale poporului român și 
ale altor popoare. Revoluționa
rul ungur Bertalan Szemere. 
fost ministru in guvernul de la 
Pesta, scria : ..Noi n-am ținut 
seami că și la alte popoare din 
Ungaria s-a dezvoltat cu deose
bită putere ideea națională. 
Nai am crezut că nu e decit un 
zgomot artificial, ceea ce de 
fapt era tunetul cerului*".

Opinia publică europeană a 
!:mputui a comentat cu admira
ție și ■stimă jbțzenifț. revoluțio
nară gi Idal’Dl spirit de sacri
ficiu a! pașoptiștilor, subliniind 
câ revoluția din Ardeal a fosț 
una dintre cele mai grele, mai 
îndelungate și mai dramatice 
din cite a cunoscut continentul 
nostru in furtunosul an 1848. 
Revoluția din Ardeal, ca și cele 
din Moldova și Muntenia ' au 
făcut cunoscut lumii marea set? 
de libertate și neatimare a po
porului român, voința sa de 
neinfrint de a scutura jugul a- 
«upririi sociale și al domina
ției străine, de a-și făuri o via- 
ță liberă și demnă, de a parti
cipa. alături de celelalte națiuni, 
la dezvoltarea civilizației uma
ne. Luptele revoluționare de 
la 1848 au afirmat dreptul sa
cru al poporul ui român la exis
tență de sine stătătoare, precum 
și hotărirea sa de a merge in 
pas cu ideile avansate ale epo
cii. de a înainte neabătut pe 
calea democrației și progresu
lui. (Aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu și poporul").

După cum se știe, tot in acel 
an apărea marea Cană a comu
nismului scrisă de Marx și Er.- 
gels. ..Manifestul Comunist", 
care chema popoarele la luptă 
pentru o societate nouă. Astfel, 
revoluția de acum cinci pătrimi 
de veac, poate fi considerată o 
expresie grăitoare a frămintâ- 
rilor pe râre le-au înțeles și 
prevestit clasicii marxismului, a 
începutului transformărilor re
voluționare care aveau să ducă 
la victoria socialismului in mul
te țări din Europa. (Aplauze pu
ternice. prelungite). Ideile a- 
totbiruitoare ale lui Marx și 
Engels s-au răspindit pe toate 
continentele, și. după victoria 
Mari: Revoluții din Octombrie, 
a revoluției socialiste dintr-un 
șir de state europene, ele au

triumfat și, în alte țări din Asia 
și America Latină. Astăzi tot 
mai multe popoare își afirmă 
hotărirea de a edifica societa
tea socialistă. (Aplauze puter
nice. urale).

Acum, cind aniversăm memo
rabilele evenimente revoluționa
re de la 1848 putem afirma, p-’ 
bună dreptate, că nimic nu a 
putut opri popoarele, clasa 
muncitoare — care se afirma în 
acei ani ca purtătoare a năzu
ințelor spre o viață mai bună, 
spre dreptate socială și națio
nală — de a merge din victorie 
in victorie. Toate piedicile, re
presiunea, teroarea nu au putu* 
împiedica dezvoltarea mișcării 
revoluționare. transformarea 
ideilor comuniste intr-o marc 
forță a progresului și civiliza
ției contemporane. (Aplauze pu
ternice: se scandează ..Ceaușescu 
—P.C.R.").

Privind harta Europei de as
tăzi. putem constata marii e 
schimbări ce s-au orodus in a- 
cești 125 de ani. Imperiile care 
s-au pus atunci de-a curmezi
șul luptei revoluționare a po- 
ooarelor pentru dreptate socia
lă și națională au dispărut. Pe 
ruinele lor s-au înălțat state 
independente, puternice ,state 

^socialiste, cere acționează unite 
pen*ru a infădtui orinduirea 
nouă — orinduirea socialistă și 
comunistă. (Aplauze puternice; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Istoria ne învață că atunci 
cind popoarele înțeleg sâ acțio
neze cu fermitate, cind sint u- 
nite. nu există forță in lume in 
stare să împiedice mersul lor '• 
înainte. Este bine să repetăm 
aceste învățăminte astăzi, cind 
ma: sint popoare ce gem sub 
robia colonială, care luptă pen
tru independentă, pentru con
stituirea in state naționale.

învățămintele evenimentelor 
de la 1848 atesta cu putere fap
tul că formarea națiunilor. a 
statelor naționale este un pro
ces legic, ireversibil, că nu e- 
xistă forță in lume care să poală 
împiedica acest proces, să poată 
infringe voința popoarelor de 
a trăi libere și independente. 
(Aplauze puternice).

. După cum se știe, deși înă
bușită in singe, lupta revolu
ționară a poporului român a 
continuat cu vigoare. La numai 
11 ani de la revoluția de la 184<f 
s-a înfăptuit unirea Moldovei 
cu Muntenia. La trei decenii de 
la revoluție. Principatele Uâite 
și-au cucerit prin luptă inde
pendența națională de stat.

La sfirșitul primului război 
mondial a avut loc Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie care a îngropat sub ruine 
imperiul țarist și a dat naștere 
primului stat al muncitorilor și 
țăranilor din lume, deschizind 
o eră nouă in istoria omenirii, 
era socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite). Sub loviturile puter
nice ale luptei revoluționare de 
eliberare socială și națională.

sub influența Revoluției Socia
liste din Octombrie s-a prăbu
șit și imperiul habsburgic. Pe 
ruinele Iui s-au creat multe 
state naționale, care au asigu
rat o nouă viață popoarelor ce 
fuseseră subjugate de acest im
periu. (Aplauze puternice, pre
lungit?). In aceste împrejurări 
istorice, prin voința și lup<a 
maselor populare din întreaga 
țară s-a înfăptuit și idealul se
cular al poporului nostru — 
crearea statului național român 
unitar. (Aplauze puternice; u- 
rale: se scandează — „Ceaușescu 
—P.C.R.").

Odată cu dezvoltarea forțelor 
de producție și a noilor relații 
de producție în țările românești, 
cu pătrunderea viguroasă pe 
arena social-politică a clasei 
muncitoare — forța cea mai 
înaintată a societății — lupta 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
eliberare socială și națională a 
poporului român a fost ridicată 
pe o treaptă superioară. Orga- 
nizîndu-șj, cu 80 de ani în urmă, 
partidul politic revoluționar, 
proletariatul a înscris pe stea
gul său de luptă împlinirea 
idealurilor și aspirațiilor celor 
mai avansate ale maselor popu
lare. Mai tîrziu a fost creat Parti
dul Comunist Român care a 
marcat intrarea într-un stadiu 
nou, avansat a luptei revoluțio
nare din România. Sub condu
cerea comuniștilor, poporul ro
mân a cucerit victoria in lupta 
împotriva orinduirii burghezo- 
moșierești, împotriva fascismu
lui și războiului. Victoria in
surecției naționale antifasciste 
armate a deschis drumul elibe
rării pentru totdeauna a mase
lor populare de exploatare și 
asuprire, al cuceririi depline a 
independenței naționale, a creat 
condiții ca poporul, stăpîn pe 
destinele sale, să-și făurească
— așa cum dorește — o viață 
liberă, independentă și fericită. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Mărețe sint înfăptuirile po
porului româr» in anii construc
ției socialiste ! întreaga tară a 
fost transformată din temelii. 
Nu există județ — s-ar putea 
spune, nu există oraș sau co
mună — unde să nu se vadă 
înfăptuirile societății socialiste, 
unde să nu clocotească munca 
creatoare a minunatului nostru 
popor, care sub conducerea 
partidului comunist, edifică cea 
mai înaintată societate din lume
— societatea socialistă și co
munistă. (Vii aplauze ; urale : 
se scandează „Ceaușescu și 
poporul").

Au fost lichidate definitiv cla
sele exploatatoare. Astăzi clasa 
muncitoare. țărănimea. inte
lectualitatea. celelalte categorii 
sociale muncesc, in strinsă uni
tate și frăție, pentru a-și făuri 
noul destin in mod liber și con
știent. Putem spune că aspira
țiile de acum 125 de ani nu nu
mai că au fost îndeplinite, dar 
comuniștii, forțele revoluționare, 
poporul le-au ridicat pe o 
treaptă mult mai înaltă. .Aceasta 
privește atit felul de muncă din 
societatea noastră — munca li
beră, despovărată pentru tot
deauna de exploatare — modul 
de împărțire a veniturilor, ba
zat pe egalitate și echitate — 
cit și relațiile noi de convie
țuire și întrajutorare tovără
șească a cetățenilor societății 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul"). Prin 
munca unită a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a fost creată o so
cietate nouă, a dreptății și e- 
chității sociale, a muncii libere, 
in care totul este pus in slujba 
omului, a bunăstării, demni
tății și fericirii sale. (A- 
plauze puternice : se scandează 
„Ceaușescu luptător pentru pace 
și popor").

Revoluționarii de la 1848 
cereau deplina egalitate între 
națiuni și naționalități, partici
parea egală la toate sarcinile, 
beneficierea de toate drepturile. 
Putem spune, astăzi, că una 
din marile victorii istorice ale 
orinduirii noastre socialiste este 
înfăptuirea, pe baza politicii 
naționale marxist-leniniste a 
partidului- nostru comunist, a 
deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ci
mentarea unității și colaborării 
frățești între români, maghiari, 
germani, secui, sirbi și alte 
naționalități, în lupta pentru 
Înflorirea României socialiste. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul").

în întreaga politică de edifi
care a noii societății, partidul 
și statul țin seama de faptul că 
pe unele meleaguri ale patriei 
noastre, alături de români, s-au 
așezat, de-a lungul veacurilor, 
unguri, germani, secui, sirbi și 
alte naționalități, câ tot ce s-a 
creat în decursul timpului pe 

aceste meleaguri este rodux 
muncii lor comune, că toate 
victoriile obținute împotriva ex
ploatator H'*r și asupritorilor au 
fost rezult !ul luptei lor unite. 
Lichidind cauzele care generau 
animozitate, neîncredere și în
vrăjbire intre oamenii muncii 
de diferite naționalități, com- 
bătind și lichidind vechea poli
tică a claselor exploatatoare 
care urmăreau ațițarea naționa
lismului și șovinismului, parti
dul și statul nostru au creat 
condiții economice și sociale 
pentru manifestarea plenară in 
cirnpul vieții sociale a fiecărui 
cetățean, fără deosebire de na
ționalitate, pentru participarea 
tuturor, cu drepturi egale, la 
întreaga viață publică, la con
ducerea societății. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Astăzi, naționalitățile conlo
cuitoare sint reprezentate in 
toate organismele vieții socialo, 
inclusiv in forurile supreme ale 
țării : in consiliile populare ju
dețene, orășenești și comunale 
sint circa 16 000 deputați ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalității, iar in Marea A- 
dunare Națională —-62. Na
ționalitățile conlocuitoare au 
posibilitatea de a învăța in 
limba maternă in 1 397 unități 
de invățămint preșcolar, in 
circa 2 000 școli generale și 
licee. în institutele de invăță- 
mînt superior învață circa 12 500 
de studenți, maghiari, germani 
și de alte naționalități, repre- 
zentînd circa 8,5 la sută din 
numărul total al studenților. Na
ționalitățile conlocuitoare dispun 
de 19 ziare, 37 de reviste. 12 in
stituții artistice profesioniste și 
alte importante mijloace de 
cultură și informare in limba 
proprie. Ca rezultat al politicii 
naționale marxist-leniniste a 
partidului, care a lichidat pentru 
totdeauna orice fel de discri
minare și inegalitate. orice 
formă de asuprire națională, 
s-a dezvoltat conștiința unită
ții depline de interese a tutu
ror oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate. Vom 
face totul și in viitor pentru 
cimentarea frăției dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, combătind cu ho
tărîre orice manifestări tributare 
concepțiilor înapoiate ale trecu
tului, orice reziduuri ale națio
nalismului și șovinismului pro
movate odinioară de clasele ex
ploatatoare. Vom face totul 
pentru întărirea unității in lupta 
comună pentru socialism și co
munism ! (Aplauze puternice ; 
urale). Să nu uităm niciodată 
învățămintele istoriei, care arată 
că numai in strinsă unitate, 
muncind și luptind cot la cot. 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, își pot făuri 
viața în mod conștient, liber, 
așa cum o doresc. Vremurile 
s-au schimbat în interesul și 
spre binele popoarelor. Aici, in 
această parte a Europei, unde 
își exercita dominația imperiul 
habsburgic. există astăzi state 
socialiste vecine și prietene, 
între care nu mai sint motive 
de animozități și vrajbă, ale 
căror popoare pășesc umăr la 
umăr, in strinsă unitate, pe 
calea edificării socialismului și 
comunismului. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale).

Stimați tovarăși și prieteni,
Pe întreg cuprinsul patriei se 

desfășoară, în prezent, o amplă 
activitate creatoare pentru în
făptuirea programului edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului. Toți ce
tățenii muncesc cu elan pentru 
îndeplinirea angajamentelor pri
vind realizarea planului cincinal 
înainte de termen, pentru acce
lerarea dezvoltării economico- 
sociale a patriei și ridicarea mai 
rapidă a nivelului de trai, ma
terial și cultural, a poporului. 
Depășirea prevederilor de plan 
pe primii doi ani ai cincinalului 
precum și pe primele 4 luni ale 
acestui an demonstrează realis
mul obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională, precum și ho- 
tărîrea nestrămutată a clasei 
muncitoare, țărănimii. intelec
tualității de a face totul pentru 
traducerea în viață a acestui 
minunat program, pentru înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am ascultat cu multă bucurie 
cele spuse aici de primul-secre- 
tar, de ceilalți tovarăși care au 
luat cuvîntul cu privire la rea
lizările obținute de județul Alba 
in înfăptuirea sarcinilor planu
lui cincinal, la faptul că și oa-

(Continuare în pag. a TV-a)
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menii muncii din Alba s-au ra
liat chemării oamenilor muncii 
din Capitală, fiind hotăriți să 
facă totul pentru indeplinirea 
înainte de termen a planului 
cincinal. (Aplauze puternice, 
urale).

Fără îndoială, avem rezultate 
minunate in toate domeniile 
vieții economico-sociale, știm 
însă, totodată, că mai avem 
mult de făcut pentru a realiza 
pe pămintul României acea so
cietate care să asigure tuturor 
locuitorilor cele mai bune con
diții de viață materială și spiri
tuală. Am invins multe greu
tăți, mai avem insă mult de fă
cut pentru a ajunge la acel ni
vel de dezvoltare a industriei și 
agriculturii care să poată asigu
ra din belșug tuturor cetățenilor 
patriei tot ceea ce au nevoie. 
Dar mergem — aș putea spune 
zi de zi — pe acest drum ! Ob
ținem succese in această direcție 
zi de zi. ceas de ceas ! Sintem 
convinși că stă in puterea noas
tră ca. sub conducerea partidu
lui comunist, in strinsâ unitate, 
să realizăm acest minunat o- 
biectiv care se numește socie
tatea comunistă. (Aplauze puter
nice : urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cunosc eroismul cu care și 
oamenii muncii din Alba, ca în
tregul nostru popor, muncesc 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului. pentru realizarea acestor 
obiective minunate. De aceea, aș 
dori ca. la această mare adu
nare, să adresez tuturor oame
nilor muncii din Alba cele ma: 
calde felicitări pentru minuna
tele rezultate pe care le-au ob
ținut pinâ acum in activtîatta 
lor. (Aplauze puternice : urale. 
Se scandează : „Ceaușescu și 
poporul"). Este de ințeles că. a- 
tunci ci nd mă refer la rezulta
tele pe care le-ați obținut, am 
în vedere și munca depusă de 
organizațiile de partid. De... fe
licitările adresate oamenilor 
muncii se referă deopotrivă, ș. 
la organizațiile de partid, la co- 
muniștii care acțiunea a 
strinsă unitate cu oamenii mun
cii. (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni, 
învățămintele Revoluție’ din 

1848, învățămintele istorie:, m 
general, ne arată că multe m- 
fringeri ar fi putut fi eviia.e. 
multe victorii s-ar fi putut ob
ține — și unele mult mai de
vreme — dacă masele populare 
ar fi avut in lupta lor o hr.ic 
politică clară. un conducător 
care să le organizeze și sâ le 
îndrume. Dacă poporul român 
a putut obține victoria împotri
va claselor asupritoare și edifi
ca cu succes societatea socialis
tă, aceasta se datorește faptului 
că am avut și avem un condu
cător cu o linie politică clară, 
marxist-leninistâ. care se 
călăuzește neabătut de legile 
obiective ale dezvoltării sociale 
și le aplică la condițiile concre
te din țara noastră, care acțio
nează in concordanță cu intere
sele vitale ale maselor largi 
populare, ale întregului popor. 
Acest conducător este partidul 
nostru comunist — singe din 
singele clasei muncitoare, al 
poporului ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R.").

Iată de ce. sintem siguri de 
victorie in înfăptuirea progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate ! 
în acest scop partidul nostru va 
uni toate forțele creatoare ale 
națiunii. Vom face totul pentru

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

cinci pătrimi de veac, 
de știre tuturor" că po- 
român este ferm angajat, 
strinsă unitate — români.

a

’U

a intări continuu partidul, uni
tatea-sa, forța sa, pentru ca sâ 
ne poată conduce din victorie 
în victorie, spre societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, 
spre comunism. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R."). 

Aici, pe Cimpia Libertății. așa 
cum spuneau revoluționarii de 
acum 
„dăm 
porul 
ca in 
maghiari, germani și alte națio
nalități — să-și făurească viața 
și destinul, liber și independent, 
să edifice comunismul ! (Aplau
ze puternice, prelungite : urale).

Dăm. de asemenea, de știre 
că. acționind pentru edificarea 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă
mintul României, a comunismu
lui. DODorul nostru iși aduce 
totodată contribuția la creșterea 
forțelor socialismului, la spo
rirea influenței și pr*<t.ț;u2u; 
lor in lume, va milita ferm pen
tru întărirea prieteajei șz co
laborării cu toate «tate> 
liste, pe temelia princip; 
galităî.i jc respectul-: rt 
Intraju torârii î rt
marx:*m-leninismu2n2 in 
tul solădaritâț. 
nâ. ( * plane i 
Cite : urate L

Sintem botiriti sâ mrttoeâm 
per.a~j afirmarea oi — aa 
multă putere a ■ipc-'.- a» 
tip nou dznsre -.âr > «otxax^e. 
fiind ronv.ns ră nre&ssa a-e o 
mare Hsenmâtate perm irs- 
t'area coacre ă
• «uperior.te*:: wj.-sxV 
peats-u co=-.-_-xgerea poouar*,*^- 
că socxal-snrul si xrtn: «w i xs- 
mul este calea ce artera neftă- 
darea def—. râ a îaeeai-tltu 
*or.ave șa fcistxxiyea
unei Iun»; tea. (Fw- R -u 
bune m care r zt. zaJe k »- 
boa~ele să coaZ-ncreae pxszzr 
pentru propășirea fiecâresa ia 
parte, penr-u ixCorrrea pene- 
-a-i a ev Lza-ec oazane. c<- 
Plu» putera>ce : «rak pui^r- 
■iceț.

De «ic- de uade a răsuci: 
puternic glasul poporala care 
l^pca pe=T□ 3»-
-^ooau. as f-ri- m 
e’-bera— sasxnaA popcare.e 
care au. gen sub ju^txi sc-a- 
viei coiotuale. că vom tace io
tul penară intârrea pnesee^er 
și soLdar.tâti. cu efe. ca ie 
vom acorda .xr-erx noacru 
«P<r.jia spre a-s cacert -UOep*o- 
ce-ia dep■—sâ șt ftear. ■» vată 
oemnâ. Fber*.
asa ran doruc ’ LApteax* pa- 
teraiee, a rale : se nstriF :: 
pace și popor"). *

La această mare adunare 
populară de pe Cxmpra Libertă
ții afirmăm potăr.re^ fermă a 
României socialist* de a dez
volta relații de colaborare mul
tilaterali cu toate statele lan: 
fără deosebire de oroda.-’e so
cială. in spiriuxl pnactpuior 
coexistente: pașnice, de a par
ticipa activ la divizânea uuer- 
nationalâ a mun~.. la 
bul mondial de vaior- pc* *^ 
la baza colaborării cu toate na
țiunile princip: fie de
pline ia drepturi, respect  ui za
vera ni tatii și independent* na
ționale. neamestecul ia trebu
rile interne, avantajul reoproc. 
renunțarea la forță ș: amenin
țarea cu forța in sohrtx>sar*a 
problemelor internațMmaJe. (A- 
plauze puternice. prelungite : 
urale).

împreună cu toate țările iu
bitoare de Dace milităm neobo
sit pentru instaurare» In viața 
internațională a unu: climat de 
încredere și colaborare fruc
tuoasă intre na ți unt Vom con
tribui tot mai activ ia dezvol

tarea cursului nou care se a- 
firmă in lume, la soluționarea 
tuturor diferendurilor dintre 
state pe calea tratativelor. Con
siderăm că o importanță hotâ- 
ritoare pentru consolidarea se
curității și păcii, pentru rezol
varea problemelor spinoase ac
tuale. in conformitate cu inte
resele fiecărei națiuni, are par
ticiparea activă a tuturor sta
telor. fie ele mari, mijlocii sau 
mici. la întreaga viață interna
țională. Avem ferma convin
gere că nici o problemă nu 
poate fi soluționată in interesul 
tuturor popoarelor, al păcii in
ternaționale. fără o participare 
activă la găsirea celor ma; po
trivite soluții a tuturor națiu
nilor lumii (Aplauze puternic?>.

A sosit timpul ca pe continen
tul european. — unde au avut 
loc atitea războaie. unde poooa- 
re> au avut atita de suferit ca 
armar* a poiririj d* domîra*.? 
si război. — să instaurăm 
ții noi. care sâ asigure fiecărui 
«taL fiecărui pooor pocPwlitatea 
de a-ri coocertra **ort iri> 
d*rio?*i-*i ^roocmfcă-sorială de 

; j rwrninștar w^r. ' :u*<Jue.<KX 
că shM rrea"e «Mfe: oectra
coeimeare» je vara ateste: an 
• eod**rstei gmerat-eorvoene. 
care sâ așeze *e£a*zi> <iintre 
ea*e oe iviaiiuâ pat. Homănia 

bo*ăr*tă ea asa rum a oar- 
^ctet la reuniunea prem*.3«oare 
de 'a Helsinki, să part-ripe activ 
st Ia rooferința Reperai-europea
nă pentru adocrarea <*e bxâriri 
si măstr-i concrete- rs concor
danță tu eerfcțeîe r uăzumțeîe 
tuturor popoarelor de pe coeti- 
aevL Să țacem d^a eoetnentu’ 
earooeaa uq eoetmem al cola- 
Sorârâ » peai' Ipiiaze pater- 
aire prrl—cite ; araJeL

De oe -Cteoâa Ubertățxi* &>- 
?ese să afirm iată o dacă că rea

lizarea năzuințelor de securitate 
stă în puterea popoarelor, că 
pentru a realiza o Europă a păcii 
și colaborării, o lume a păcii și 
colaborării, este necesar ca toate 
popoarele, toate forțele demo
cratice și progresiste să-și u- 
nească eforturile. Depinde de 
ele, stă in puterea l°r să rea
lizeze o lume nouă ’ Sintem 
convinși că popoarele vor în
făptui această măreață năzuin
ța ’ (Aplauze puternice, urale».

Ne pronunțăm cu fermitate 
pentru înfăptuirea un^r măsuri 
concrete de dezarmare si dez
angajare militară. Este necesar 
ca uriașei- miilauce. satele de 
miliarde de dolari cheltuițe 
pentru distrugere, să fie puse 
in slujba ocog-esului. a bună
stării să fericirii omului. Rocnâ-

<S

si

dezar- 
'. ome.

rea

CAplauze

â pe 
«rării

sâ

să se asigure găsirea de solu- 
poi?ke. pașnice, pentru re- 

Ivarea problemelor litigioase 
itre state. Apreciem că trebuie 

sâ «~e acționeze cu fermitate 
pentru înfăptuirea acordurilor 
de Ia Paris în ce privește In
dochina. Considerăm necesar sâ 
se acționeze pentru soluționarea 
eonCktuIu: din Orientul Apro
piat, In spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967. 
sâ se ajungă la retragerea tru

pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, la asigurarea in
dependenței fiecărui stat din a- 
ceastă zonă, la rezolvarea pro
blemei populației palestiniene, 
astfel îndt să-i asigure condi- 
țiuni de viață liberă, in concor
danță cu interesele și dorințele 
sale.

Ca detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. Partidul Comu
nist Român militează cu fermi
tate pentru întărirea colaboră
rii șî solidarității cu pa-t’dele 
comuniste $i muncitorești, cu 
partidele sociali.«t* și so<r?î- 
democrate. cu forțele revoluțio
nare. democratice, cu mișcările 
de eliberare națională, cu tor
tele Droeresiste de Dr*»tut:nd?ni. 
aducindu-si contribuția ia cau
za unității si coeziunii marelui 
fron*. mondial anîiimoerialist. 
Cr»n<iderăm că este necesar mai 
mult ca nricînd. sâ «e facă totul 
o^ntru unirea acestor torțe, in 
vederea continuării cursului 
destinderii și cc’aborării In lu
me. In acest spiri: România, 
Partidul Comunist Român s:nt 
hotârite sâ-si aducă si in viitor 
contribuția la luota generală a 
□oooarelor pentru o viață mai 
bună, pentru o lume a colabo- 
rării și păcii. (Aplauze puter
nice. urale. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.*).

Dragi tovarăși și prieteni,
Acum, la această adunare so

lemnă. etnd cinstim momente 
istorice epocale, cea mai înaltă 
prețuire pe care o putem da 
înaintașilor noștri, acelora care 
s-au. jertfit, care și-au dat via
ta pentru ca poporul nostru să 
trăiască liber, să-și făurească 
destinele așa cum dorește, este 
de a ne lua angajamentul so

lemn că vom acționa in strinsă 
unitate, sub conducerea parti
dului nostru comunist, pentru 
înfăptuirea neabătută a pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională, pentru bunăstarea și 
fericirea națiunii noastre socia
liste, pentru socialism și comu
nism pe pămintul României 1 
(Urale îndelungate ; se scandea 
ză : ..Ceausescu si poporul").

Doresc, in încheiere, să vă 
urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilo- muncii din județul 
Alba, noi și noi succese în în
treaga activitate, multă sănă
tate si fericire • (Aplauze pu
ternice. prelungite : se scan
dează : „Ceaușescu-P.t .R.“.
„Ceaușescu m poporul"i.

Trăiască Partidul Comuntst 
Român — forța politică condu
cătoare a întregu’ui nostru po
por spre o viață mai bună, li
beră. independentă, sore comu- 

• ( Aplauze puternice, u- 
rale).

Trăiască minunatul nostru 
4>opor constructor al socialis
mului. căruia ii dorim viață 
veșnică, liberă si independentă ’ 
(Aplauze puternice, urale).

Trăiască colaborarea intre 
toate țările socialiste, intre par
tidele comuniste și muncito
rești, între toate forțele antiim- 
perialiste ! (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască colaborarea' intre 
toate națiunile lumii ! Trăiască 
pacea între popoare ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; răsună 
urale îndelungate ; întreaga a- 
dunare ovaționează minute in șir 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul său Cen
tral. pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Au venit cu inimile deschi
se să-i primească cu aleasă 
cinstire și bucurie sărbăto
rească pe conducătorii parti
dului și statului și să-i oma
gieze, așa cum se cuvine, pe 
eroii neamului care în furtu
nosul an 1848 au luptat pe 
baricade pentru unitatea și li
bertatea patriei, 'pentru pros
peritatea poporului român. 
Vestea participării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Aduna
rea Populară consacrată ani
versării a 125 de ani de la 
Revoluția română din 1848, în 
Transilvania a adus la Blaj, 
pe Cimpia Libertății peste 
70 000 de oameni. Au început 
să sosească încă din zori cu 
trenurile, cu autobuzele, sau 
cu autoturismele, cu căruțe
le sau călări locuitorii din 
orașele și satele județului 
Alba, din județele din împre
jurimi — români, maghiari, 
germani, dornici să fie pre- 
zenți in această zi de mărea
ță sărbătoare în locurile de 
care, , cu 125 de ani în urma, 
străbunii își legaseră doruri
le și dorințele cele mai aprin
se. Au venit, ca și înaintașii 
lor, cîiemați de istorie — de 
istoria nouă a României so
cialiste, expresia forței po
porului nostru care, condus 
de Partidul comunist, trăiește 
și muncețte liber în patria 
sa liberă.

Străbunii, cu 125 de ani 
înainte au venit pe Cîmpia 
Libertății chemați de o altă is
torie. „li mina către Blaj — 
cum remarca Gheorghe Sion 
— istoria cu suferințele trecu-

i Prețuirea
i înaintașilor

tuZui și ale prezentului, drep- 
’ tului național, iubirea pa- 
Itriei". Cete-cete. veneau

din toate părțile Tran
silvaniei. Un spectacol mă- 

Ireț se înfățișa înaintea pri
virilor, un important eveni
ment istoric care înflăcăra 

■ inimile și îmbărbăta conștiin
țele ; )}de ne-ar frige, de ne-ar 

I fierbe, de-am ști că ne-om
potopi cu toții acolo, toți om 
mere pe ziua pusă la Blaj“.

I
ln conștiința noastră, Blajul 
este o puternică verigă din- 
tr-un puternic lanț. Ca și la 
IBlaj, la Lugoj, la Izlaz ori la

București, mulțimile adunate 
Iîn locuri devenite de atunci 

istorice, timpii ale libertății 
au dat semnalul luptei pen
tru dreptate, pentru libertate 

Iși frățietate.
Nu însă doar dorința de 

rememorare a unor fapte mă- 
Irețe a chemat la Blaj în a- 

ceastă frumoasă zi de mai a 
anului 1973 pe cei peste 1 70 000 de participant la ma
rea adunare populară. Nu a- 
tît pentru a se împrospăta I amintirea au venit aici pe
Cîmpia Libertății, ci mai mult 
pentru a-i cinsti pe eroii de 

Ila 1848 și pentru a se îmbăr
băta cu faptele dor mari, pen
tru a învăța din exemplul ace- 

Ilor bărbați curajoși și demni 
din generația lui Bălcescu, lui 
Avram Iancu și Al. I. Cuza, 

Ieroi care au sorbit din sufle
tul poporului puterea de via
ță și voința ae a da naștere 

Iunei existențe noi, care și-au 
făurit programul revoluționar 
în raport de spiritul poporu- 

J lui român, respectiv modul 
■ lui de a privi lumea și do
I

rința lui de unire și ridicare 
a patriei.

...Să învățăm din lecția is
toriei ! — acest îndemn ni 
l-a adresat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ampla cuvânta
re rostită la .Blaj, l-am înțe
les din tot cea ce a repre
zentat grandioasa adunare 
populară desfășurată ieri pe 
Câmpia Libertății, care a evo
cat Revoluția din 1848, ni l-au 
sugeraf artiștii amatori în lău
dabilul lor efort de a reînvia, 
prin mijloace specifice artei, 
pagini de memorabil eroism.

Admirînd spectacolul pre
zentat ieri pe Cimpia Libertă
ții,, ne-am amintit ce scria 
Bălcescu, în lucrarea sa „Miș
carea românilor din Ardeal la 
1848“ despre obiceiurile re
voluționarilor români din 
Transilvania de acum 125 de 
ani: „...cu toții, juni, bărbați 
și bătrîni, se puneau de fă
ceau să răsune văile munților 
de cîntări de vitejie și națio
nalitate, mai cu seamă de acea 
puternică și frumoasă marsei- 
leză a domnului Mureșanul 
— Deșteaptă-te române!...“ 
Ce sînt de fapt cuvintele lui 
Bălcescu — ca de altfel și 
cîntecele eroice și jocurile 
tradiționale cu care ne-au în- 
cîntat realizatorii spectacolu
lui prezentat ieri pe Cîmpia 
Libertății, în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celor
lalți conducători de partid și 
de stat, în fața celor peste 
70 000 de participant la ma
rea adunare populară — de- 
cît o dovadă că sufletul po
porului e un tezaur nesfîrșit;

totul este ca el să se deștep
te la viață, luînd cunoștință 
de ceea ce reprezintă în rea
litate. Am ascultat cîntece și 
am privit înfocate jocuri — 
adevărate dovezi că în epoci
le de glorie din sufletul po
porului român au vibrat mă
rețe acorduri, ecoul dorințe
lor și dorurilor sale ; am as
cultat cuvintele revoluționari
lor din 1848 care sugerează 
iubirea și sirguința de care a 
dat dovadă poporul român 
în efortul de a-și păstra și de 
a-și cultiva limba, pentru că 
ideile originale 'ale poporului 
nostru au exprimat în limba 
lui, in acel tumultuos an 1848, 
atit în Țara Românească și în 
Moldova, cit și în Transilva
nia, cultivarea limbii române 
fiind un element esențial al 
dezvoltării națiunii.

Să învățăm din lecția isto
riei ! — acest îndemn a ră
sunat în inimile tuturor par- 
ticipanților la adunarea popu
lară de pe Cîmpia Libertății. 
Blajul s-a bucurat, de fapt, 
în această zi de primăvară a 
anului 1973 de prezența tu
turor celor 20 milioane de oa
meni, români maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
care trăiesc și muncesc pe 

Aneleagurile patriei noastre, 
dornici să se întîlnească cu 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu 
pe aceste locuri unde străbu
nii au știut a concentra toa
te razele de măreție ale po
porului, pentru ca împreună 
cu secretarul general al par
tidului, ascultîndu-i chema
rea și îndemnul, să cugete la 
prezentul și la viitorul țării.

ADRIAN VASILESCU

(Urmare din pag. I] 

secvență de autentic teatru 
antic, răsună vocea crainicului :

Bărbați de gind, de spada, de 
curaj / Din Iași, din București, 
din Lugoj, din Islaz și Blaj, iar 
corul vorbit rostește iar. fie
care nume :

Nicolae Bălcescu. Avram 
Iancu. Mihail Kogâlniceanu. 
Alexandru loan Cuza, Vasile 
Alecsandri, Simion Bărnu- 
țiu, uueorghe Magheru, An
drei Mureșanu. Ion Heliade 
Rădulescu, Petru Maior. Ino- 
chentie Micu Clain, Gheor
ghe Șincai, Timotei Cipariu. 
Costache Negri, C.A. Koset- 
ti, Papiu llarian, George Ra- 
riț, Cezar Boliac, Șandor Pe- 
tofi, Șteian Ludwig Roth. 
Eiiimie Murgu. Ion lonescu 
de la Brad. Golescu Negru, 
Aron Pumnul.
După fiecare nume o fată și 
un băiat, purtind buchete de 
flori, se îndreaptă spre mo
numentul revoluționarului 
evocat, așezind la piedestal 
florile recunoștinței. Apoi, 
in liniștea care învăluie 
Cimpia, răsună cuvintele 
rostite de vizionarul Bărnu- 
țiu, cel care electriza ma
sele, cu 125 de ani in urmă ;

...„Națiunea română nici vo
iește a domni peste alte nați
uni, nici nu va suferi a fi su
pusă altora, ci voiește drept 
egal pentru toți".

In sprijinul acestor idei, 
vin cuvintele rostite la 1848 
de maghiari. în adunarea 
lor de la Lutița : „Noi
nu sintem dușmanii nici unei 
națiuni, dimpotrivă. îmbrățișăm 
cu brațele noastre frățești pe 
toți compatrioții noștri care 
vorbesc diferite graiuri și sin
tem doar dușmanii oamenilor 
vechii orinduiri". Iar mai apoi 
se fac auzite cuvintele spuse 
de Ștefan Ludwig Roth : „Pa
tria mumă a fost suficient de 
înzestrată pentru a putea hrăni 
aceste trei națiuni Ia pieptul 
ei, și ele toate trei au construit 
în interiorul ei și au gospodărit 
în comun, iar inspr* exterior 
au ținut piept cu aceeași abne
gație".

Se aude o doină cintatâ de 
fluierașii din Sugag. Apoi, sem
nale de goarnă anunță sosirea 
moților călări, in frunte cu 
Iancu. Vin in trap ușor, for- 
mind un careu in jurui mul
țimii. Istoria de demult se re- 
deșteaptă in Blajul contempo
ran. Corul cîntă marșul legen
darului tribun.

Erau 40 000 străbuni, rostesc 
acum crainicii. Aprigi ca mun
tele, aprigi ca vintul Și-a*i 
stat in cîmpie neciintiți ca go
runii / Să-i asculte Iancului 
Jurămintul.

Spectacolul atinge unul din 
punctele culminante. In timp ce 
pe trei mari catarge se ridică 
flamuri tricolore, reînvie, din 
pagini de istorie, figura lui 
Iancu rostind jurămintul so
lemn :

„Jur că voi susține totdeauna 
națiunea noastră română pe 
calea dreaptă și legiuită și o voi 
aDăra cu toate puterile-

— Jurăm ! — este răspunsul 
mulțimii de astăzi, același cu 
jurămintul celor 40 000 de acum 
125 de anj.

— Jur — se aude din nou vo
cea Iancului, că voi ține și voi 
apăra legea și limba noastră 
română, precum și libertatea, 
egalitatea și frățietatea

— Jurăm !
— Jur că pe aceste principii 

vei respecta toate națiunile, 
poftind egală respectare de la 
dînsele: nu voi încerca să asu
presc pe nimeni ! Dar nici voi 
suferi să ne asuprească nime
nea. Pe noi, românii, ungurii și 
sașii, firea ne-a așezat într-o 
patrie, ca împreună să asudăm 
cultivînd-o și împreună să gus
tăm dulceața fructelor ei.

- Jurăm ! răspund mulțimile 
prezente. asemeni înaintașilor 
lor, jurămînt pe care poporul 
nostru, constructor al"vieții noi, 
îl respectă astăzi cu sfințenie in 
întreaga sa activitate.

Momente înscrise cu litere de 
aur în Paginile istoriei se 
succed apoi pe marea cîmpie 
în secvențe vii și emoționante, 
susținute de dansatori și co
riști.

îdeea pașoptistă a Unirii, care

și-* găsit împlinire în 1859, a 
trezi*. In aeeeasi măsură, sim 
țirile mulțimii adunate la* Blaj. 
Hora Unirii, pe care grupuri de 
dansatori din Muntenia și Mo'- 
dova o reaMzează acum într-o 
admirabilă montare coregrafică, 
semnifică acest moment luminos 
al istoriei noastre.

Un inspirat tablou coregrafic 
evocă momentul 1877. anul do- 
bindirii independenței prin lupte 
și jertfe de singe. Isxoria noas
tră. a celor împilați de veacuri, 
capătă cu fiecare treaptă valen 
ț* noi. Glasul crainicului mar
chează ascensiunea neamului 
nostru eu versuri inspirate.

E in urcare timpul. Se-aprind 
idei de jar Idei socialiste, c* 
nu cunosc hotar, / Ca un trium-

potele Blajului conferă clipelor 
Prezente emoția autentică a zi
lelor pașoptiste, femeile de la 
Abrud iși împodobesc tulnicele 
cu eșarfe tricolore, întreagă a- 
ceastă inspirată alegorie de 
epocă evocînd ideea unirii pe 
care crainicul o afirmă la marea 
sărbătoare :

Ne-am adunat ca unul, ne-am 
scris o nouă soartă, Unirea 
cea din inimi e faptă și pe 
hartă.

Hărțile în contururi ale Țări
lor Române, despărțite pînă a- 
cum în dreptul podiumurilor, 
sînt împinse spre centru, unde 
se unesc. în timp ce de jur îm
prejur sc dezlănțuie o suită de 
dansuri populare, reprezentînd 
diferite zone ale țării, în care

a libertății". Pe acest fundal 
muzical, pe-teren își fac apari
ția primele eșaloane ale grupu
lui coregrafic „Muncă și con
strucție contemporane". în sce
ne de mare ținută artistică, dan
satorii înfățișează patria — 
Republica Socialistă România, 
cu bogățiile, cu frumusețile, cu 
hărnicia oamenilor ei.

Alte grupuri de dansatori 
ilustrează cu înalt simțămint 
emoțional — partidul, rolul sgu 
conducător. în timp ce crainicul 
recită : Azi. stâpini pe-a noas
tră soartă / Făurim un nou 
destin Socialismul făurim ’ 
/ Viitorul comunist ne e țelul 
cel mai drag / Către care noi, 
poporul, demn și liber și stâpin 
. Strîns unit sub roșul steag /

Avram Iancu, să lupte din toate 
simțirile pentru schimbarea re
lațiilor sociale, emancipare na
țională și unificare politică, 
pentru marile probleme car
dinale înscrise in programul 
revoluției.

Hotărîrile Conferinței națio
nale Legi să ne fie pe-a vieții 
cale ! — rostește crainicul.

— Ne angajăm 1 — răspund 
Intr-un singur glas participan- 
ții la marea adunare.

Dialogul, izvorlt din înaltele 
simțiri ale eppcii comuniste 
continuă.

— Prinși în al întrecerilor 
foc. Vom îndeplini cincinalul 
înainte de soroc.

— Ne angajăm !
— Vom da-nx.rupare vie / Che-

CÎMPIA LIBERTĂȚII
fător preludiu / La veacul mare 
proletar.

în acest timp, pe teren țși 
fac apariția un grup de spor
tivi care flutură, alături de 
drapelul tricolor, un mare steag 
roșu, pe care Ie îngemănează 
apoi in fruntea coloanei.

1918 ! An de răscruce, zile de 
cumpănă.

Pe-aceste izbăvite melea
guri — spune poetul, O 
mare de inimi, o mare de stea
guri Și-un strigăt uriaș, fier
binte ca para ;

— Noi vrem să ne unim cu 
țara ! — răspund puternic ur
mașii celor care, cu o jumătate 
de veac în urmă, și-au spus 
printr-un vers o dorință de 
veacuri.

Un grup de țărani, reprezen
tanți ai muntenilor și moldove
nilor. formează o uriașă pirami
dă în vîrful căreia se desfășoa 
ră tricolorul, odată cu repetarea 
invocației :

„Noi vrem să ne unim cu 
țara", în timp ce corul intonea
ză cîntecul „Pe-al nostru steag". 
Cu același dangăt prelung, clo-

sînt prezente jocul și portul 
specifice românilor și cele ale 
naționalităților conlocuitoare. 
Apoi, dansatorii celor trei hore 
— muntenii, moldovenii și tran
silvănenii își poartă pașii în
tr-o uriașă Horă a unirii. Unit, 
poporul urcă necontenit trepte
le istoriei. Prin lupte proletare, 
cei ce muncesc dau noi împli
niri năzuințelor străbune. In 
timp ce corul intonează cînte
cul „Partidul" de Vasile Po- 
povici, vocea crainicului recită:

Dar dacă astăzi liberi f Sub 
soare ne-am văzut

E pentru că partidul / Pe lume 
s-a născut-

— Și s-a născut Partidul 
nostru Comunist — lumină — 
recită crainicul, iar după el 
corul repetă :

1921. Răscruce de timp, răscru 
ce de istorie !

Sub conducerea partidului, po
porul a zdrobit lanțurile împi
lării. deschizind. la 23 August 
1944, o nouă eră în istoria 
României.

Momentul este ilustrat mu
zical prin cîntecul „Mîndră zi

Ne îndreptăm cu pasul sigur / 
Cum ne-a învățat Partidul nos
tru Comunist Român.

Corul intonează citecul „Glo
rios Partid".

Se aude din nou vocea craini
cului :

Suit-am steagul muncii’' și 
mîndriei / Steag socialist, pe 
culme de Carpați ' Sînt piscuri 
mari de slavă țării. / Al IX-lea 
și al X-lea Congres, / Ca viito
rul să ne fie demn. / Ca patria 
să fie mai bogată, / Mai dîrzi și 
mai uniți ca niciodată / Pășim 
pe drumul larg de noi ales...

înaintăm pe-a vremii magis
trală / Călăuziți de Conferința 
națională.

Prin ample tablouri coregra
fice, înfățișînd scene de viață, 
de muncă, de bucurie, interpre
ts fac legămînt, în fața condu
cătorului partidului și al țării, 
să înfăptuiască programul par
tidului, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — idealul nostru, al 
tuturor, așa cum odinioară, par- 
ticipanții la Adunarea de la 
P-’ai se angajau. în fața lui

mării ce străbate / întreaga 
Românie : Muncă, echitate, ome
nie !

— Ne angajăm !
In acest moment sărbătoresc, 

pe Cimpia Libertății se repetă 
un nou jurămint — al cărui con
ținut și putere mobilizatoare 
ridică întregul popor la munca 
nobilă pentru făurirea, pe pă
mintul patriei noastre, a viito
rului de aur al omenirii — co
munismul. Odată cu acest le
gămînt, este transmis mesajul 
de solidaritate al partidului și 
poporului nostru spre cele patru 
zări ale lumii, partidelor fră
țești, popoarelor ce luptă sub 
steag de libertate

In marea Cîmpie așezată la 
confluența de rîuri și de istorie, 
se aude iarăși vocea crainicului 
— slăvind partidul, patria, con
ducătorul

— Participi, Ceaușeschi și po
porul —> răspunde mulțimea.

— Dăm glas și nci maghiarii, 
/ Că-n rînd cu întreg poporul / 
întreaga noastră viață / Urmăm 
conducătorul 1

— Partidul, Ceaușescu și po

porul — rostește solemn, mul
țimea.

— Și glas german răsună / în 
rînd cu-ntreg poporul / In pa
tria străbună, ' Cu toții îm
preună / Urmăm conducătorul.

Același puternic refren — 
din zeci de mii de glasuri i

— Partidul, Ceaușescu și po
porul !

Cîmpia. măreața Cîmpie frea
mătă. pare o mare tălăzuită, 
mulțimea trăiește clipele bucu
riei supreme, scandînd :

Poporul — Ceaușescu — Ro
mânia !

Ceaușescu — eroism I
România — comunism 1
Pe buzele tuturor înflorește 

un vers care vibrează-n milioa
ne de gînduri și inimi :

E toată țara românească-n 
sărbătoare.

Pe muzică de I.D. Chirescu, 
corul intonează aceste versuri 
atit de inspirate și mobiliza
toare, rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tri
buna Conferinței Naționale a 
partidului :

E toată țara românească-n 
sărbătoare.
Poporul înalță imn partidului 

iubit,
Sub steagul lui ne avîntăm 

spre soare
Să făurim un viitor mai feri

cit

într-un apoteotic final parti
cipants la spectacol cintă îm
preună cu mulțimea. Răsună 
urale puternice. Se ridică eșarfe 
albastre, galbene și roșii. Sute 
de baloane se înalță deasupra 
Cîmpiei. purtind în zborul lor 
spre nori flamuri cu inscripțiile ; 
„P.C.R.". ..R.S.R.". „Ceaușescu-. 
..1848—1973". „125". Salve de
tunuri fac să se cutremure «ză
rile, constelațiile multicolore 
ale jerbelor .de artificii înflo
resc in văzduh.

Prin această grandioasă adu
nare de pe Cîmpia Libertății, 
poporul nostru a adus. joi. 17 
mai, un fierbinte omagia iluș
trilor înaintași și, m același 
timp, a restituit adevăratele 
dimensiuni și semnificații Re

voluției de la 1848, despre care 
secretarul general al partidului^ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spunea’ că „a fost una din pagi
nile cele mai mișcătoare ale a- 
cestei epopei, dovedind prin 
spiritul de jertfă al maselor, al 
celor mai buni fii ai țării, vo
ința de libertate a poporului 
român".

In această zi de vibrantă 
evocare a tradițiilor revoluțio
nare ale poporului nostril, țara 
întreagă a trăit, în aceeași co
muniune de cuget și simțire, 
momente înălțătoare care își 
găsesc o simbolică încununare 
într-o horă a unirii. Alături de 
miile de oameni, români, ma
ghiari, germani, veniți aici de 
pretutindeni, se prind în horă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid, 
care sînt înconjurați de mulți
me cu dragoste. Imensă cit și 
Cîmpia Libertății, această horă 
a unirii conferă noi valențe 
obiceiului străbun, semnificînț) 
azi realitatea vie a unității în
tregului nostru popor în jurul 
partidului, în frunte cu secre
tarul său general-

In aceste clipe, Cîmpia Liber
tății este însăși inima națiunii 
noastre socialiste. Ca pretutin
deni acolo unde se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, întîlni- 
rea secretarului general cu 
oamenii muncii devine o mare 
sărbătoare. Celui care trăiește 
cu gîndul și fapta pentru popor 
îi sint adresate calde urări, îi 
sînt oferite nenumărate flori. 
Cu această aleasă cinstire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit, la fiecare pas, de-a 
lungul istoricei Cîmpii pe care 
o străbate în aclamațiile și ova
țiile mulțimii, luîndu-și rămas 
bun de la reprezentanții națiunii 
care au avut bucuria să sărbă
torească, împreună cu secreta
rul general al partidului, ani
versarea Revoluției de la 1848.

★

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat, 
care l-au însoțit la .marea săr
bătoare populară de la Blaj, 
s-au reîntors în Capitală.
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INTERVIUL 
acordat de președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România
unui grup de ziariști italieni

După cum s-a anunțat, la 14 mai tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit un grup de ziariști italieni și a răspuns 
la întrebările ce i-au fost adresate.

ÎNTREBARE : (Ettore
Petta: „Corriere della Sera"). 
Cum vedeți, domnule preșe
dinte, evoluția relațiilor italo- 
române și ce așteptați, în a- 
ceastă privință, de la ap'o- 
piața Dumneavoastră vizită în 
Italia. Mai ales, ce credeți că 
ar putea face Italia pentru 
intensificarea colaborării și 
prieteniei italo-nomâne ?

le enumăr aici. Dar, 
spune ' că, practic, 

domeniu important 
în care România să 

să colaboreze 
aceea, apreciez

aș 
aș 
nu 
al 

nu 
cu 
că 

în-

RĂSPUNS : România întreține 
de reme îndelungată relații cu 
Italia. Desigur, aceste relații au 
un anumit trecut, bazat și pe 
faptul că popoarele noastre au o 
origine comună, că în decursul 
istoriei, în multe împrejurări, ele 

^u colaborat strîns și cu rezul- 
Wate bune pentru dezvoltarea 

economică, socială și pentru pro
gresul țărilor lor.

In ultimii ani, relațiile româno- 
italiene au cunoscut o dezvol
tare foarte puternică, aș putea 
spune. De altfel, în comerțul ex
terior al României, Italia ocupă 
locul doi, dintre țările oc
cidentale.

Ținînd seama de programul de 
dezvoltare economico-socială al 
țării, de ritmul înalt de dezvol
tare a economiei și de politica de 
colaborare cu *toate statele pe 
care o duce România, de dorința 
ei de a participa activ la divi
ziunea internațională a muncii, 
există largi posibilități ca, în ur
mătorii ani, relațiile noastre eco
nomice și de colaborare să se 
extindă și mai mult. Desigur, do
meniile în care se poate dezvol
ta o asemenea colaborare sînt 
din cele mai diverse — și nu 
dori să ’ 
putea 
există 
tehnicii 
fie interesată 
Italia. De 
vizita pe care o voi efectua, ... 
cepînd de la 21 mai. în Italia, la 
invitația președintelui Leone, va 
prilejui evidențierea de noi po
sibilități și — sper — chiar rea
lizarea unor înțelegeri concrete 
în direcția unei mai largi cola
borări economice și tehnico-știin- 
țifice. Sîntem interesați în rea
lizarea unor acorduri pe termen 
lung în diferite domenii și, de
sigur, am dori să obținem și 
anumite avantaje — ținînd seama 
că România este țară în curs de 
dezvoltare — în sensul prefe
rințelor generalizate. Este ade
vărat că, în cadrul Pieței Co
mune, Italia a sprijinit această 
cerere a României, dar am dori 
să realizăm ceva în această di
recție chiar, eventual, numai cu 
Italia. în orice caz sîntem inte
resați în crearea unor 
favorabile 
duse 
rarea _ _____ ...
ferite feluri — vamale 
taxe — avîrid în vedere că pro
dusele italiene nu sînt sunuse 
nici unei restricții în România. 
Deci, am dori să creăm același 
regim, de egalitate, și pentru 
produsele pe care le exportăm 
din România în Italia. Sper că, 
împreună cu diferite companii 
italiene, vom găsi căile pentru 
realizarea unor obiective de co
operare care să se bucure de spri
jinul sau de încurajarea guver
nului italian. De asemenea, dorim 
să abordăm problema extinderii 
relațiilor de colaborare științifică, 
culturală, în domeniul turismu
lui și în orice alte sectoare în 
care sînt interesate cele două 
țări.

Fără 
dori să 
bună 
noastre 
europene, precum și în proble
mele internaționale în genei al — 
și sper că vom 
lucra. Așteptăm deci ca 
Italia să marcheze un 
nou în relațiile dintre 
popoarele noastre.

ÎNTREBARE:
Petta — „Corriere ____
Sera"). După părerea Dum
neavoastră, situația europeană 
favorizează în acest moment 
dezvoltarea și intensificarea 
relațiilor bilaterale ? Cum 
apreciați rezultatele obținute 
pînă în prezent în cadrul re
uniunii pregătitoare de la 
Helsinki și ce perspective are, 
după Dumneavoastră, confe
rința general-europeana ?

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, în ultimii ani, s-au ob
ținut unele rezultate în îmbună
tățirea relațiilor dintre țările 
europene, în realizarea unui 
curs spre destindere și colabo
rare, lucru care de altfel se 
manifestă și pe plan internațional 

condiții 
de pro- 

înlătu- 
de di- 

și a unor

exportului 
românești, în 
unor restricții

îndoială că, totodată, am 
realizăm o colaborare mai 
între guvernele țărilor 
și în problema securității

realiza acest 
vizita în 
moment 
țările și

( Ettore 
della

în general. în aceste condiții 
noi apreciem că există premise 
pentru a se obține rezultate po
zitive în realizarea securității 
europene. De altfel, la conferin
ța pregătitoare de la Helsinki 
s-au și realizat o serie de pași 
pozitivi — care pot fi caracteri
zați ca foarte importanți — în 
clarificarea principiilor și nor
melor de organizare a conferin
ței general-europene și a unor 
principii de bază ale însăși secu
rității europene. Rezultatele ob
ținute pînă acum la Helsinki în
dreptățesc speranța că se va pu
tea trece, în vara acestui an, la 
tinerea conferinței general-eu
ropene. România este botărîtă să 
acționeze, în continuare, cu 
toată fermitatea pentru reali
zarea acestui obiectiv — $j am 
dori ca, și în această privință, 
între reprezentanții României și 
Italiei, între guvernul român și 
cel italian să se realizeze o co
laborare cît mai strinsă.

ÎNTREBARE• (Domenico 
Sassoli — ..II Popolo~l Dom
nule președinte, am văzut că 
precizarea Dumneavoastră 
asupra preliminartilof de la 
Helsinki este pozitivă. Aș 
vrea să știu dacă apreciați la 
fel de nozitio ți preb'minariile 
de la Vtena.

RĂSPUNS : La Viena lucrurile 
sînt de abia la început. Astăzi 
s-a ajuns, se pare, la o anumită 
înțelegere cu privire la partici- 
panții Ia această reuniune. De
sigur. este un lucru bun, dar 
problemele care urmează să fie 
abordate sînt foarte complexe.

România dorește ca la această 
conferință să-și poată spune cu
vîntul toate țările europene — 
deși pînă acum nu s-a obținut 
acest lucru —, deoarece proble
mele militare, chiar dacă la Vie
na se discută numai parțial și 
numai cele din centrul Europei, 
privesc deopotrivă toate statele. 
De altfel, acestea sînt probleme- 

Șile esențiale ale destinderii 
securității europene.

Noi considerăm că orice __
suri de reducere a trupelor sau 
armamentelor din Europa, indi
ferent în ce zonă s-ar produce, 
trebuie să țină seama de intere
sele tuturor statelor, că ele nu 
trebuie să afecteze în nici un fel 
securitatea sau să agraveze situa
ția din altă zonă a Europei. De 
aceea, noi am dori ca toate po
poarele europene să-și poată 
spune cuvîntul și, într-o formă 
sau alta, să participe, chiar dacă 
nu vor fi semnatare ale anumitor 
acorduri, la găsirea soluțiilor ce 
voi fi adoptate.

mă-

ÎNTREBARE : (Domenico 
Sassoli — „II Popolo”) Ce 
ne puteți spune despre pozi
ția României privind crearea 
unei zone denuclearizat? în 
Ralcani și despre perspecti
vele de succes ale acestei 
propuneri ?

RĂSPUNS ; Trebuie să snun 
că în relațiile dintre țările balca
nice s-au obținut unele rezultate 
pozitive. în ce privește Româ
nia, ea întreține relații bune cu 
toate țările din Balcani Există 
o dorință Ia toate statele din a- 
ceastă zonă de a dezvolta co
laborarea dintre ele pe diferite 
planuri, inclusiv în domeniul 
transformării Balcanilor într-o 
zonă a colaborării și a păcii. De 
aceea, apreciez că, în contextul 
general al securității europene, 
al reducerii trupelor și armamen
telor, sînt perspective ca și în 
Balcani să se poată realiza pași 
concreți în această direcție. 
România va continua să depună 
eforturi în direcția aceasta.

ÎNTREBARE: (Silvano
Goruppi — „L’Unita"). Dom
nule președinte, după vizita în 
Italia, luna viitoare ar urma să 
faceți o vizită oficială în R.E. 
Germania în lunile urmă
toare, din cite rezultă, aveți, 
de asemenea, o agendă inten
să de contacte la cel mai înalt 
nivel, fie aici la București, fie 
în străinătate, în Europa și în 
America Latină, pentru a 
continua politica dusă de că
tre România — o politică ce 
tinde să pună fot mai mult 
în valoare rolul țărilor mici șt 
mijlocii în cadrul politicii in
ternaționale. Puteți, va rog. 
să ne spuneți cite ceva cu 
privire la programul Dum
neavoastră din acest an? In 
acest context, cum apreciați 
rolul marilor puteri în viața 
internațională P

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia se pronunță pentru o dezvol
tare largă a colaborării cu toate 
statele — și în cadrai acestei 
politici au avut și vor continua 
să aibă loc o serie de întîlniri, 
inclusiv la nivel înalt Sînt, în- 
tr-adevăr, prevăzute atît vi
zite ale unor șefi de state și gu
verne în România, dt șj 'irite 
din partea română. în alte state, 
printre care se numără și vizita 
în R.F. Germania de răspuns la 
vizita președintelui Heinemann 
în țara noastră, precum și vizite 
în mai multe țări din .America La
tină. Toate acestea se încadrea
ză în politica generală a Româ
niei de dezvoltare a relațiilor 
sale cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, pe 
prindpiul deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen- 
denței și suveranității naționale, 
neamesteculai în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Noi recunoaștem și înțelegem 
rolul pe care îl au marile puteri 
în viața internațională. Desigur, 
ținem seama că unele din ele 
sînt socialiste, altele capitaliste, 
și tocmai pornind de aid, apre
ciem ca ele au un rol important 
în viața internațională. Totodată, 
considerăm însă că soluționarea 
marilor probleme care confruntă 
lumea contemporană nu poate fi 
realizată decât cu participarea 
tuturor țărilor. în acest context, 
noi acordăm mare atenție robjhri 
tot «%ai important al țârilor m:d 
Și mrilodi. Consideram că ele 
trebuie să participe mai activ la 
soluționarea tuturor problemelor 
internaționale. în așa fel îndt or
ganizarea viitoare a lumii, des
tinderea și colaborarea să țină 
seama de interesele tuturor sta
telor și nici o înțelegere să nu 
afecteze dreptul fiecărui stat la 
independență și la elaborarea 
politicii proprii.

ÎNTREBARE : (Sil- ano
Qoruppi — „L'Unita ). Vizita 
Dumneavoastră în Italia ca fi 
o vizită de lucru, cu un pro
gram destul de încărcat Mai 
ales pentru cea de-n doua 
parte a vizitei Dumneavoastră 
în Italia, programul prevede 
o serie de întîlniri în centrele 
industriale italiene. Credeți 
că ar fi posibil ca vizita sâ se 
poată încheia cu acorduri 
concrete între România și 
vreuna din marile societăți pe 
caro le ngți nizita în Cadrul 
călătoriei ce o faceți în Ita
lia ?

RĂSPUNS : Răspunzând pri
mei întrebări m-am referit și*la 
faotnl că dorim să realizăm o 
colaborare largă cu unele com
panii italiene Desigur în cadrul 
vizitelor prevăzute în centrele 
industrial? al? Italiei vor fi abor
date și aceste probleme De alt
fel. unele sînt în discuți? mai 
de mult. Va fi, desigur, greu ca 
în cadrul unor vizite scurte 
realizăm 
sper că vom 
concluzii care să 
consfințite — ca 
în acorduri de 
diferite domenii.

acorduri concrete, dar 
ajunge la anumite 

fie dună aceea 
să snnn așa — 

colaborare in

ÎNTREBARE : 'Bruno
Campanini — AN S.A.). Cum 
apreciați, după vizita Dum- ■ 
near.oastră in Corneea, la 
Moscova și la Praga si după 
vizite mareșalului Grec.iko în 
România, evoluția relațiilor 
României cu U.R.S.S. și cu 
celelalte țări socialiste mem
bre ale CAE.R și ale Tra
tatului de la Varșovia ?

RĂSPUNS : Trebui? să declar 
că relațiile României cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socia
liste, — atît din C.A E.R. și dm 
Organizația Tratatului de la 
Varșovia — cît și în general cu 
toate țările socialiste, cunosc o 
dezvoltare bună. Toate aceste 
vizite, intensificarea acestor con
tacte se încadrează tocmai în 
politica generală a României de 
dezvoltare a colaborării cu «-oate 
țările socialiste — și. desigur, în 
primul rînd. cu țările vecine — 
apreciind că aceasta corespunde 
atît intereselor țărilor respective 
și intereselor mai generale ale 
socialismului și progresului social, 
cît și intereselor dezvoltării se
curității europene ale politicii de 
pace sj colaborare în lume. Por
nim de la faptul că fiecare țară 
socialistă trebui? să-ș, aducă con
tribuția activă la realizarea aces
tor obiective, că dezvoltarea cola
borării strînse dintre ele. cît si a 
colaborării lor cu celelalte state, 
corespunde tocmai acestor nă
zuințe, acestei politici de pace.

ÎNTREBARE : (Bruno
Campanini — A.N SA.).
Toate țările socialiste se pro

clamă interprete ale ideilor și 
principiilor marxism-leninis
mului. Cum interpretează 
România această aplicare ?

RĂSPUNS: Desigur, este o 
întrebare la care ar trebui vorbit 
foarte mult Eu însă voi încerca 
să fiu scurt.

Realizarea în viață a princi
piilor marxism-leninismului cu 
privire la organizarea vieții so
ciale, deci la făurirea orânduirii 
socialiste și comuniste, trebuie să 
pornească întotdeauna de la 
condițiile concrete istorice, so
ciale și naționale. Vorbind de a- 
ceste condiții am în vedere și 
nivelul de dezvoltare al forțelor 
de producție. Aplicarea princi
piilor generale ale socialismului 
trebuie să țină seama de aceste 
condiții, pentru ca ele să cores
pundă intereselor maselor popu
lare din țara și din perioada is
torică respectivă. Aceasta nu nu
mai că nu constituie nici un fel 
de contradicție ci, dimpotrivă, 
reprezintă o necesitate pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor 
dezvoltării economico-sociale și 
construcției socialiste.

în politica sa de edificare a 
socialismului în România. Parti
dul Comunist Român a ținut și 
ține parmanent seama de condi
țiile concrete din țară, de situa
ția internațională, de condițiile 
istorice dintr-o etapă sau alta, 
luând 2cele măsuri și adop
tând acele forme de organizare a 
vieții economice și sociale care 
sâ corespundă cel mai bine cau
zei construcției socialiste, să 
asigure dezvoltarea în ritm rapid 
a țării, ridicarea bunăstării ma
teriale si spirituale a poporului — 
scopul esențial al întregii politici 
de făurire a societății socialiste-

ÎNTREBARE : (Ettore
Petta — „Corriere della 
Sera”). Domnule președinte, 
in cuvîntăr’le dumneavoastră 
cele mai recente — pe care 
eu le citesc — folosiți terme
nul „comunism științific". 
Există o nuanță nouă în acest 
adjectiv „științific" ?

RĂSPUNS • Este un termen 
care dorește să sublinieze carac
terul comunismului ca expresie 
și sinteză a celor mai înalte cu
ceriri ale științei — atît soc;ale 
cît și a Științei în general. Fău
rirea comunismului trebuie să se 
bazeze pe folosirea celor mai 
înalte cuceriri ale- științei în or
ganizarea societății, în toate do
meniile de activitate De altfel, 
după cum știți. însăși Marc și 
Engels au ținut să subliniez? 
deosebirea între utopiști și con
cepția lor. tocmai prin aceea că 
ea pornește de la analiza științi
fică a cerințelor obiective și nu 
de la anumite dorințe abstract?

ÎNTREBARE : (Bruno
Campanini — A.N.S.A-) Cum 
apreciați, domnule președinte, 
situația din America Latină. 
Viitoarea dumneavoastră vizită 
în aceste ăn este legată de 
faptul că pe acest continent 
există atîtea t'ămîntări și 
schimbări, de lupta pentru in
dependență politica și econo
mică a acestor state ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
în America Latină asistăm la o 
creștere — aș putea spune — 
impetuoasă a luptei pentru inde
pendență, pentru preluarea în 
propriile mîini a bogățiilor națio
nale. Este un proces istoric obiec
tiv care se accentuează. Aș putea 
spune că el va cunoaște o in
tensificare J “ - ' T ----«--- •
mele pe "__________ _
popoarelor din "aceste state de
pinde, desigur, și de forțele re
acționare și conservatoare interne, 
de felul în care ele vor încerca 
să ia măsuri extremiste — așa 
cum se încearcă în Chile — 
spre a împiedica acest proces de 
dezvoltare a societății, cît și de 
măsura în care monopolurile din 
Statele Unite vor înțelege să 
respecte voința popoarelor și nu 
să sprijine acele forte care se 
opun acestui proces ireversibil.

în ce privește vizita mea în 
țările Americii Latine, ea nu 
este legată de acest proces 
istoric, ci se încadrează în aces» 
proces. Desigur, România spri 
jină și va sprijini orice activitate 
pentru întărirea independenței și 
suveranității naționale, pentru 
dezvoltarea economico-socială in 
dependentă. Sper că vizita în 
America Latină va contribui atît 
la lărgirea relațiilor de colaborare 
economică, cît și la dezvoltarea 
conlucrării cu aceste state pentru 
afirmarea unei politici noi între 
state, bazate pe principiile la 
care m-arn referit, la respecta
rea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî dezvoltarea, fără nici 
un amestec în treburile sale in
terne.

MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
cadrelor didactice și studenților 

Institutului de arhitectură „Ion Mincu"
din București

Stimați tovarăși,

îmi face o deosebită plă
cere să vă adresez dumnea
voastră, cadrelor didactice 
și studenților, un salut căl
duros cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de la înființarea 
Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu* 1*.

—'----- *“ lucrările de sezon tre-
preocupe in cel mai 

man grad unitățile agricole ră
mase în urmă La mijlocul a- 
cestei săptămîni mai erau de 
Insâmînțat cu porumb 370 de 
mii de hectare, cărora li se 
adaugă alte cîteva zeci de mii 
unde cultura a fost compromi
să de revărsarea rîurilor și pâ
raielor. îndeosebi în județele 
Olt Teleorman. Brăila. Buzău, 
Dîmbovița. Argeș, Iași. ' Sibiu, 
Brașov și Maramureș se cer 
depuse eforturi pentru recupe
rarea râmînerilor în urmă. 
Concentrarea forțelor mecanice 
— cîteva mi'î de tractoare sînt 
detașate din județele învecina
te — cu siguranță va determi
na impulsionarea ritmului de 
lucru la arat și la semănat. Iar 
acțiunile de masă ale organiza
țiilor de tineret, adăugate e- 
forturilor celorlalți lucrători al 
ogoarelor, se cere să vizeze 
mai mult decît oricînd elimi
narea excesului de umiditate 
de pe cele aproape un sfert de 
milion de hectare afectate.

I n județul Vîlcea mai sînt 
| de însămânțat șase mii de 

hectare cu porumb. 3] la 
sută din suprafața prevăzută 
fasolei si jumătate din ceea ce 
s-a repartizat legumicultorii. 
Acestor nerealizări li se adau
gă alte șapte mii de hectare 
afectate de apele revărsate din 
cauza ploilor. Terenurile a- 
cestea constituie acum șantier

în îndelungata sa existen
ță, institutul a desfășurat o 
activitate rodnică, contribu
ind la formarea și dezvolta
rea unei valoroase școli de 
arhitectură românească și 
impunindu-se drept una din 
unitățile de prestigiu ale în
vățământului superior din 
țara noastră.

în anii socialismului, con
tinuând și dezvoltând pe o 
treaptă superioară bogatele 
tradiții progresiste ale ar
hitecturii naționale, institu
tul a pregătit și format un 
ânsemnat număr de cadre, 
care au adus $i aduc o con
tribuție însemnată la reali
zarea politicii partidului de 
edificare socialistă, de pro
pășire economică și socială 
a întregii țări. în miile de 
fabrici si uzine pe care 
le-am înălțat in acești ani, 
în orașele, cartierele și lo
cuințele noi realizate, în în
semnatul volum de con
strucții înfăptuit în toate 
județele țării se .află încor
porată și o parte din munca 
și priceperea zecilor de ge
nerații de prniectanți si ar- 
hitecți pregătiți pe băncile 
Institutului ..Ion Mincu". 
Pentru toate aceste realizări 
— care onorează deopotrivă 
atît pe foștii si actualii stu- 
denți ai institutului, cit sj 
pe profesorii care i-au pre
gătit si îi pregătesc. — do
resc să adresez, la această 
aniversare, întregului colec

Plecarea delegației
In iu mi Tineretului

Muncitor Socialist din
p.P D Coreeană

Ieri a părăsit Capitala de
legația Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist (U.T.M.S.) 
din Republica Populară De
mocrată Coreeană, condusă 
de Li long Bok. președinte
le Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Munci
tor Socialist, care a efectu
at o vizită in țara noastră 
la invitația C.C. al U.T.C.

La Aeroportul Internatio
nal București-Otopeni. de
legația a fost salutată de

URGENTELE ACESTOR ZiLE
DE CAMPANIE AGRICOLĂ
• încheierea semănatului pe suprafețele planificate • Elimi

narea excesului de umiditate
• Folosirea rațională a tuturor suprafețelor de teren.

Irjtîrziate din cauza condi
țiilor deosebite din această pri- 

tiv al institutului cele mai 
calde felicitări.

Aniversarea institutului 
dumneavoastră are loc în 
condițiile cînd întregul po
por se află antrenat într-o 
intensă activitate consacra
tă transpunerii în viață » 
programului elaborat de 
Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale par
tidului în vederea făuririi 
societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria 
noastră. Transpunerea în 
viață a acestui măreț pro
gram pune sarcini de o de
osebita răspundere în fața 
tuturor sectoarelor vieții 
noastre economice și sociale, 
implicit. în fața învățămîn- 
țului — ca una din cele mai 
importanțe activități de for
mare și educare a omului, 
de pregătire a cadrelor ne
cesare diferitelor domenii 
ale construcției socialiste. 
Aceasta cere să se acțione
ze cu consecvență și hotâ- 
rire pentru realizarea unei 
integrări cît mai organice a 
invățămintului cu cercetarea 
si producția, astfel ca școa
la să devină un factor tot 
mai puternic al progresului 
nostru general pe calea so
cialismului si comunismu
lui. Institutului de Arhitec
tură îi revine sarcina de 
răspundere de a nregâti si 
forma viitorii arhitecți în 
măsură să soluționeze cu 
succes problemele tot mai 
complexe pe care le ridică 
înfăptuirea amplului pro
gram de construcții indus
triale. de locuințe si obiec
tive de interes social-cultu

NICOLAE CEAUȘESCU

tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu. prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui. de secretari și membri 
ai Biroului C.C al U.T.C. 
Un grup de pionieri au ofe
rit oaspeților buchete de 
flori.

A rost de față Li Ho 7anc. 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
Ambasadei Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București.

al muncii tuturor tinerilor coo
peratori. mecanizatori și lu
crători din întreprinderile a- 
gricol? de stat La lonești, pes
te trei sute de tineri au lucrat, 
în zilele din urmă la elimina
rea excesului de apă de pe cele 
peste două sute de hectare a- 
fectăte prin revărsarea Oltului. 
Iar la Mareea, mecanizatorii 
semănau ultimele 30 de hectare 
repartizate porumbului. în timp 
ce inginerul agronom utecist 
Nicolae loachim coordona acți
unea de recuperare imediată a 
terenurilor din luncă pentru 
cultură. Constantin Florea. E- 
mil Grecu, Gheorghe Rusu și 
încă o sută cincizeci de ute- 
cisti, cu picioarele afundate 
pînă aproape la genunchi in 
noroi, deschideau canale pentru 
scurgerea apei. La Băbeni, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la S.M.A., inginerul Ion 
Popa prezenta situația rea
lizărilor în actuala campanie. 

’ justificând rămânerea în urmă
la semănatul porumbului prin 
„timpul nefavorabil’* în ace
lași timp, însă. în curtea 
S.M A -ului șj la sediul celor 
qinci secții de mecanizare, pes
te treizeci de tractoare stăteau 
nefolosite, deși timpul era ex
ceptional lucrului în cîmp.

în grădina de legume a coo
perativei agricole din Șirinea- 
sa situația este alarmantă. So- 
lariile sînt insuficient de rațio
na] folosite, pe mai bine de 
patru hectare dintre acestea 

ral ce urmează a fi reali
zat in perioada următoare, 
să asigure soluții constructi
ve care să îmbine cît mai 
armonios economicul cu uti
lul, folosirea cît mai judici
oasă a terenurilor și a spa
țiilor construite, utilizarea 
largă a metodelor moderne 
de lucru și a materialelor 
noi de înaltă eficiență. Vii
torii specialiști formați în 
cadrul institutului sînt che
mați să contribuie activ la 
realizarea programului de 
sistematizare a teritoriului 
și a localităților, la crearea 
de centre urbane și așezări 
rurale moderne care să ofe
re populației, oamenilor 
muncii condiții de viată tot 
mai bune, un nivel tot mai 
înalt de civilizație și con
fort.

Sînt încredințat, dragi to
varăși. că bilanțul pe care-1 
faceți cu prilejui acestei a- 
niversări va constitui pentru 
dumneavoastră t^ți un însu* 
flcțiior imbold de a acționa 
și mai intens pentru legarea 
și mai strinsă a procesului 
de învățămint de cerințele 
concrete ale vieții, că veți 
face totul pentru ca invătă- 
mîntu! de arhitectură să răs
pundă pe deplin înaltelor 
exigențe de astăzi si de 
mîine ale societății noastre.

La această aniversare do
resc să vă urez dumneavoas
tră. cadrelor didactice și 
studenților, succese cît mai 
însemnate în activitatea vii
toare, satisfacții tot mai 
mari în muncă, multă sănă
tate și fericire !

Cu privire la ședința 
Consiliului Militar al 
Forțelor Armate Unite 
ale Statelor partici
pante la Tratatul de 

la Varșovia.
în zilele de 16—17 mai 1973. 

în cao'tala P.P. Bulgaria, ora
șul Sofia, sub președinția Co
mandantului sunrem al Forțe
lor Armate Unite, mareșal ai 
Uniunii Sovietice T.I. Takubov- 
ski. s-a desfășurat ședința or
dinară a Consiliu’ui mil5*ar al 
Forțelor Armate Un’te ale sta
telor participant? la Tratatul 
de la Varșovia.

în cadrul ședinței au fost ana
lizate și nu^e d? arord problem? 
curente a'e act'v’fații Forțelor 
Armat? Unite care orer’ntă in- 
*ero« rec’nroe.

Ac‘ivit"fea Consiliului mili
tar s-a do<!fssvrat ’ntr-o at- 
m-isF-ră d? lu^ru. în spiritul 
prieten’?! d^n'ine inte1f'ge,’i 
reciproc-' și unitari de vederi a 
tuturor participanților.

neex?cutîndn-se pînă acum nici 
măcar o prașilă Iar cultura de 
tomate este pur și simolu nă
pădită de' buruieni Inginerul 
șef al fermei, utecistul Mircea 
i.isievici explică această situa
ție prin „greutățile pricinuite 
de ploile acestei primăveri. 
Realitatea constă. însă. în in
suficienta organizare a muncii, 
în neparticiparea la muncă a 
unui număr corespunzător de 
membri cooperatori.

Raidul nostru întreprins în 
unitățile agricole ale județului 
Vîlcea au evidențiat cîteva ne
ajunsuri cu importanță asupra 
campaniei. în primul _ rînd, 
forța mecanică este folosită in
complet : multe tractoare stau 
la secții, sînt imobilizate din 
cauza unor defecțiuni în cîmp 
(Băbeni. Zăvideni, Prundeni, 
Grădiștea. Șutești) De aseme
nea, suprafețe întinse sînt încă 
imposibil de lucrat din cauza 
excesului de umiditate (Olanu. 
Ștefănești, Peșceana. Gioroiu, 
Laloșu), acțiunile de drenare a 
apei fiind timide sau lipsind cu 
desăvârșire. Se resimte lipsa 
semințelor de cartofi (Gioroiu, 
Nicolae Bălcescu, Zâtreni, Băl- 
cești), a hibrizilor de porumb 
din grupa 100 necesari însămîn- 
țării suprafețelor restante. Tot
odată. în timp ce răsadurile 
s-au depreciat în răsadnițe, în 
cîmp se află încă mari supra
fețe de teren neplantate. Fi
rește, toate aceste neajunsuri 
pot fi operativ remediate prin- 
tr-o intervenție eficienta din 
partea organelor agricole jude
țene, printr-o mai mare atenție 
acordată organizării muncii de 
către specialiștii din unitățile 
agricole.

Institutul de 
arhitectură 

„Ion Mincu*1 
la 75 de ani

învățămîntul superior de ar
hitectură din țara noastră a 
sărbătorit, joi. un eveniment 
deosebit — împlinirea a 75 de 
ani de existență a Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu“ din 
București, jubileu care a fost 
marcat printr-o adunare festivă 
la care au participat oameni de 
ștrință, cadre didactice univer
sitare din București și din cen
trele cu facultăți de arhitectură, 
cercetători științifici, arhitecți 
din instițutele centrale de pro
iectare, studenți.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de. Miniș
tri, ministrul educației și învă
țământului, a dat citire mesaiu- 
,lui adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
cadrelor didactice și studenților 
din Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu“. Mesajul a fost pri
mit cu deosebită satisfacție de 
întreaga asistență, care a ascul
tat cu emoție cuvintele cald^ și 
mobilizatoare re i-au fost adre
sat0, subliniindu-le cu îndelungi 
apiauze.

Exprimând sentimente de pro
fundă bucurie pentru mesajul 
primit, rectorul Institutului de 
arhitectură, prof. dr. Cezar Lă- 
zărescu, a mulțumit călduros 
pentru grija si ajutorul perma
nent primit din partea condu
cerii de partid și de stat, în 
orientarea și organizarea învă
țământului, în general, a învă- 
țămîntului de arhitectură, în 
special. El a făcut' apoi o am
plă expunere a drumului par
curs. a realizărilor școlii româ
nești de arhitectură creată in 
1897.

Au rostit apoi cuvinte de sa
lut reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R.. ai 

■ Consiliului popular municipal, 
ai Consiliului rectorilor din cen
trul universitar București, al 
Uniunii arhitecțHor și ai Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din institutul sărbătorit.

Cu același prilej, renumitului 
arhitect român, prof. dr. Octav 
Doicescu. i-a fost înmânată di
ploma de Doctor Honoris Cau«a 
a Institutului de arhitectură 
„Ton Mincu**, pentru valoroasa 
creafie arhitecturala și rodnica 
muncă depusă cu dăruire în în
vățămîntul superior de arhi
tectură.

în încheierea adunării festive, 
părticipanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat. Vrem să vă 
asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în telegra
mă, că străduințele dumnea
voastră neobosite îndreptate că
tre asigurarea hunăstării po
porului, către înflorirea patriei 
noastre, către creșterea presti
giului internațional al României 
socialiste găsesc un larg răsu
net în rândurile arhitecților și 
viitorilor arhitecți care, în vir
tutea meseriei lor, acționează 
pentru crearea unui cadru ar
hitectural și urbanistic cores
punzător cerințelor vieții noii 
societăți și dezvoltării multila
terale a personalității umane.

învățămîntul de arhitectură, 
orientat prin înseși scopul și 
structura sa către o activitate 
prnctică. concretă, a găsit in 
indicațiile dumneavoastră, pri
vind întărirea legăturii dintre 
școală și cerințele vieții, inte
grarea învățămîntului cu cerce
tarea- și producția, un excepțio
nal stimulent, condiția hotărî- 
toare a ridicării activității di
dactice pe o treaptă nouă, ca
litativ superioară. Cei ce pro
iectează si edifică, studenții și 
cadrele didactice, văd in per
soana dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Ceaușescu, arhi
tectul neîntrecut, inițiatorul și 
participantul cel mai activ și 
mai devotat la o amplă operă 
de construcție socială și umana, 
fără precedent în istoria Ro
mâniei.

Avînd in activitatea dumnea
voastră un model de îmbinare a 
ideilor cutezătoare, a clarviziu- 
nii cu înțelepciune practică, un 
îndemn către căutări creatoare 
și, totodată, de subordonare a 
întregii vieți față de interesele 
maiore ale patriei și poporului, 
menționează telegrama în în
cheiere, vom păși în al 76-lea 
an al școlii noastre cu hotă- 
rîrea de a munci fără preget 
pentru a forma noi generații de 
arhitecți. profund devotați cau
zei clasei muncitoare, politicii 
Partidului Comunist Român, 
care să activeze cu pricepere 
și entuziasm pentru progresul 
școlii românești de arhitectură, 
aducindu-și contribuția la pro
pășirea României socialiste, la 
creșterea prestigiului ei în lume.

DECORĂRI
LA CONSILIUL 

DE STAT
în cadrul unei solemnități care 

a avut loc, joi, la Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România au fost înmînate or
dine și medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea poligrafică 
„Fabrica de timbre“-București, 
pentru merite deosebite în mun
că, cu prilejul centenarului fa
bricii, precum și unor cadre di
dactice ale Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu**, pentru în
delungată și rodnică activitate 
didactică, științifică, practică și 
educativă, cu prilejul aniversă
rii a 75 de ani de existență a în
vățământului superior de arhi
tectură.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, 
care, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese in activitatea lor.
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Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului,
a tinerei generații

Rolul activ,
constructiv
al României

Interesului deosebit cu care opinia publică românească 
urmărește pregătirile pentru Conferința europeană de securi
tate și cooperare — pregătiri aflate intr-o fază avansată, de 
finalizare — 1 se asociază un sentiment de satisfacție. Sen
timent izvorît atît din caracterul încurajator al progreselor 
realizate la Helsinki cit și din conștiința rolului activ, 
constructiv, pe care l-a jucat și-1 joacă România socialistă 
in promovarea securității și cooperării pe continentul nostru.

Pornind de la interesele de bază ale poporului român, ale 
cauzei generale a păcii și socialismului, conducerea de par
tid și de stat a țării noastre, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au desfășurat eforturi constante și neobosite 
pentru înfăptuirea securității și cooperării europene — obiec
tiv de prim ordin al politicii noastre externe. România a 
adus printr-o serie de acțiuni, inițiative și propuneri, o 
contribuție concretă și eficientă la eforturile pentru destin
dere și normalizare, pentru progresul bunelor relații pe 
continentul european. Este bine cunoscut aportul dinamic 
al țării noastre la elaborarea și promovarea unor inițiative 
care au dat un impuls dialogului general european, au con
tribuit la crearea climatului politic și consensului necesar 
bunei pregătiri, convocării și desfășurării fructuoase a Con
ferinței europene pentru securitate și cooperare. Xu intențio
năm să reamintim aici toate acțiunile și inițiativele românești 
pe scena politică europeană, acțiuni care jalonează o contri
buție importantă, de certă utilitate principială și practică, 
larg recunoscută pe plan internațional. Ne vom mărgini in 
acest context să relevăm că atunci cînd prezenta la O.N.L. 
cunoscuta propunere privind acțiunii? pe plan regional 
pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate intre 
state avînd sisteme social-polifice diferite (propunere adop
tată în unanimitate) țara noastră servea, incă cu multi ani 
in urmă. însăși conceptul de securitate și cooperare în 
Europa în sensul său cel mai activ. Și, în mod deosebit 
trebuie subliniat, în aceeași ordine de idei, ecoul puternic 
pe care îl au în opinia publică mondială ca și in cancelariile 
diplomatice Declarațiile solemne semnate cu prilejul vizite
lor efectuate de președintele Nicolae Ceaușescu în Belgia, 
Luxemburg și Olanda. documente de importanță maioră 
care oferă un exemplu al cadrului și principiilor — consfin
țite prin angajamente solemne — pe care se pot dezvolta 
relațiile dintre țări cu orînduiri sociale diferite. Semnifi
cația acestor document? — care fac dovada reală a posibi
lității întemeierii relațiilor internaționale pe cele mai echi
tabile norme și principii — este cu atît mai pregnantă azi, 
in perspectiva convocării Conferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare în această perspectivă apare 
remarcabilă și contribuția țării noastre la clarificarea con
ceptului însusi de securitate europeană. Relevînd că 
..ROMÂNIA CONCEPE SECURITATEA EUROPEANA ( \ 
UN SISTEM DE ANGAJAMENTE FERME ALE TUTUROR 
STATELOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRI! DEZVOLTĂRII 
NESTINGHERITE A FIECĂREI NAȚIUNI, PRECUM ȘI A 
CONLUCRĂRII ACTIVE INTRE ELE 1N TOATE DOMENII
LE DE ACTIVITATE ÎN VEDEREA PROPĂȘIRII FIECĂ
RUI POPOR Șl A ACCELERĂRII PROGRESULUI GENE
RAL”, tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetiza cu cea mai mare 
profunzime conținutul și finalitatea procesului de edificare 
a securității europene obiectivul esențial al Conferinței 
pentru securitate și cooperare.

De altfel același spirit, al unei contribuții active, pline de 
ințiativă, a marcat participarea țării noastre pe tot par
cursul reuniunii de la Dipoli Reprezentanții României au 
militat perseverent pentru ca lucrările reuniunii să se des
fășoare în toate fazele și momentele sale pe baza principiu
lui fundamental al participării tuturor statelor ca state inde
pendente, al dreptului tuturor participanților de a acționa și 
interveni în condiții de deplină egalitate, de a lua parte la 
toate activitățile reuniunii și la toate organele subsidiare ale 
acesteia. Statuarea acestui principiu, neadmiterea sub nici o 
formă ca discuțiile să se desfășoare de la bloc la bloc, 
aplicarea unor norme democratice ca adoptarea hotăririlor 
prin consens, rotația reprezentanților tuturor statelor la 
funcțiile de conducere a lucrărilor, sînt de natură să stimu
leze progrese substanțiale în pregătirea Conferinței general- 
europene. Pe planul conținutului consultărilor pregătitoare 
de la Helsinki, delegația română a acționat cu deosebit dina
mism în toate fazele și momentele pentru armonizarea pozi
țiilor participanților. Ne vom mărgini să reliefăm in acest 
sens activitatea perseverentă și plina de inițiativă a dele
gației române pentru ca lucrările pregătitoare să fie acce
lerate, pentru ca actuala rundă a reuniunii să fie o rundă a 
finalizării dezbaterilor astfel îneît să se poată trece neîntir- 
ziat la convocarea Conferinței. Din inițiativa delegației 
române sau cu sprijinul ei au fost create grupuri de lucru, 
întrunind pe autorii de propuneri, pentru elaborarea docu
mentelor privind fiecare din aspectele mai importante ale 
problematicii ordinii de zi a Conferinței.

Sprijinind pe deplin activitatea conducerii partidului și 
statului nostru îndreptată spre promovarea securității si co
operării europene — activitate care reflectă năzuințele în
tregului popor — opinia publică românească iși exprimă 
convingerea că este posibilă și necesară convocarea într-un 
timp cît mai scurt, încă în această vară, a Conferinței de 
securitate și cooperare astfel îneît să fie realizați pași ferm:, 
concreți, p? drumul transpunerii în viață a ideilor securității 
și cooperării europene.

ș
'/nniiniiriHf,

EM. RUCAR

Capitala României va găzdui 
Congresul mondial al populației
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Reuniunea de la Helsinki
Pe ordinea de zi : elaborarea regulilor de pro
cedură, cooperarea culturală și definitivarea

»
problemele cooperării culturale, 
atenția participanților fiind în
dreptată spre finalizarea redactă
rii directivelor pentru comisia ce 
se va ocupa de aceste aspecte în 
faza a doua a conferinței euro
pene.

După ce a schițat cadrul pre
ambulului capitolului referitor 
la cooperarea economică, tehni- 
co-științifică și în domeniul me
diului înconjurător, grupul de 
lucru respectiv a trecut la exa
minarea proiectului de text pri
vind sarcinile în domeniul rela
țiilor comerciale.

De asemenea, a avut loc o nouă 
întîlnire a grupului de experți 
însărcinat cu definitivarea textu
lui referitor la măsurile de a- 
plicare în practică a principiilor 
relațiilor dintre statele partici
pante.

/a îmbunătățirea
>

textului principiilor relațiilor
în ședința de joi, grupul de 

lucru pentru elaborarea reguli
lor de procedură ale viitoarei 
conferințe pentru securitate și 
cooperare în Europa a examinat 
documentele prezentate în acest 
scop de delegațiile Iugoslaviei și 
Franței. Cele două documente 
preiau, în fapt, principalele pre
vederi ale procedurii acceptate în 
noiembrie 1972 pentru 
consultări multilaterale, 
vențiile lor, majoritatea 
lor au relevat punctele 
ale acestor documente, 
ele se completează reciproc, ceea 
ce permite să se aprecieze că, pe 

va putea ajunge, iii- 
scurt, la elaborarea 
procedurale pentru

actualele 
In inter- 
vorbitori- 

cdmune 
faptul că

ce permite ; 
baza lor, se 
tr-un timp 
principiilor 
conferință.

în aceeași zi, și-a continuat ac
tivitatea grupul de lucru pentru

Contribuția presei
climatului politic european

In capitala Aus
triei s-au desfășurat 
lucrările unui coloc
viu internațional cu 
tema „Presa și pro
blemele securității și 
cooperării în Euro
pa". organizat 
Institutul 
țional de 
Zurich 
pentru 
omului 
bourg. 
ziariști

de 
Au

de 
interna- 

presă din 
Institutul 
drepturile 
la Stras- 
participat 

din nume-

roase țări europene, 
precum și reprezen
tanți ai Organizației 
Internaționale a Zia
riștilor și ai Fede
rației Internaționale 
a Ziariștilor A fost 
prezentă o delegație 
de ziariști români.

In cadrul lucrări
lor. care s-au desfă
șurat timp de două 
zile, a avut loc un 
larg schimb de ve
deri asupra căilor și

mijloacelor de natură 
să sporească contri
buția presei la dez
voltarea actualei 
tendințe de îmbună
tățire 
politic 
lumina 
lor favorabile create 
de progresul pe ca- 
’ea convocării Con
ferinței general- 
europene pentru se
curitate și cooperare.

a climatului 
european. în 
perspective-

Consiliul Economic și 
social al Onaaixatiei Na
țiunilor Unite (ECOSOC) 
a adoptat, ia unanimita
te. o hotărire prin cirr 
acceptă cu profundă sa
tisfacție invitația guver
nului Republicii Socialiste 
România privind ținem 
„Congresului mondial al 
populației* la București 
in august 1974.

ries“hizind dezbaterile asupra 
acestei «“hestiuni. Antonio Ca
rrillo Flores, secretar gerer*’ 
adjunct al OA U. si secret c* 
general ai Congresului mondial 
al populației. a adresa: mulțu
miri călduroase guvernului ro
mân. personal președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. pentru invitația 
adresată ca această knportar’ă 
r*un:une internațională, desfă-
«_ra*â «ub egida Națiunilor 
Vnîte. să aibă Ioc în capitala 
Rrmănîei. FI a subliniat că. așa 
rum a putut constata person-ti. 
cu rrZru: recentei sale 'vizi!'» 
A capitala țării noas
tre întrunește toate premisele 
pentru buna desfășurare a Cor- 
gresului «i câ guvernul romă'’ 
e*-te hotă rit să acorde întregul 
său concurs pentru reușita a- 
ce«tuia.

Peste 30 de delegații și-au 
manifestat satisfacția pentrv 
oferta guvernului român de a 
găzdui Congresul.

..Capitala României garantea
ză organizarea in cele mai bune

rondiții a acestei mari reuniuni 
internaționale- — declara r*- 
prezentantul Iugoslaviei. .Jt* 
afirmarea sprijinului nostru 
pentru oferta generoasă a Româ
niei — sublinia reorezer.:ar*.
Braziliei — constituie pentru 
noi o ocazie feriri'â. cu arit 
mai mult cu cit este 'ort* <k 
o țară cu care avem legâîur» 
burse. crigir.e comună. proble
me comune in chestiunile dee 
vc'tării*. Relevfed că „România 
a avut i* totdeauna o carricioar* 
ar ti vă la activitâțiie interaațio 
rale, la cele ale O37.V-. si a
— ----- . •

Publicii Pop- ’are Chineze a ex
primai sprijinul delegației Tă
rii saper.trj •..-.erra Co-gr*- 
<*ilui la B'jruresti. La 
rău. reprezentantul Uniand So
vietice a arătat că „U RSA
snriiină invitația prF
rind organizarea la București a 
CcngresuM-.

• ÎN ȘEDINȚA DIN K MAI 
A.C- Comisia Ef amici a 
O.N.U. pentro Europa. arra- 
rism al Natiumloc Vaite iasăr- 
rinat eu orob’eme de emraerare 
economică, a botărit ca viitoarea 
sa sesiune plenară să se de*- 
fă'oare in 1974 li Baea^șt . 
Este pentru pr ma dată că • 
sesiune a Co^-is e- se va tiae 
ia afara sediului săa pertaaaent 
de la Geneva.

Consultările preliminare 
de la Viena 

încheierea dezbaterilor generale
In cadrul consultărilor preliminare privind reducerea trupe

lor și a armamentelor din Europa centrală s-au incbeiat dez
baterile generale care au fost consacrate prezentării punctelor 
de vedere ale particinanților asupra problemelor aflate in a- 
tenția reuniunii de la Viena.

în -cuvintarea sa. reprezen
tantul R.D. Germane a arătat 
ca aceste tratative au o impor
tanță deosebită pentru asigu
rarea unei păci trainice in Eu
ropa. fapt care rezultă din îm
prejurarea că in zona Europe: 
centrale se află cele mai mari 
concentrări d*» truoe si arma
ment din ce mai moderne.

Reprezentantul R.F. Germa
nia și-a exprimat satisfacția 
oentru faptul că ..activitatea 
intensă din ultimele trei lur.i a 
dus la crearea condițiilor pen
tru continua rea convorbiri lor 
explora*orii in cadrai șed;nțek«r 
plenare*. Convorbirile de la 
Viena — a continuat el — au 
loc in momentul in care pregă
tirile multilaterale in vederea

Tinerelul lumii

Ieri a început

Congresul 
M. J. C. F.

Corespondentă telefonice 
specială pentru „Scinteic 

tineretului-.

In Parcul Montreau din 
suburbia pariziană Monireuil 
au inceput joi dupâ-amiază 
lucrările Congresului Mișcă
rii Tineretului Comunist din 
Franța (MJ.C.F.L Acest parc 
reprezintă pentru tinerii co
muniști francezi un loc tra
dițional de intilnire. datori
tă faptului că ei adăpostește 
Muzeul luptei revoluționare 
a clasei muncitoare. înființat 
înaintea celui de al doilea 
război mondial de un grup 
de comuniști condus de 
Jacques Duclos.

1 200 de delegați aleși la 
congresele departamentale 
precum și reprezentanți ai 
altor organizații de tineret 
din Franța au ascultat in 
prima ședință raportul de 
activitate al Consiliului na
țional, prezentat de Roland 
Favaro. secretar general al 
Mișcării. Vorbitorul s-a refe
rit pe larg la condițiile de 
viață, de muncă și de stu
diu ale tineretului, a făcut o 
amplă analiză a problemelor 
care se ridică in fața tine
retului muncitoresc, țărănesc 
și studios si a expus sarci
nile ce revin tineretului co
munist din obiectivele Pro
gramului comun aJ forțelor 
de stingă. Tema congresului, 
care constituie laitmotivul 
tuturor activităților desfășu
rate in aceste zile : ..Să 
luptăm, să ne unim, să învin
gem pentru Franța tinereții, 
pentru socialism".

La deschiderea lucrărilor a 
participat Georges Marchais. 
secretar general, precum și 
membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.C.F.

44 de delegații, reprezen- 
lînd organizații de tineret 
de peste hotare, printre care 
și o delegație a U.T.C. con
dusă de tovarășa Silvia Ilie. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
participă la lucrările con
gresului.

VIORICA DIACONESCU
Paris, 17 mai 1973

convocării conferinței Dentr*: 
securitate și cooperare H Eu
ropa au intrat, la Helsinki, in
tr-o fază importantă, fapt care, 
a apreciat el. „constituie un 
indiciu al înțelegerii generale 
că problemele securi ^țr. in 
Europa, de ordin politie și mi- 
litar. sint intr-o striusă 'egâ- 
tură-.

Arătind câ reducerea trupelor 
și a armamentelor in Eurooa 
centrală trebuie să constituie un 
proces gradual, el a subliniat câ. 
..in cursul acestui proces, tre
buie sâ manifestăm preocupare 
să nu se creeze dezavantaje pe 
plan politic sau militar pentru 
nimeni*.

Evocind evoluțiile favorabile 
înregistrate in ultimul timp in 
viața internațională, și îndeo
sebi in Europa, reprezentantul 
Ungariei a relevat că încheierea 
cu succes, dt mai curind posi
bil. a consultărilor pregătitoare 
de la Helsinki va putea per
mite convocarea conferinței ge
neral-europene la jumătatea a- 
cestui an. Referindu-se la pro
blemele de pe agenda reuniunii 
de ia Viena. vorbitorul s-a pro
nunțat pentru adoptarea unor 
măsuri și soluții care să nu 
creeze nici un fel de avantaj 
pentru nici una din părți și să 
nu prejudicieze interesele secu
rității acestora.

Datorită situației sale geogra
fice. Italia nu este inclusă in 
zona care face obiectul negocie
rilor — a spus reprezen
tantul Italiei. Guvernul italian, 
deși nu este participant direct, 
manifestă totuși interes pentru 
aceste convorbiri-. Orice rezul
tat a! procesului de negocieri 
de la Viena — a arătat vorbi
torul — trebuie să țină seama 
de evoluțiile politice majore 
aflate in curs de desfășurare in 
Europa.

Lui nd cuvintul. șeful delega
ției sovietice. O’.eg Hlestov, a 
relevat câ țara sa acordă o mar° 
importanță problemei reducerii 
reciproce a forțelor armate și 
armamentelor in Europa. în 
cursul consultărilor pregătitoa
re. care se desfâroară intr-o at
mosferă constructivă și de lu
cru. a spus el. s-a reușit rezol
varea problemei privind compo
nența participanților ța viitoa
rele acorduri privind reducerea 
reciprocă a forțelor armate și a 
armamentelor in Europa. A- 
ceasîa demonstrează că in 
cursul activității viitoare se va 
putea ajunge Ia un consens și 

z in alte probleme, cum ar fi ela
borarea propuner lor pentru or
dinea de zi. stabilirea locului 
și datei tratativelor.

(Delegația Asociației de prie
tenie R.P. Chineză—Japonia,

or.dusă de Liau Cen-gi. preșe-
' dintele asociației, și-a încheiat 
■ convorbirile cu oficialitățile ja
poneze.

■ In cadrul unei conferințe de 
presă televizate. Liau Cen-gi a 
declarat că ..R.P. Chineză și 
Japonia au ajuns la un acord 

I asupra orincipiilor de bază cu 
i arivire la dezvoltarea relațiilor 
I dintre cele două țâri, principii 

menționate In comunicatul co
mun publicat in septembrie anul

I trecut, ia sfirșitul vizitei pre- 
| mierului Tanaka la Pekin". „Eu 

red, a adăugat șeful delegației
: chineze, că un tratat de pace și 
jn eter, ie poate fi semnat La o

| dată apropiată-.
Referindu-se la acordul cu 

urivire Ia instalarea unui cablu 
j vjbmann de comunicație Intre 
I Japonia si R-P. Chineză, Liau 

?en-gi a afirmat că acesta ..este 
| m început promițător pentru 
I încheierea altor acorduri de 
‘ acest gen intre cele două state*.

Civitavecchia, port al Ro
mei antice, construit de îm
păratul Traian, aproape si
multan cu cucerirea Daciei. 
Un arc de cerc in pragul ti- 
renian, la picioarele colinei 
Tc’;a. Nu departe de aici e 
miraculosul Cerveteri. Lu
mini crepusculare ies din 
o -U de granit și mari drept- 
unghiuri șlefuite de secole, 
oco’o. ca dintr-un târim în 
care istoria și-a clădit imen
se și subterane depozite 
parco, avertizind asupra a- 
ceea ce se mai poate încă 
descoperi. Mormintele etrus
ce. piramide ciudate deasu
pra cărora au migrat in pul
beri solare secolele și s-a a- 
șezat in straturi iarba, dez
velesc ochiului una din cele 
mai fantastice arheologii, 
comparabilă poate doar cu 
cceea a aștrilor, dacă și 
aștri’ pr putea fi escavați. 
Peste stratul etrusc s-a așe
za: definitiv stratul roman și 
c:~a și cînd galeriile adin- 
cite în pămint deschid ochi 
ce granit in față, un <el de 
—emoriam parcă, semn că 

acolo s-au săvirșit, cei core 
aveau să fie moșteniți. Căci 
aHind pe scurt istoria etruscă, 
—ă grăbesc să-mi notez o 
-t-ebere : un semn, un sim

bol etrusc - poate steag - 
era in fermă de lup ; în le- 
gendo nașterii Romei întil- 
- m o lupoaică ; steagul de 
-□ta dacic avea formă de 

lup ; ce să fie cu toate a- 
cestec ? Acele minuscule o- 
paițe ce argila de luminat 
cu ele ungherele — aflate 
pretutindeni in straturile etru
sce — le găsim și in muzeul 
arheologic de la Constanța. 
Istoria acestor coincidențe 
nu poate fi atit de simplă și 
nu cred că are Io bază nu
mai hazardul. Dar deocam
dată sintem la Civitavecchia, 
in portul Romei ontice, port 
care in gindui meu capătă 
uriașe dimensiuni dintr-odată 
și-n care văd, intr-o fulgera
re de timp, atingerea cu 
visia si sceptrul roman a în
suși țărmului lung dunărean, 
capot de pod ol unei fle
xibile si transparente latini
tăți. Fiindcă, mă gindesc, ce 
s-or fi intimplat dacă împă
ratul Troian ar fi dublat sau 
triplet să zicem, construcția 
acestui port ? Ar fi aminat 
prezența sa in Dacia ? De- 
cebcl ar fi avut timp să-și 
întărească și să-și consolide
ze apărarea ? Latinitatea 
noastră s-ar fi aminat ? în
trebări naive, desigur, dar 
cercurile apei tireniene se 
des*oc limpezi în fața mea 
si din odincimi reci de cristal 
timpul scoate cînd si cind la 
suprafață umbra marelui îm
părat sechestrat de două 
imense griji : campania sa 
peste Donubiu și portul, con
strucția portului — ceea ce 
tot o companie era — prin

care da Romei o fereastră cu 
mult mai demnă de înfăți
șarea sa. Și făcea aceasta 
la picioarele marelui sanc
tuar etrusc.

Părăsit de cîteva ori în 
istorie, si reconstruit, portul 
și-a păstrat in parte înfăți
șarea sa de început. Unele 
birouri funcționează chiar in 
cîteva încăperi de atunci, re- 
amenajate. Portul era și un 
fort de apărare iar orașul 
o mică cetate marină a 
Romei. Azi, Civitavecchia e 
primul port italian de miș-

tru întreaga modernizare a 
portului este prevăzut un 
plan care ar necesita o in
vestiție de circa opt sute mi
lioane lire anual. Domnul di
rector Albicini care ne înso
țește ne demonstrează că 
dacă cineva, un particular 
sau o societate, în fine, n-are 
importanță, numai să existe 
cineva care să aibă și să in
vestească acești bani, după 
zece ani i-ar primi pe toți 
înapoi. Activitatea portului 
este foarte rentabilă și ar

Italia în. treacăt (V)

Civitsmchm

Însemnări de A. I. ZÂINESCU

core a pasagerilor, cel mai 
activ port pentru insule. Ita
lienii au un cult pentru ad
jective, de aceea orice lu
cru trebuie să intre prin ceva 
în sfera acestui cel moi. Aș o 
că sintem informați că și 
Civitavecchia e cel mai bun 
oort in ceea ce privește tra
ficul de nave (opt sosiri și 
opt plecări pe zi iar vara 
numărul acestora se dublea
ză), are cele moi mari depo
zite de cereale iar centrale
le sole electrice consumă 
cele mai mari cantități de 
combustibil, prin această 
poartă maritimo a Romei 
intră cele mai mori cantități 
de minereu de fier, din cele 
mai depărtote țări. Zona 
portuară cea moi mare este 
aceea de mărfuri si cea o- 
fletă în construcție pentru 
suoerpetroliere. Pentru o- 
cestec, o bună bucată de 
mare va fi pur și simplu dis
locată. Deoccmdcto investi
țiile nu sint suficiente și pen-

amortiza repede toate chel
tuielile. în jurul portului gra
vitează in fond* însăși Roma, 
Roma in nesfirșitele ei rami
ficații, Roma financiară, 
Roma economică. Roma cul
turală, Roma turistică. Nu e 
și aceasta, cel puțin, o ga
ranție ? N-ați văzut Civita
vecchia vara, ni se spune, ea 
absoarbe și vindecă zilnic de 
canicula mii și mii de ro
mani. Zona turistică a por
tului e o adevărată oază- 
„La baia verde" mai ales, 
unde pietrele transformă soa
rele intr-un nemaivăzut evan
tai de culori. Le-om văzut și 
noi și om plecat mai depar
te. spre Cerveteri, cu nostal
gia mării care la Civitavec
chia curăța de nisip secole
le parcă și le așează pe fie
care in zona și ierarhia lor.

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Consultările 
intervietnameze

In suburbia pariziană Ceile- 
Saint-Cloud a avut loc a 11-a 
Intilnire In cadrul consultărilor 
dintre reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și administrației de la Saigon.

Intr-o declarație făcută îna
intea începerii tratativelor, șeful 
delegației G.R.P a condamnat 
încălcarea de către autoritățile 
saigoneze a unor prevederi e- 
sențiale ale acordului de ia 
Paris. El a subliniat că decla
rația lui Thieu că nu recunoaște 
existența a două administrații

in Vietnamul de sud contravine 
spiritului și literei Acordului.

întrevedere Le Duc Tho- 
H. Kissinger

• IX SUBURBIA PARIZIA- 
NA Saint-Nom la Breteche, a 
avut Ioc joi întrevederea din
tre Le Duc Tho. reprezentantul 
guvernului R. D. Vietnam, 
și Henry Kissinger, consilierul 
sreria] al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale în cursul convorbi
rii au fost abordate problem? 
legate de îndeplinirea Acordului 
de la Pari* cu privire la înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam.

R.P.D. Coreeană 
membră a O.M.S.
• IX ȘEDINȚA PLENARĂ 

din 17 mai 1973. Adunarea Mon
dială a Sănități: a hctarii ad
miterea Republicii Populare De
mocrate Coreene ca m-mbru cu 
drepturi depline al O-M-S.

Proiectul de renahHie privind 
admiterea R.P.D. Careene a fost 
inițiat de România, căreia i s-au 
alăturat alte 35 de state.

Organizația Mondială a Să

nătății este prima organizație 
din sistemul Națiunilor Unite 
la care R.P.D. Coreeană devine 
membru.

• ..COSMOS—558“ este noul 
satelit artificial al pămîntului, 
lansat in Uniunea Sovietică. La 
bordul satelitului se află apa
rate destinate continuării ex
plorării spațiului cosmic, anun
ță agenția T.A.S.S.

• REPREZENTANȚII CELOR 
19 STATE participante la con
sultările pregătitoare de la Vie
na s-au întrunit joi, intr-o șe
dință plenară sub președinția 
reprezentantului Canadei, Geor
ge K. Grande. A fost efectuat

S.U.A. - Aspect de la o 
demonstrație a populației din 
New York împotriva creșterii 
continue a prețurilor produ

selor alimentare

Expoziție
Gh. Petrașcu 

la Roma *■
în capitala Italiei a avut Ioc, 

joi dimineața, vernisajul expozi
ției pictorului român Gheorghe 
Petrașcu. Bucurîndu-se de înal
tul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și al președintelui 
Republicii Italiene. Giovanni 
Leone, expoziția, găzduită in să
lile cunoscutului Palat Barbe- 
rini, a fost organizată de Amba
sada României la Roma, in co
laborare cu Primăria capitalei 
Italiei. Cele peste 100 de lucrări 
oferă o imagine amplă a operei 
cunoscutului reprezentant al 
școlii românești de pictura din 
prima jumătate a acestui secol.

Rostind un cuvint introductiv, 
vicepremierul Alberto di Segni 
a subliniat intensele raporturi 
instaurate, îndeosebi în ultimii 
ani, între cele două capitale : 
Roma și București, care nu fac 
decît să ducă mai departe și să 
amplifice tradiționalele relații 
româno-italiene. „Sintem feri
ciți că, cu prilejul vizitei ofi
ciale a președintelui Ceaușescu, 
am putut oferi întreaga noastră 
colaborare pentru realizarea a- 
cestei importante inițiative care 
este expoziția Petrașcu și care 
va prezenta cetățenilor Romei 
certe valori ale artei românești".

A luat apoi cuvintul ambasa
dorul I. Ionașcu, care, scoțind 
in evidență faptul că inaugura
rea acestei expoziții reprezintă 
una din principalele manifestări 
ce preced vizita în Italia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
și-a exprimat convingerea că . 
aceasta va contribui la o mai 
bună cunoaștere în Italia a pa
trimoniului spiritual și cultural 
al poporului român.

Ministrul afacerilor externe, 
Giuseppe Medici, a menționat 
în cuvintul său că întilnirile pe 
diferite planuri, inclusiv pe cel 
al culturii, dintre România și 
Italia, au devenit, în ultimii ani, 
tot mai frecvente, ca expresie a 
dorinței comune de continuă 
apropiere și înțelegere. A fost 
o mare plăcere pentru mine — 
a^ declarat ministrul italian — 
să iau cunoștință de operele ... 
acestui pictor care m-a surprins 'b 
prin originalitatea sa.

La 17 mai, a fost semnat Ia 
Roma programul de colaborare 
cultural-științifică între Guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Ita
liene pe anii 1973—1975. Progra
mul prevede dezvoltarea, în 
continuare, a schimburilor bi
laterale în domeniile învățămîn- 
tului, culturii, radioteleviziunii, 
sportului și turismului.

Din partea, română progra
mul a fost semnat de dr. 
Iacob Ionașcu, ambasadorul 
României în Italia, iar din 
partea italiană de Mario Mon- 
della, director general pen
tru cooperarea culturală, știin
țifică și tehnică în Ministerul 
Afacerilor Externe.

un schimb de vederi asupra or- 
dinej de zi a negocierilor. Ur
mătoarea ședință plenară va a- 
vea loc săptămîna viitoare, la 
o dată care va fi anunțată ul
terior.

Demonstrație 
studențească la 
Capetown

• POLIȚIA SUD-AFRrCANA 
a intervenit cu brutalitate • în 
cursul unei demonstrații orga
nizate de studenții Universității 
din Capetown împotriva poli
ticii represive a autorităților. 
Un număr de 40 de studenți au 
fost arestați.
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