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ADUNAREA POPUIARA DE EA BLAJ CONSACRATA ANIVERSARII
A125 DE ANI DE IA REVOEUTIA BURGHEZO - DEMOCRATICA 

DIN 1848 DIN ROMANIA17 mai 1973. In această zi — la scurtă vreme după vibranta adunare populară de la Iași — a avut loc, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, o nouă și impresionantă manifestare omagială consacrată aniversării a 125 de ani de Ia Revoluția burghezo- democratică din 1848 din România.De data aceasta, inima întregii țări a bătut pe cîmpia Blajului, ce poartă un nume cu valoare, de simbol — Cîmpia. Libertății — pe care, în primăvara neuitatului an 1848, a strălucit cu putere flacăra revoluției din Transilvania, flacăra năzuinței de libertate socială și națională, și unde a răsunat răspicat și ferm hotărîrea poporului nostru de a săvîrși unitatea națională. Pe această cîmpie — intrată în istorie — s-a desfășurat, acum 12 decenii și jumătate, Adunarea Națională de la Blaj, cel mai de seamă moment al revoluției pașoptiste de pe meleagurile transilvănene, cu largi implicații în mișcarea generală a acelui an revoluționar în România. La acea memorabilă întrunire au participat peste 40 000 de oameni — cărturari și tîrgoveți, țărani iobagi veniți de pe Someș, Mureș și Tîrnave, de lîngă Sibiu, Brașov, Hunedoara și Făgăraș, mineri din Munții Apuseni, lucrători și meșteșu-
Cuv

gări. Văzîndu-i, tribunul A- vram Iancu avea să exclame : „Sîntem mulți ca și cucuruzul brazilor, 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 ținuturi au pornit răscoalele de la Bobîlna, cele conduse de Gheorghe Doja, Horia, Cloșca și Crișan, care au pus în lumină eroismul popular, dîrzenia, spiritul de sacrificiu al celor obidiți, fără deosebire de naționalitate, în lupta împotriva împilatorilor. Revoluția din Transilvania — parte integrantă a revoluției din țările române — reprezenta, așadar, continuarea pe o treaptă superioară a luptei seculare pentru eliberare socială și națională, înscriindu-se la loc de cinste în zbuciumata și glorioasa istorie a patriei.Adunarea de la Blaj a sădit adine, în conștiința parti- cipanților, ideea necesității unității naționale, idee omniprezentă în tot timpul desfășurării evenimentelor din Transilvania și atît de vibrant exprimată în strigătul țăranilor întruniți- aici; „Noi vrem să ne unim cu țara. Ardealul e acuma România". Acesta era un deziderat național fundamental.Cei mai înaintați revoluționari, vie.-la 1848 au militat pentru întărirea prieteniei și frăției poporului român cu

naționalitățile conlocuitoare, pentru unirea eforturilor tuturor locuitorilor acestor meleaguri, indiferent de naționalitate, în lupta pentru scuturarea jugului asupririi sociale și naționale. Rememorăm cuvintele de adîncă semnificație ale cărturarului ardelean Simion Bărnuțiu, care spunea că națiunea română, voind a se constitui și organiza pe temei național, „n-are cuget dușman în contra altor națiuni și cunoaște același drept pentru toate, voiește a le respecta cu sinceritate, cerînd respect împrumutat după dreptate; prin urmare, națiunea română nici voiește a domni peste alte națiuni, nici nu, va suferi a fi supusă altora, ci voiește drept egal pentru toate". La rîndul său, revoluționarul maghiar Simonffy Jozsef scria lui Avram Iancu, în iunie 1849 : „Românii și ungurii au neapărată trebuință de cea mai strînsă .frăție''. Ca în atîtea împrejurări ale istoriei, românii, maghiarii germanii, s-au aflat alături și în timpul mai multor momente ale revoluției de la 1848. La adunarea de pe Cîmpia Blajului au participat și cercuri largi din rîndul naționalităților conlocuitoare, a- păsate de aceeași asuprire de clasă, care înțelegeau că interesele lor supreme se împleteau cu cele ale români-
(Continuare in pag. a 3-a)

Plecarea tovarășului
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NICO1AE CEAUSESCU Is BlajJoi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste. România, a plecat la Blaj pentru a participa la adunarea populară de, pe Cîmpia Libertății, organizată cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la revoluția din 1848 în 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 Băneasa, . erau prezenti tovarășii Manea M2- nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, llie Ver- deț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Elorian Dănălache, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Rău- tu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Mihal Dalea, Aurel Duca, Ion loniță și Ștefan, Andrei.
★La sosirea pe aeroportul Sibiu au venit, în întîmpinarea se

cretarului general al partidului, mii de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, care îi fac o caldă primire. La coborîrea dm avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de primul secretar ai 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 onorul comandantului suprem. Se intonează Imnul de stat.Tineri și tinere oferă conducătorilor partidului și statu- , lui 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 dă pârtid și de stat părăsesc Sibiul cu elicopterele, îndreptîndu-se spre Blaj.
întarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni.Luăm parte cu deosebită emoție, aici, pe Cîmpia Libertății, Ia marea adunare populară consacrată aniversării a 125 de ani de la revoluția burghezo-democratică din Transilvania, de la ridicarea la luptă a maselor largi populare — români, maghiari, germani — pentru înlăturarea vechilor rînduieli sociale, pentru progres social și libertate, pentru drepturi naționale. (Aplauze puternice, prelungite; urale).Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor județului Alba, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, un fierbinte salut tovărășesc și cele mai bune urări. (Aplauze puternice. Se scandează: „Ceaușescu și poporul"). Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc, în modul cel mai călduros, pentru primirea deosebit de cordială pe care ne-ați făcut-o astăzi, să mulțumesc pentru cuvintele rostite aici cu privire la politica partidului nostru comunist care continuă cu cinste glorioasele tradiții de luptă revoluționară pentru dreptate socială și națională ale înaintașilor noștri.In toate acestea vedem o expresie a încrederii dumneavoastră, a tuturor oamenilor muncii din județul Alba ca șl a întregului popor în partidul comunist — conducătorul încercat 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 manifestărilor pe care le prilejuiește aniversarea revoluției de la 1848 în întreaga țară. După cum se știe, cu 125 de ani în urmă, revoluția burghezo-democra- tică devenise în toate țările române o necesitate obiectivă pentru descătușarea energiilor creatoare ale națiunii, pentru înscrierea ei pe orbita civilizației moderne, pentru împlinirea visului secular .— unirea în granițele unei singure țări.Generată de aceleași condiții și cauze economico-so- ciale comune, revoluția, de la 1848 din Transilvania a îmbrăcat și o serie de trăsături și caracteristici deosebite, determinate de particularitățile concrete ale dezvoltării istorice a aceste provincii românești. Ca urmare a interes lor econon.r ? ale Imperiului

habsburgic, și în special a nevoilor de materii prime minerale ce se extrăgeau în Transilvania încă din vremuri îndepărtate, această parte a țării a cunoscut o dezvoltare industrială mai timpurie și mai accentuată decît celelalte provincii. Datorită dezvoltării relațiilor de producție capitaliste, în viața socială își fac apariția cele două clase sociale noi •— burghezia și proletariatul. După cum se știe, burghezia era interesată în reglementări sociale care să-i permită ascensiunea economică, cerîn- du-și, totodată, cu insistență, dreptul de a ocupa un rol conducător în viața social- politică. Clasa muncitoare, în formare, își manifesta tot mai viguros revendicările e- conomice, sociale și politice, luptînd pentru condiții de viață mai bune, pentru drepturi și libertăți democratice.Cu toate acestea, tabloul de clasă al Transilvaniei din prima jumătate a secolului trecut continua să fie puternic dominat de conflictul dintre țărănime și marea moșie- rime feudală. Nobilimea, principala forță economică și politică a societății de atunci, se opunea cu înverșunare oricăror reforme și tendințe de înnoire care-i amenințau privilegiile de clasă, reprimind cu sălbăticie orice mișcare cu caracter revoluționar. Moșierii feudali, fără deosebire de naționalitate, aplicau aceeași politică de exploatare economică a țărănimii și de dezbinare șovină a maselor populare, în scopul de a le domina și asupri mai ușor.In Transilvania, marea majoritate a populației o constituia țărănimea iobagă, clasa cea mai oropsită, mai exploatată și asuprită, care nu se bucura de nici un fel de drepturi și libertăți. Amploarea relațiilor feudale este a- testată de faptul că din cele 1960 de așezări rurale ale Transilvaniei, 1866 erau locuite de iobagi, din care peste 1 000 000 români și circa 213 000 maghiari. Ilustrativ pentru situația materială deplorabilă a țăranilor este faptul că din cele 7 zile ale săp- tămînii aceștia erau obligați să lucreze pînă la 5 zile de clacă pe moșiile nobililor, fără nici o plată. Datoțită a- cestor stări de lucruri, Transilvania a fost de nenumărate ori, în decursul secolelor, teatrul unor mari răscoale țărănești. Este, astfel, cunoscut marele război țărănesc din 1514, purtat de armata revoluționară a iobagilor con

duși de Gheorghe Doja împotriva nobilimii asupritoare, care a înspăimîntat de moarte clasele stăpînitoare și .a stîrnit un profund ecou în întreaga Europă. Una dintre cele mai profunde și mai răsunătoare mișcări țărănești cunoscute pe continentul nostru a fost, de asemenea, răscoala iobagilor de la 1784, condusă de Horia,- Cloșca și Crișan, care a produs o puternică frămîntare și agitație în întreg Imperiul habsburgic. In aceste mari răscoale țărănești, ca în toate înfruntările de clasă cu exploatatorii feudali, în lupta pentru condiții de viață mai omenești, pentru drepturi și libertăți sociale, iobagii români și maghiari s-au aflat întotdeauna umăr la umăr, în strînsă frăție și unitate, animați de aceleași interese și țeluri, conștienți că numai împreună pot dobîndi victoria împotriva dușmanului de clasă comun, își pot asigura libertatea și fericirea. (Aplauze puternice, prelungite; urale; se scandează „Ceaușescu și poporul”).Este cunoscut că, de-a lungul secolelor, pe meleagurile Transilvaniei, alături de locuitorii ronââni de baștină, s-au așezat, au trăit și au muncit și populații de alte naționalități — unguri, germani, sași, secui și alții. Structura națională a populației Ardealului la jumătatea veacului trecut cuprindea, după cum se arată în documentele vremii, două treimi români și circa o treime celelalte naționalități conlocuitoare.Clasele exploatatoare din Ardeal, și în mod deosebit nobilimea, care avea în mîi- nile sale puterea în principat, erau în special de naționalitate maghiară și germană. Referindu-se la această stare de lucruri, Karl Marx scria că „Pînă în 1848, românii din Transilvania... erau considerați pe propriul lor pămînt „națiune tolerată" și 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 în Transilvania o stare de profundă nemulțumire în masele largi populare, atît române, cît și de alte naționalități. crea un adevărat ghem de contradicții sociale și naționale ce impuneau cu necesitate obiectivă schimbări radicale în însăși structura societății, înlăturarea relațiilor

de exploatare feudală, a gravelor inegalități care apăsau umerii mulțimilor, acordarea libertăților naționale, răsturnarea jugului dominației hab- sburgice.Este tocmai perioada cînd, pe continent, popoarele asuprite își cereau cu hotărîre dreptul la viață liberă și independentă, respectarea entității lor naționale, se ridicau pentru constituirea în state naționale unitare suverane. Ecoul acestor lupte, aspirații și revendicări, care produceau mutații profunde în destinul popoarelor din Europa, se face puternic simțit și în cadrul Imperiului habsburgic. Se conturează tot mai clar aspirațiile popoarelor asuprite de acest imperiu pentru eliberare socială și națională, pentru constituirea în state naționale independente. In acest context se accentuează și procesul de redeșteptare națională a românilor, de formare a națiunii române.In împrejurările internaționale arătate, și pe fondul contradicțiilor interne deosebit de ascuțite, încep să se agite, în primăvara anului 1848, masele populare din Transilvania, atît din rîndul. poporului român, cît și din rîndul naționalităților conlocuitoare. In luna martie a a- celui an încep să se organizeze întruniri, să apară manifeste cu revendicări revoluționare, ale căror direcții principale erau : abolirea privilegiilor feudale, a robiei iobăgiste, scoaterea vieții sociale din marasmul relațiilor de producție medievale, dezvoltarea nestingherită a activității economice, comerciale, financiare, libertăți democratice. Revoluția burghezo-de- mocraticâ din Transilvania, datorită dominației politice, economice și militare hab- sburgice, a căpătat, ca și în celelalte țări supuse ocupației acestui imperiu, și un pronunțat caracter național.Cînd, Ia 15 martie 1848, la Pesta a izbucnit revoluția care proclama lichidarea supremației aristocratice, deschiderea barierelor sociale ce frînau desfășurarea largă a producției capitaliste, promovarea în viața socială a principiilor egalității, revoluționarii din Transilvania — atît români, cît și maghiari, secui, germani și de alte naționalități — și-au manifestat solidaritatea, i-au aplaudat și i-au susținut din tot sufletul pe militanții din Ungaria. E- locveiît pentru starea de spi

rit de frăție și solidaritate este faptul că, la evenimentele care au avut loc la Pesta la 27 martie — 8 aprilie, un mare număr de români au luat parte activă, împreună cu masele populare maghiare, la eliberarea din închisoare a revoluționarilor democrați, printre care se afla și .militantul pașoptist român Efti- mie Murgu, conducătorul de mai tîrziu al mișcărilor revoluționare din Banat.O serie de militanți revoluționari români și maghiari își exprimau speranța și convingerea că cele două popoare își vor uni forțele și vor lupta împreună împotriva a- supritorilor comuni, pentru cauza eliberării lor sociale și naționale, pentru constituirea, potrivit propriei lor voințe, în state naționale de sine stătătoare.In aceste împrejurări, militanții revoluționari transilvăneni hotărăsc convocarea istoricei adunări populare de la Blaj. Apelul lansat găsește o profundă rezonanță în rîndul maselor largi populare. Pentru a elabora într-un larg consens public platforma politică a revoluției și pentru a alege în mod democratic conducătorii luptelor sociale, aici, pe cîmpia Blajului, s-au adunat din toate colțurile Ardealului, într-o impresionantă ordine cetățenească, animați de un puternic elan revoluționar, patriotic, peste 40 000 de oameni. Este deosebit de semnificativ că alături de țăranii, muncitorii și meseriașii români, în masa participanților la adunarea populară de la Blaj se aflau și iobagi unguri, sași și secui, care simțeau că luptînd împreună cu revolu ționarii români își vor putea împlini visurile și aspirațiile, se vor putea elibera 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 înalt simbol faptul că pe Cîmpia Libertății de la Blaj, împreună cu Avram Iancu, Simion Bărnuțiu, George Ba- rițiu, Timotei Cipariu, Al. Papiu-Ilarian și ceilalți fruntași revoluționari ardeleni, se găseau și militanți revoluționari din celelalte provincii românești, ca Alexandru loan Cuza, Vasile Alecsandri, A- Iecu Russo, Costache Negri,
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Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cadrelor 

didactice și studenților 
Institutului de arhitectură 

„Ion Mincu" din BucureștiStimați tovarăși,îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, cadrelor didactice și studenților, un salut călduros cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înființarea Institutului de arhitectură „Ion Mincu".In îndelungata sa existență, institutul a desfășurat o activitate rodnică, contribuind la formarea și dezvoltarea unei valoroase școli de arhitectură românească și impunîndu-se drept una din unitățile de prestigiu ale în- vățămintului superior din țara noastră.In anii socialismului, continuînd și dezvol- tînd pe o treaptă superioară bogatele tradiții progresiste ale arhitecturii naționale, institutul a pregătit și format un însemnat număr de cadre, care au adus și aduc o contribuție însemnată Ia realizarea politicii partidului de e- dificare socialistă, de propășire economică și socială a întregii țări. In miile de fabrici și uzine pe care le-am înălțat în acești ani, în orașele, cartierele și locuințele noi realizate, în însemnatul volum de construcții înfăptuite în toate județele țării se află încorporată și o parte din munca și priceperea zecilor de generații de proiectanți și arhitecți pregătiți pe băncile institutului „Ion Mincu". Pentru toate aceste realizări — care onorează deopotrivă atît pe foștii și actualii studenți ai institutului, cît și pe profesorii care i-au pregătit și îi pregătesc, — doresc să adresez, la a- ceastă aniversare, întregului colectiv al institutului cele mai calde felicitări.Aniversarea institutului dumneavoastră are loc în condițiile cînd întregul popor se a- flă antrenat într-o intensă activitate consacrată transpunerii în viață a programului e- laborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Transpunerea în viață a acestui măreț program pune sarcini de o deosebită răspundere în fața tuturor sectoarelor vieții noastre economice și sociale, implicit, în fața învățămîntului — ca una din cele mai importante activități de îormare și e-

ducare a omului, de pregătire a cadrelor necesare diferitelor domenii ale construcției socialiste. Aceasta cere să se acționeze cu consecvență și hotărîre pentru realizarea unei integrări cît mai organice a învățămîntului cu cercetarea și producția, astfel ca școala să devină un factor tot mai puternic al progresului nostru general pe calea socialismului și comunismului. Institutului de Arhitectură îi revine sarcina de răspundere de a pregăti și forma viitorii arhitecți în măsură să soluționeze cu succes problemele tot mai complexe pe care Ie ridică înfăptuirea amplului program de construcții industriale di‘ locuințe și obiective de interes social-cultural, ce urmează a fi realizat în perioada următoare, să a- sigure soluții constructive care să îmbine cît mai armonios economicul cu utilul, folosirea cît mai judicioasă a terenurilor și a spațiilor construite, utilizarea largă a metodelor moderne de lucru și a materialelor noi de înaltă eficiență. Viitorii specialiști formați în cadrul institutului sînt chemați să contribuie activ la realizarea programului de sistematizare a teritoriului și a localităților, la crearea de centre urbane și așezări rurale moderne care să ofere populației, oamenilor muncii condiții de viață tot mai bune, un nivel tot mai înalt de civilizație și conîort.Sînt încredințat, dragi tovarăși, că bilanțul pe care-1 faceți cu prilejul acestei aniversări va constitui pentru dumneavoastră toți un în- suflețitor imbold de a acționa și mai intens pentru legarea și mai strînsă a procesului de învățămint de cerințele concrete ale vieții, că veți face totul pentru ca învățămintul de arhitectură să răspundă pe deplin înaltelor e- xigențe de astăzi și de mîine ale societății noastre.La această aniversare doresc să vă urez dumneavoastră, cadrelor didactice și studenților, succese cît mai însemnate în activitatea viitoare, satisfacții tot mai mari în muncă, multă sănătate și fericire !NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința comună 
de partid și a 

oamenilor muncii

a Biroului Comitetului municipal 
biroului executiv al Consiliului

din Centrala cărbunelui PetroșaniIeri, la Petroșani, a avut loc ședința comună a Biroului Comitetului municipal de partid și a biroului executiv al consiliului oamenilor muncii al Centralei cărbunelui Petroșani.La lucrările ședinței au luat parte tovarășii Ștefan Almășan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., și Ioan Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, director general al Centralei cărbunelui Petroșani. Au participat, de asemenea, secretari ai comitetelor de partid și conducători ai unităților aparținătoare centralei, reprezentanți ai organizațiilor de sindicat și ale U.T.C.In lumina indicațiilor și sarcinilor trasate în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 8 mai a.c., a fost analizată preocuparea organelor și organizațiilor de partid, sindicat și ale U.T C., a consiliului și comitetelor oamenilor muncii din unitățile aparținătoare C.C.P. pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a

angajamentelor asumate, In primele patru luni ale acestui an. Pe marginea' referatului prezentat de tovarășul Gheorghe Giuclea, director tehnic al C.C.P. și a proiectului planului de măsuri prezentat de tovarășul Loghin Popa, secretar al Comitetului municipal de partid, au luat cuvîntul Emil Muru, director al E. M. Vulcan, Gavrilă David, președinte al Consiliului municipal al sindicatelor, Carol Schreter, director al E. M. Uricani, Ionel Cazan, secretar al Comitetului municipal de partid, Iosif Bîrsan, contabil șef al C.C.P., Vasile Ciriperu, director al E. M. Lupeni, Loghin Popa și loan Mineu.In încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Almășan, secretar al Comitetului județean de partid.Ședința comună a adoptat măsuri corespunzătoare în vederea îndeplinirii exemplare a indicatorilor de plan pe anul în curs, asigurării capacităților de producție la nivelul sarcinilor de plan pentru viitor.
Pe seama 
creșterii 

randamente
lorCinci sectoare ale minei Lupeni au încheiat prima jumătate a lunii mai cu succese însemnate în îndeplinirea sarcinilor de plan la extracția de cărbune. Iată depășirile obținute de fiecare din cele cinci colective, rod al strădaniei minerești, al avîntului în muncă desfășurat pe frontul cărbunelui: sectorul II — 2190 tone cărbune, sectorul IV — 3669 tone:sectorul I — 434 tone, sectorul V — 572 tone și sectorul III — 249 tone.După ce am relatat de cu- rînd despre succesele obținute de mineri în abatajele sectoarelor II și IV comunicăm azi cele mai bune realizări dobîndite de brigăzile din abatajele cameră ale sectorului V. La abataiul cameră 3, brigada condusă do Nicolae Tănăsache a depășit cu 300 kg/post sarcina de randament planificată. A rezultat un plus de cărbune de 200 tone. Brigada condusă de loan Tibil. din abatajul cameră nr. 2. a expediat spre ziuă cu 130 tone cărbune mai mult decît avea stabilit prin foaia de acord, majorînd randamentul planificat în abataj cu 200 kg/post.

La mina Aninoasa

Preocupări susținute 
pentru sporirea eficienței 

producțieiîndeplinirea cincinalului incinte de termen, sarcină de mare răspundere a întregului nostru popor, ridică în fața tuturor salariaților îndatorirea de a se preocupa continuu de îmbunătățirea proceselor tehnologice, de perfecționarea activității productive. In acest sens, specialiștilor - ingineri și tehnicieni, - le revine sarcina de a căuta noi soluții, noi căi de valorificare a resurselor interne ale unităților, de a propune măsuri menite să conducă la creșterea eficienței economice.Una din soluțiile propuse, in acest sens, la mina Aninoasa, aparține, colectivului de specialiști al sectorului IV Priboi.Acest sector intîmpina greutăți, de mai mult timp, in realizarea sarcinilor de plan. După frămintări îndelungate, inginerul VIRGIL COSTINAȘ, șeful sectorului, a propus înlocuirea platbandei utilizate la susținerea tavanului abatajelor, cu materiale rezultate din recuperări, de la cablurile rămase fără utilizare la puțurile de

extracție. Aceste cabluri - sau toroane, după cum sînt cunoscute în vorbirea minerească - au fost transformate, de mineri, in plase de susținere. Colectarea lor, precum și despletirea plină de dificultate a fost încredințată muncitorilor NICOLAE BULGARU, ION HANTIG si CALIN GAVRILĂ.După o muncă stăruitoare și eforturi suplimentare, ca și după experimentări îndelungate, noua metodă de susținere a tavanului abatajelor, cu plasă, s-a dovedit eficientă. Greutățile sectorului au fost înlăturate, iar brigăzile de producte au sporit cu peste 3 la sută viteza de avansare. Mai concret, soluția adoptată s-a soldat cu o eficiență care, exprimată în u- nități fizice, însumează peste 600 tone de cărbune extrase peste plan de la începutul acestei luni, iar în unită(i valorice, reprezintă o reducere a cheltuielilor materiale de producție cu peste 10 000 lei pe lună.Constantin DÂNILĂ, tehnician E. M. Aninoasa
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CUVINT A REA TO VA RÂ ȘUU1I NICOLA E CEA UȘESCU
(Urmare din pag. 1)

Gheorghe Sion, Dimitrie Bră- tianu și alții. Aceasta a fost o expresie elocventă a frăției de luptă a tuturor românilor de Ia 1848 pentru realizarea revendicărilor revoluției bur- ghezo-democratice, pentru a- firmarea dorinței și voinței de unitate națională, de făurire a statului național unitar. (Aplauze puternice).La Blaj a fost adoptat un vast program economic, social și politic, în centrul căruia se afla cerința desființării iobăgiei fără nici o despăgubire din partea țăranilor. Programul cerea, de asemenea, libertate industrială și comercială. înlăturarea tuturor piedicilor și stavilelor puse în calea activității economice, a schimburilor cu țările vecine, elaborarea unei constituții noi pentru Transilvania și instituirea unei Adunări Constituante care să-și întemeieze activitatea pe „principiile libertății, dreptății, egalității și frățietății", „purtarea comună a sarcinilor publice” și ștergerea privilegiilor, asigurarea libertății personale, a libertății adunărilor și a tiparului, precum și alte revendicări impuse de mersul înainte al societății. O mare însemnătate .istorică are faptul că adunarea populară de la Blaj a adoptat rezoluția prin care „Națiunea română se declară și se proclamă națiune de sine stătătoare", exprimînd într-un singur glas, 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 mișcarea revoluționară din Ardeal nu a fost o acțiune izolată, expresia unor revendicări înguste, sau o acțiune de import, ci o manifestare cu adevărat populară care întrunea adeziunea maselor largi, asuprite, dorința și voința tuturor de a cuceri o viață liberă și independentă Dacă în Moldova revoluția a reușit să cuprindă îndeosebi cercurile largi ăle intelectualității și să se sprijine, în dezvoltarea sa, de abia mai tîrziu pe masele largi populare, în Ardeal ea s-a caracterizat de Ia început prin- tr-o participare largă a maselor populare — români, maghiari, germani, secui — și tocmai aceasta a imprimat Jorța și durata mișcării revo- jjhjțitmare d,e la 1848.Despre amploarea și semnificația acestui adevărat forum popular întrunit Ia Blaj, contemporanii au lăsat mărturii pline de admirație. „A- ceasta — spunea Alexandru Papiu-Ilarian în „Istoria românilor din Dacia superioară" — a fost o adunare unde ținea consiliu poporul d.espre scăparea republicii; pe fețele lor se putea citi toate dure-’ rile trecutului și toate virtu- țiile pe care le mîntuiesc prezentul și viitorul națiunii : seriozitate în adunare, eroism în război, dacă se cere". tApIauze puternice, prelungite).Istoricul și memorialistul maghiar, Jakab Elek, martor ocular Ia aceste 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. in ale cărei adincuri nu se putea bănui nici cel mai mic indiciu de agitație; aproape nici nu se putea observa că aici e atît popor întrunit pentru prima oară in viața lui cu scop de consfătuire politică". Sub impresia puternică a celor văzute la Blaj, profesorul sas, Ștefan Ludwig Roth, scria Ia rîndul său: „Masele care au venit la a- ceastă grandioasă adunare porniseră pentru a auzi cu- vîntul despre desființarea ro- botelor... In fiecare participant însă se deșteptase gin- dul naționalității. Acest gind prinsese rădăcini atît de a- dînci, încît el nu va mai putea fi niciodată scos din inimile românilor".Cimpia de la Blaj, care a dobîndit numele simbolic de „Cîmpia Libertății", avea să devină în tot cursul revoluției de la 1848 locul în care, în momente hotărîtoare, de cumpănă, era convocat forumul popular, se adunau zeci de mii de cetățeni pentru a lua hotărîri asupra soartei luptei revoluționare.Trecînd în revistă desfășurarea revoluției de la 1848 în Ardeal, trebuie să menționăm că o altă manifesta re de amploare, care oglindește participa-ea naționalităților conlocuitoare, alături de poporul român, la bătălia pentru libertate și dreptate socială, pentru scuturarea jugului habsburgic, a fost adunarea popuhră a secuilor de la I .u,!ța. ..castă remarcabilă reuniune, la care au participat zeci de mii de secui, s-a pronunțat, în esență, pentru aceleași revendicări bur- ghezo-democratice ca și adunarea de la Blaj, țerfnd desființarea iobăgiei, „egala îm părțire a drepturilor și obligațiilor în societate" și altele. Adunarea secuilor a avut și un pronunțat caracter enti- habsburgic. O parte din participant, proveniți din rîndu- rile militarilor înrolați în trupele habsburgice, au smuls de pe hainele lor. însemne!mperiale și au decis să se org' nizeze într-o armată populară care să apere re

vendicările democratice ale poporului împotriva armatelor trimise de împăratul de la Viena. Proclamația adunării de la Lutița, intitulată „Frați concetățeni români și sași", spunea; „Dorim ca în această țară să domnească pacea și libertatea, de roadele dulci ale cărora să ne putem bucura împreună cu voi". „Recunoaștem — se a- firma în continuare — 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", George Barițiu spunea: „A- ceastă adunare secuiască dă lectorilor imparțiali ocaziu- nea de a trage paralele interesante între temperamentele, caracterele și gradul de cultură ale acestor două națiuni. români și maghiari- secui". (Aplauze puternice, prelungite).Nobilimea feudală din Transilvania nu numai că nu dă ascultare voinței țăranilor de a desființa rînduielile iobăgis- te, dar chiar recurge la teroare pentru a-și păstra privilegiile. In aceste condiții, țăranii trec la răsturnarea pe cale revoluționară a jugului feudal, la luarea în stăpînire cu forța a unor pămînturi moșierești. Cînd reacțiunea începe să reprime mișcarea țărănească, căpeteniile revoluției cheamă poporul să pună mîna pe arme. Această chemare străbate de-a lungul și de-a latul munții Ardealului. Țăranii se adună și se organizează, hotă- rîți mai bine să moară decit să cadă iar sub jugul robiei feudale. Lupta maselor țărănești ia amploare, înlăturînd în multe localități vechea administrație și înlocuind-o cu administrația nouă, revoluționară, a poporului. In Munții Apuseni, Avram Iancu instaurează o adevărată ,.republică 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 revoluționare de la 1848 din Transilvania și Ungaria, să consemnăm, în același timp, limitele principale și greșelile tactice ale acestora, care au avut consecințe dintre cele mai nefaste asupra desfășurării revoluției însăși, asupra intereselor maselor largi populare, conducted, în ultimă instanță, la binecunoscutul eșec tragic al acestor mișcări revoluționare. Eroarea fundamentală pe care ■ au ■comie-fr- atst revolutiv Harîi ’ utfȘhrF CÎF’țT W romârfi a fost aceea că în loc să-și unească forțele in asaltul comun împotriva puterii absolutiste habsbu.ngice, care-i asuprea deopotrivă, în loc să-și concentreze atacul împotriva reacțiunii imperiale, dușmanul principal și al unora și al altora, și de înfrîngerea căruia depindea satisfacerea revendicărilor lor sociale vitale, e- liberarea lor națională, aceștia și-au închipuit că-și pot a- tinge țelurile revoluționare cu sprijinul împăratului de Ia Viena. In esență și unii și alții au căzut pradă manevrelor diversioniste ale Curții imperiale, jocului subtil practicat de a- ceasta, pe baza vechiului dicton „divide et impera". Urmărind învrăjbirea celor două popoare, ațîțarea unuia împotriva celuilalt, în scopul de a a- tenua forța de șoc a revoluției ce începuse să-și ridice vîlvă- tăile te această parte a imperiului, de a clștiga timp în vederea pregătirii contrarevoluției, împăratul a prins și pe unii și pe ații în mreaja unor promisiuni înșelătoare.Imperiul habsburgic s-a grăbit să-și dea adeziunea la i- deea alipirii Transilvaniei la Ungaria, știind că, pe această cale, va stîrni nemulțumirea poporului român, va provoca sciziune între mișcările revoluționare ale celor două națiuni.Unele, cercuri politice progresiste maghiare și-au dat seama de consecințele grave care puteau decurge din unirea forțată a Transilvaniei cu Ungaria și au atras atenția a- supra greșelii de a persevera pe acest drum. înseși gazeta revoluționarilor maghiari, intitulată simbolic „Cincisprezece martie" — data declanșării revoluției din Pesta — scria în acele zile: „In Transilvania, două puteri au să hotărască a- supra soartei uniunii: dieta si poporul român. Dieta nu reprezintă decit cîteva sute de oameni ; românimea înseamnă Transilvania întreagă. Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, fără consimțăuiîntul românilor, e un lucru de care nici să nu ne a- pucăm".Aceeași gazetă trăgea semnalul de alarmă asupra pericolului ca revoluționarii să se lase înșelați de promisiunile și manevrele Curții habsburgice. de primejdia de a-i confunda pe dușmani cu prietenii și pe prieteni cu dușmanii. Cauza ne este comună — se spune intr- un articol al acestei publicații — de asemenea și dușmanul e comun: tirania birocratică austriacă. împotriva acesteia trebuie să ne unim maghiari, croați, sirbi, români. Numai astfel putem dobîndi și păstra independenta, libertatea patriei. Să nu ascultăm de cei care ne ațîță unul împotriva celuilalt. Fraților, să ne unim!" (Aplauze puternice, prelungite ; urale).Trebuie spus că și o parte din revoluționarii români ardeleni și-au pus nădejdea te împăratul de la Viena, care proinovînd o politică duplicitară, promitea acestora spri

jin te împiedicarea alipirii Transilvaniei la Ungaria. Ma- nevrînd în acest fel, Curtea imperială a reușit să evite înfruntarea trupelor austriece cu armata țărănească a lui Avram Iancu, putîndu-și concentra astfel forța de atac împotriva armatelor maghiare. Din rîn- dul revoluționarilor români s-au ridicat numeroase glasuri care au avertizat asupra primejdiei deosebite pe care o prezenta învrăjbirea națională dintre unguri și români și Pierderea din vedere a faptului că dușmanul principal, împotriva căruia trebuiau orientate forțele revoluționare, era imperiul habsburgic.„Fraților români — spunea revoluționarul pașoptist Cezar Bolliac — Pătrundeți-vă odată de acest adevăr; astăzi nu sînt luptele între cutare și cutare nație, între cutare și cutare împărat; astăzi este o singură luptă în toată Europa : este lupta intre libertate și tiranie, între popoare și dinastie. Dinastiile îșî dau mîna din toate părțile spre a-și propti tronurile ce se surpă și toată speranța ce le-a mai rămas este neînțelegerea și învrăjbirea popoarelor între dînsele".Din păcate, cu toate intervențiile clarvăzătoare ale unor personalități lucide din ambele părți, nici conducătorii revoluției maghiare și nici cei al revoluției românești nu au reușit să înțeleagă, la timnul potrivit, politica de învrăjbire dusă de reacțiunea habsburgî- că. Astfel se face că, în toamna anului 1848, după ce și-ă încheiat pregătirile, . Curtea imperială de la Viena a trecui la reprimarea sîngeroasă atît a revoluției ungare, cit și a celei române din Transilvania, Imperiul habsburgic îșî trimite trupele în Ardeal, ho- tărît să reducă la tăcere poporul, cu ajutorul forței. Pă- trunzînd în Transilvania, trupele imperiale reușesc să ocupe țara, cu excepția zonei Munților Apuseni, apărată de Avram Iancu și a ținutului secuiesc, unde conducea acțiunile de rezistență revoluționarul secui Gabor Aron. Cînd. Ia începutul lunii decembrie 1848, guvernul revoluționar din Pesta trimite în Transilvania armata comandată de generalul polonez Bem, împăratul Franz Joseph apelează la ajutorul tarului Rusiei. Imperiul țarist însuși era îngrijorat de, valul mișcărilor sociale înnoitoare care se apropiau vertiginos de granițele sale, de m’ș- carea revoluționară ce se intensifica 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, ajuttodu-se să-și prelungească dominația asupra popoarelor, să salveze pentru încă o perioadă de timp orinduirea feudală condamnată de istorie, să frîneze, de fapt, însuși procesul dezvoltării progresiste a societății o- meneșți în această parte a Europe:.Abia te fața acestei situații, revoluționarii români și maghiari și-au dat seama de greșelile comise și de necesitatea imperioasă de a se alia în lupta împotriva dușmanului comun. Revoluționarul pașoptist Nicolae Bălcescu a venit special în Transilvania pentru a contribui la unirea pașoptiști lor români și maghiari, la pecetluirea alianței lor de luptă. După cum se cunoaște, s-a șt ‘ajuns la realizarea unei înțelegeri româno-maghiare, semnate la Seghedin, în care se consemna că cele două națiuni „sînt destinate prin poziția lor topografică, prin asemănarea intereselor lor, și, mai ales, prin primejdia de care sînt a- menințate, să se ajute reciproc și să lupte sub același drapel pentru apărarea libertății". (A- plauze puternice, prelungite). De asemenea, prin mijlocirea lui Nicolae Bălcescu se reali- • zează o înțelegere între guvernul revoluționar maghiar și A- vram 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 desfășurarea cu succes a revoluției, n-au mai putut împiedica înăbușirea ei sîngeroasă de către forțele habsburgice și țariste.înfrîngerea revoluției a oferit. profunde învățăminte luptătorilor români si unguri. Tră- gînd concluzii din experiența istorică, Nicolae Bălcescu spunea : „Astăzi este învederat pentru tot românul cu minte și cu inimă că libertatea naționalităților nu poate veni de Ia curțile împărătești și din mila împilatorilor și a despo- ților, el numai dintr-o unire strînsă între toți românii șidintr-o ridicare a tuturor Împreună și te solidaritate cotoate popoarele împilate". La rîndul lor, unii conducători revoluționari maghiari aveau să recunoască greșelile săvîrșite în Revoluția de la 1848, prin ignorarea drepturilor naționale ale poporului român și ale altor popoare. Revoluționarul' ungur Bertalan Szemere, fost ministru în guvernul de la Pesta, scria : „Noi n-am ținut seamă că și la alte popoare din Ungaria s-a dezvoltat cu deosebită putere ideea națională. Noi am crezut că nu e decit un zgomot artificial, ceea ce de fapt era tunetul cerului".Opinia publică europeană a timpului a comentat cu admirație și stimă dîrzenia revoluționară și înaltul spirit de sacrificu al pașoptiștilor, subliniind că revoluția din Ardeal a fost una dintre cele mai grele, mai îndelungate și mai dramatice din cite a cunoscut continentul nostru 

în furtunosul an 1848. Revoluția din Ardeal, ca și cele din Moldova și Muntenia au făcut cunoscut lumii marea sete de libertate și de nea- tîrnare a poporului român, voința sa de neînfrânt de a' scutura jugul asupririi sociale și al dominației străine, de a-și făuri o viață liberă și demnă, de' a participa, a- lături de celelalte națiuni, la dezvoltarea civilizației umane. Luptele revoluționare de Ia 1848 au afirmat dreptul sacru al poporului român te existență de sine-stătătoare. .precum și hotărîrea sa de a merge în pas cu ideile avansate ale epocii, de a înainta neabătut pe calea democrației și progresului. (Aplauze puternice, se scandează „Ceaușescu și poporul").După cum se știe, tot în acel an apărea marea Cartă a comunismului scrisă dte Marx și Engels, „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 fră- mîntărilor pe care le-au înțeles și prevestit clasicii marxismului, a începutului transformărilor revoluționare care aveau să’ ducă la victoria socialismului in multe țări din ^Europa. (Aplauze puternice," prelungite). Ideile atotbiruitoare ale Iui Marx și Engels s-au răspîndit pe toate continentele, și, după victoria Marii 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 hotărîrea de a edifica societatea socialistă. (Aplauze puternice, urale).Acum, cînd aniversăm me- borabilele evenimente revoluționare de la 1848 putem , afirma, pe bună dreptate, că nimic nu a putut opri popoarele, clasa muncitoare — care se afirma in acei ani ca purtătoare a năzuințelor spre o viață mai bună, spre dreptate socială și națională — de a merge din victorie te victorie. Toate piedicile, represiunea, teroarea nu au putut împiedica dezvoltarea mișcării revoluționare, transformarea ideilor comuniste intr-o mare forță a progresului și civilizației contemporane. (Aplauze puternice ; se ț scandează : „Ceaușescu-P.C.R."Privind harta Europei de astăzi, putem constata marile schimbări ce s-au produs în acești 125 de ani. Imperiile care s-au pus atunci de-a curmezișul luptei revoluționare a popoarelor pentru dreptate socială și națională au dispărut. Pe ruinele lor s-au înălțat state independente, puternice state socialiste, care acționează unite pentru a înfăptui orînduirea nouă — orinduirea socialistă și comunistă. (Aplauze puternice ; se scandează; „Ceaușescu— P.C.R.").Istoria ne învață că atunci cînd popoarele înțeleg să acționeze cu fermitate, cînd sînt unite, nu există forță în lume în stare să împiedece mersul lor înainte. Este bine să repetăm aceste învățăminte astăzi, cînd mai sînt popoare ce gem sub robia colonială, care luptă pentru in- dtependență, pentru constituirea în state naționale.învățămintele evenimentelor de la 1848 atestă cu pu tere faptul că formarea națiunilor, a statelor naționale este un proces legic, ireversibil, că nu există forță în lume care să poată împiedica acest proces, să poată Infringe voința popoarelor de a trăi libere și independente. (Aplauze puternice).După cum se știe, deși înăbușită în singe, lupta revoluționară a poporului român a continuat cu vigoare. La numai 11 ani de la revoluția de la 1848 s-a înfăptuit unirea Moldovei cu Muntenia. La trei decenii de la revoluție, Principatele Unite și-au cucerit, prin luptă, independența națională de stat.La sfîrșitul primului război mondial a avut loc Marea Revoluție Socialistă din Octombrie care a îngropat sub ruine imperiul țarist și a dat naștere primului stat al muncitorilor și țăranilor dte lume, deschizînd o eră nouă în istoria omenirii, era socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite). Sub loviturile puternice ale luptei revoluționare de eliberare socială și națională, sub influența Revoluției Socialiste din Octombrie s-a prăbușit și imperiul habsburgic. Pe ruinele lui s-au creat multe state naționale, care au asigurat o nouă viată popoarelor ce fuseseră subjugate de acest imperiu. (A- plauze puternice, prelungite). In aceste împrejurări istorice, prin voința și lupta maselor populare din întreaga țară s-a înfăptuit și idealul secular al poporului nostru — crearea statului național român unitar. (Aplauze puternice ; urale; 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 so- eial-politică a clasei muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — lupta ' pen - tru înfăptuirea idealurilor de eliberare socială și naționala a poporului român a fost ridicată pe o treaptă superioară. Organizîndu-și, cu 80 de ani în urmă, partidul politic revoluționar, proletariatul a înscris pe steagul său de luptă împlinirea idealurilor și aspirațiile^? celor mai avan

sate ale maselor populare. Mai tîrziu a fost creat Partidul Comunist Român care a marcat intrarea într-un stadiu nou avansat a luptei, revoluționare din România. Sub conducerea comuniștilor, poporul român a cucerit victoria în lupta împotriva orîn- duirii burgh ezo-moșierești,împotriva fascismului și războiului. Victoria insurecției naționale antifasciste armate a deschis drumul eliberării pentru totdeauna a maselor populare de exploatare și a- suprire, al cuceririi depline a independenței naționale, a creat condiții ca poporul, stă- pîn pe destinele sale, să-și făurească — așa cum dorește —■ o viață liberă, independentă și fericită. (Aplauze puternice, prelungite).Mărețe sînt înfăptuirile poporului român în anii construcției socialiste ! întreaga țară a fost transformată din temelii. Nu există județ — s-ar putea spune nu există oraș sau comună — 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 comunistă. (Vii ap Iau-* ze; urale; se scandează „Ceaușescu și poporul").Au fost lichidate definitiv clasele exploatatoare. Astăzi clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, celelalte categorii sociale muncesc, în strînsă unitate și frăție, pentru a-și făuri noul destin în mod liber și conștient. Putem spune că aspirațiile de acum 125 de ani nu numai că au fost îndeplinite, dar comuniștii, forțele revoluționare, poporul le-au ridicat pe o treaptă mult mai înaltă. Aceasta privește atît felul de muncă din societatea noastră — muncă liberă, despovărată pentru totdeauna de exploatare —, modul de împărțire a veniturilor — bazat pe egalitate și echitate —, cit și relațiile noi de conviețuire și întrajutorare tovărășească a cetățenilor societății noastre socialiste. Aplauze puternice ; urale; Se scandează „Ceaușescu și poporul"). Prin munca unită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a fost creată o societate nouă, a dreptății și echității sociale, a muncii .libere, în care totul este pus în slujba omului, a bunăstării, demnității și fericirii sale. (Aplauze puternice ; se scandează: „Ceaușescu luptător pentru pace și popor").Revoluționarii de la 1848 cereau deplina egalitate între națiuni și naționalități, participarea egală la toate sarcinile, beneficierea de toate drepturile. Putem spune, astăzi, ga una din marile victorii istorice ale orfndui- rii 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, cimentarea unității și colaborării frățești între români, maghiari, germani, S?C.U1’ S1"rt>i Și alte naționalități, în lupta pentru înflorirea României socialiste. (A- plauzc puternice, urale; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").In întreaga politică de e- dificare a noii societăți, 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, sîrbi și alte naționalități, că tot ce s-a creat în decursul timpului pe aceste meleaguri este rodul muncii lor comune, că toate victoriile obținute împotriva exploatatorilor și asupritorilor au fost rezultatul luptei lor unite. Lichidînd cauzele care generau animozitate, neîncredere și învrăjbire între oamenii muncii de diferite naționalități, combatted și lichidînd vechea politică a claselor exploatatoare care urmăreau ațîțarea naționalismului și șovinismului, partidul și statul nostru au creat condiții economice și sociale pentru manifestarea plenară în cîmpul vieții sociale a fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate, pentru participarea tuturor, cu drepturi egale, la întreaga viață publică, la conducerea societății. (Aplauze puternice, prelungite; urale; se scandează: ,,Ceaușescu-P,C.R.“).Astăzi, naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în toate organismele vieții sociale, inclusiv în forurile supreme ale țării : în consiliile 'populare județene, orășenești și comunale sînt circa 16 000 deputați maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, iar în Marea A- dunare Națională — 62. Naționalitățile conlocuitoare au posibilitatea de a învăța în limba maternă în 1 397 unități de Invățămînt preșcolar, în circa 2 000 școli generale și licee. In institutele de în- vățâmînt superior învață circa 12 500 de studenți maghiari, germani și de alte naționalități, reprezentînd circa 8,5 la sută din numărul total al studenților. Naționalitățile conlocuitoare dispun de 19 ziare, 37 de reviste, 12 instituții artistice profesioniste și alte importante mijloace de cultură și informare în limba proprie. Ca rezultat al politicii naționale marxist-le- niniste a partidului, care a lichidat pentru totdeauna orice fel de discriminare și inegalitate, orice formă de asuprire națională, s-a dezvoltat conștiința unității depline da interesa a tutui®»

oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Vom face totul și în viitor pentru cimentarea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, combătînd cu hotărîre orice manifestări tributare concepțiilor înapoiate ale trecutului, orice reziduuri ale naționalismului și șovinismului, promovate odinioară de clasele exploatatoare Vom face totul pentru întărirea unității în lupta comună pentru socialism și comunism ! (Aplauze puternice; urale). Să nu uităm niciodată învățămintele istoriei, care arată că numai în strînsă unitate, muncind și luptînd cot la cot, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. își pot făuri viața în :'-3 mod conștient, liber, așa cum o doresc. Vremurile s-au schimbat în interesul și spre binele popoarelor. Aici, în a- ceastă parte a Europei, unde își exercita dominația imperiul habsburgic,1 există astăzi state socialiste vecine și prietene, între care nu mai sînt motive de animozități și vrajbă, ale căror popoare pășesc umăr la umăr, în strînsă unitate, pe calea edificării socialismului și comunismului.(Aplauze puternice, prelungite ; urale).Stimați tovarăși și prieteni.Pe întreg cuprinsul patriei se desfășoară, în prezent, o amplă activitate creatoare pentru înfăptuirea programului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X- lea și de Conferința Națională a partidului. Toți cetățenii muncesc cu elan pentru îndeplinirea angajamentelor privind realizarea planului cincinal înainte de termen, pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a patriei și ridicarea mai rapidă a nivelului de trai, material șl cultural, al poporului. Depășirea prevederilor de plan pe primii doi ani âi cincinalului, precum și pe primele 4 luni ale acestui an demonstrează realismul obiectivelor stabilite de Congresul al X-Iea și de Conferința Națională, precum și hotărîrea nestrămutată a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității de a face totul pentru traducerea în viață a acestui minunat program, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice, prelungite).Am ascultat cu multă bucurie cele spuse aici de primul secretar, de ceilalți tovarăși care au luat cuvîntul cu privire Ia realizările obținute de județul Alba în înfăptuirea sarcinilor planului cincinal, la faptul că și oamenii muncii din Alba s-au raliat chemării oamenilor muncii din Capitală, fiind hotărîți să facă totul pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal. (Aplauze puternice; urale).Fără îndoială, avem rezultate minunate în toate domeniile vieții economico-sociale, știm însă, totodată, că mai avem mult de făcut pentru a realiza pe pămînțul României acea societate care să asigure tuturor locuitorilor cele mai bune condiții de viață materială și spirituală. Am învins multe greutăți, mai avem însă mult de făcut pentru a ajunge la acel nivel de dezvoltare a industriei și agriculturii care să poată asigura din belșug tuturor cetățenilor patriei tot ceea ce au nevoie. Dar mergem — aș putea spune zi de zi — pe acest drum 1 Obținem succese în această direcție zi de zi, ceas de ceas ! Sîntem convinși că stă în puterea noastră ca, sub conducerea partidului comunist, în strînsă unitate, să realizăm acest minunat obiectiv care se numește societatea comunistă. (Aplauze puternice, u- rale. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.).Cunosc eroismul cu care și oamenii muncii din Alba, ca întregul nostru popor, muncesc pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru realizarea acestor obiective minunate. De aceea, aș dori ca. Ia această mare adunare, să adresez tuturor oamenilor muncii din Alba cele mai calde felicitări pentru minunatele rezultate pe care le-au obținut pînă acum în activitatea lor. (Aplauze puternice; urale. Se scandează : .Ceaușescu și poporul"). Este de înțeles că, atunci cînd mă refer la rezultatele pe care le-ați obținut, am în vedere și munca depusă de organizațiile de partid. Deci, felicitările adresate oamenilor muncii se referă, deopotrivă, și la organizațiile de partid, la. comuniștii care acționează în strînsă unitate cu oamenii muncii. (Aplauze puternice ; urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni.învățămintele revoluției din 1848, învățămintele istoriei, în general, ne arată că multe înfrângeri ar fi putut fi evitate, multe victorii s-ar fi putut obține — și unele mult mai ■ devreme — dacă masele populare ar fi avut în lupta lor o linie politică clară, un conducător care să le organizeze și să Ie îndrume. Dacă poporul român a putut obține victoria împotriva claselor asupritoare și edifica cu succes societatea socialistă. aceasta se datorește faptului că am avut, și avem un conducător cu o linie politică clară, marxîst-leninistă, care se călăuzește neabătut de legile obiective ale dezvoltării sociale și le aplică la condițiile concrete din țara noas

tră, care acționează în concordanță cu interesele vitale ale maselor largi populare, ale întregului popor. Acest conducător este partidul nostru comunist — singe din sîngele clasei muncitoare, al poporului! (Aplauze puternice, prelungite: se scandează îndelung: „Ceaușescu —P.C.R.").Iată de ce, sîntem siguri de victorie în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 1 In acest scop, partidul nostru va uni toate forțele creatoare ale națiunii. Vom face totul pentru a întări continuu partidul, unitatea sa, forța sa, pentru ca să ne poată conduce din victorie în victorie, spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite ; urale; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Aici, pe Cîmpia Libertății, așa cum spuneau revoluționarii de acum cinci pătrimi de veac, „dăm de știre tuturor" că poporul român este ferm angajat, ca în strînsă unitate — români, maghiari, germani și alte naționalități— să-și făurească viața și destinul, liber și independent, să edifice comunismul! (A- plauze puternice, prelungite: urale).Dăm, de asemenea, de știre că, acționind pentru edificarea cu, succes a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămînțul României, a comunismului, poporul nostru își aduce totodată contribuția la creșterea forțelor socialismului, la sporirea influenței și prestigiului lor în lume, va milita ferm pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate statele socialiste, pe temelia principiilor egalității și respectului reciproc, întrajutorării tovă- > rășești, a marxism-leninismu- lui, în spiritul solidarității în lupta comună. (Aplauze puternice, prelungite ; urale).Sîntem hotărîți să acționăm pentru afirmarea cu tot mai multă putere a raporturilor de tip nou dintre țările socialiste, fiind convinși că Y aceasta are o mare însemnătate pentru ilustrarea concretă, convingătoare, a superiorității socialismului, pentru convingerea popoarelor că socialismul și numai socialismul este calea ce asigură lichidarea definitivă a inegalității sociale și naționale, instaurarea unei lumi mai drepte și mai bune în care națiunile și popoarele să conlucreze pașnic pentru propășirea fiecăreia în parte, pentru înflorirea generală a civilizației umane. (Aplauze puternice ; urale puternice).De aici, de unde a răsunat puternic glasul poporului care lupta pentru independență națională, asigurămmișcările de eliberare națională, popoarele care mai gem sub jugul sclaviei coloniale, că vom face totul pentru întărirea prieteniei și solidarității cu ele, că le vom acorda întregul nostru sprijin spre a-și cuceri independența deplină și făuri o viață demnă, liberă, independentă, așa cum doresc ! (Aplauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu — luptător, pentru pace și popor").La această mare adunare populară de pe Cîmpia Libertății afirmăm hotărîrea fermă a României socialiste de a dezvolta relații de colaborare multilaterală cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, de a participa activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori, punînd la baza colaborării cu toate națiunile principiile egalității depline în drepturi, respectul suveranității și independenței naționale, neamestecul în treburile interne, avanatajul Reciproc, renunțarea la forță și amenințarea cu forța în soluționarea problemelor internaționale. (Aplauze puternice, prelungite ; urale).împreună cu toate țările iubitoare de pace milităm neobosit pentru instaurarea în viața internațională a u- nui climat de încredere și colaborare fructuoasă între națiuni. Vom contribui tot mai actiy la dezvoltarea cursului nou care se afirmă în lume. Ia soluționarea tuturor dife- rendurilor dintre state pe calea tratativelor. Considerăm că o importanță hotărîtoare pentru consolidarea securității și păcii, pentru rezolvarea problemelor spinoase actuale, în conformitate cu interesele fiecărei națiuni, are participarea activă a tuturor statelor, fie ele mari, mijlocii sau mici, la întreaga viață internațională. A- vem ferma convingere că nici o problemă nu poate fi soluționată în interesul tuturor popoarelor, al păcii internaționale, fără o participare activă la găsirea celor mai potrivite soluții a tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice).A sosit timpul ca pe continentul european — unde au avut Ioc atîtea războaie, unde popoarele au avut atîta de suferit ca urmare a politicii de dominație și război,— să instaurăm relații noi, care să asigure fiecărui stat, fiecărui popor posibilitatea de a-și concentra eforturile spre dezvoltarea economico- socială de sine stătătoare, ir. concordanță cu năzuințele sale. Considerăm că sînt create condiții pentru convocarea în vara acestui an a conferinței general-europene, care să așeze relațiile 'dintre state pe principii noi. România este hotărîtă ca așa ctim a participat la reuniunea pregătitoare de la Helsinki «ă 

participe activ ți ia conferința general-europeană pentru adoptarea de hotărîri ți măsuri concrete, tn concordanță cu cerințele și năzuințele tuturor popoarelor de ' pe continent. Să facem din continentul european un continent al colaborării și păcii 1 (Aplauze puternice, prelungite, urale). De pe „Cîmpia Libertății" doresc să afirm încă o dată că realizarea 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 democratice și progresiste- să-ți unească eforturile. Depinde de ele, stă în puterea lor să realizeze o lume nouă! Sîntem convinși că popoarele vor înfăptui aceasta măreață năzuință I (Aplauze puternice, urale).Ne pronunțăm cu fermitate pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare și dezangajare 'militară. Este necesar ca uriașele mijloace, sutele de miliarde de dolari cheltuite pentru distrugere să fie pus® în slujba progresului, a bunăstării și fericirii omului. România va acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea în practică a unor măsuri concrete de dezangajare și dezarmare în Europa și în lume, pentru dezarmarea generală, și în primul rînd. pentru scoaterea în afara legii a armelor nucleare, a tuturor armelor de distrugere în masă. (Aplauze puternice).Pentru a obține pași noi pa calea destinderii și colaborării este necesar să se lichideze orice surse de încordare, să se pună capăt oricăror conflicte, să se asigure găsirea de soluții politice, pașnice, pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state. Apreciem că trebuie să se acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea a- cordurilor de Ia Paris în ce privește Indochina. Considerăm necesar- să se acționez» pentru soluționarea conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, să se ajungă Ia retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la asigurarea independenței fiecărui stat din această zonă, la rezolvarea problemei populației palestiniene, astfel încît să-i asigure condițiuni de viață liberă, în concordanță cu interesele și dorințele sale.Ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorețtî internaționale. Partidul Comunist Român militează cu fermitate pentru întărirea colaborării și solidarității cu partidele comuniste ți muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu forțele revoluționare, democratice, cu mișcările de eliberare națională, cu. forțele progresiste de pretutindeni, adueîndu-ți contribuția la cauza unității și coeziunii marelui front mondial antiimperialist. Considerăm că este necesar mai mult ca ori- cînd. să se facă totul pentru unirea acestor forțe, în vederea continuării cursului destinderii și colaborării în lunri, în acest spirit România, Partidul Comunist Român sînt ho- tărîte să-șî aducă și în viitor contribuția la lupta generală a popoarelor pentru o viață mai bună, pentru o lume a colaborării și păcii. (Aplauze puternice, urale. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.")
Dragi tovarăși ți prieteni.Acum, Ia această adunare solemnă, cînd cinstim momea - te istorica epocale, cea mai înaltă prețuire pe care o putem da înaintașilor noștri, acelora care ș-au jertfit, care și-au dat viața pentru ea poporul nostru să trăiască liber, să-șî făurească destinele așa cum dorește, este de a ne lua angajamentul solemn că vom acționa în strînsă unitate, sub conducerea partidului nostru comunist, pentru înfăptuirea neabătută a programului elaborat de Congresul al X-lea si de Conferința Națională, pentru bunăstarea și fericirea națiunii noastre socialiste, pentru socialism și comunism pe pămînțul României! (Urale îndelungate ; se scandează. „Ceaușescu și poporul").Doresc în încheiere să vă urez dumneavoastră. tuturor oamenilor muncii din județul Alba noi și noi succese în întreaga activitate, multă sănătate . și fericire! (Aplauze polemice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și poporul").Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregului nostru popor spre o viață mai bună, liberă, independentă, spre comunism! (Aplauze puternice, urale).Trăiască minunatul nostru popor, constructor al socialismului, căruia îi dorim viață veșnică, liberă și independentă 1 (Aplauze puternice, urale).Trăiască colaborarea între toate țările socialiste, între partidele comuniste și muncitorești, între toate forțele an- tiimperialiste! (Aplauze puternice. urale).Trăiască colaborarea între toate națiunile lumii! Trăiască pacea între popoare I (A- plauze puternice, prelungite ; răsună urale îndelungate; întreaga adunare ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Centra), pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu)
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ADUNAREA POPULARĂ DE LA DLAJ
(Urmare din pag. 1)lor, că ele impuneau să lupte împreună cu aceștia pentru dreptate și libertate.Mesajul de libertate, dreptate, unitate și independentă al Blajului, a rămas mereu viu, statornic, în inimile generațiilor care au urmat.O mărturie emoționantă o constituie prezenta adunare populară de la Blaj, prin care locuitorii Transilvaniei, întregul nostru popor cinstesc acea „zi de lumină, de libertate și de mărire română", cum avea să denumească Nicolae Bălcescu ziua Întrunirii de pe Cîmpia Libertății, din mai 1848. Aniversarea a- eestui moment înălțător din istoria țării capătă acum semnificații dintre cele mai profunde, când aspirațiile pentru care au militat cu înflăcărare luptătorii pașoptiști și-au găsit o împlinire definitivă, cînd socialismul, victorios pe pămîntul românesc, a descătușat toate forțele națiunii, a ridicat-o pe noi trepte de dezvoltare și a asigurat, în fapt, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate....în această dimineață de mai, Blajul — străvechi leagăn de istorie șl cultură românească, care a jucat un rol de mare însemnătate în procesul de formare a conștiinței naționale, în lupta îndelungată a poporului pentru dreptate socială și națională — este în sărbătoare, retrăiește cu intensă emoție evenimentele glorioase de acum 125 de ani. Pe clădirile patinate de vreme, pe frontispiciile construcțiilor noi, moderne,

Cîmpia Libertății - din patru zări ne-adună...Marea Adunare de la Blaj se încheie printr-un grandios spectacol muzical- coregrafic evocator al revoluției de la 1848 din Transilvania, a evenimentelor cruciale din ultimii 125 de ani înscrise în istoria patriei noastre.In așteptarea emoționantului dialog cu istoria, mulțimea de oameni trăiește încă intensitatea puternică a clipelor înălțătoare pe care le-a declanșat memorabila cuvântare rostită de secretarul general al partidului pe Cîmpia Libertății de la Blaj — fierbinte omagiu adus revoluționarilor pașoptiști. Din zeci de mii de piepturi se aud cuvintele atît de puternic intrate în conștiința întregii noastre națiuni:— „Ceaușescu—P.C.R. !* — „Ceaușescu și poporul'".Pe acest fond al entuziasmului general, mărturie vie ,a legăturilor de granit dintre partid și mase, dintre popor și conducătorul său, se fac auzite primele acorduri ale cîntecului „Tricolorul" de Ciprian Porumbescu, în timp yje vocile crainicilor sintetizează în stihuri solemne bucuria fără margini manifestată de particîpanții la a- ceastâ istorică întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu:Cu gîndul vultur cătrelargul zării, Cu glas de jar, cu •sufletu-nflorit. Iubit conducător, toți fiiițăriiVă spun din inimă :Bine-ați venit!Iubit conducător, bine-ațl venit! — repetă mulțimea.Coborînd parcă de pe culmile domoale ale Apusenilor, de la Cîmpeni și Abrud, pe teren își fac apariția 300 de tulnicărese care alcătuiesc o adevărată cortină vie în fața „scenei naturale". Sunetele prelungi și grave ale tulnicelor înfioarâ văile, șesurile și satele, reconstituind apelul tribunilor și al revoluționarilor adresat la 1848 iobagilor din Transilvania. Odată cu glasul tulnicelor străbat peste marea eîmpîe vocile crainicilor :E țara-n sărbătoare 1 Cîmpia Libertății/ Din patru zări ne-adună. în eîntec sâ slăvim / Pe căuzașii mîndri-ai frăției și dreptății/ Ce ne lăsară zestre exemplul lor sublimVersurile acestea simple e- vocă aidoma momentele . de mare tensiune din preajma re^luției. cînd. spre Blaj, porneau călări sau pe josgrupuri, cete, convoaie de țărani de pe Tîmave și dinApuseni, din Maramureș și de pe Someș, de laZalău și Năsăud. din Făgăraș și Țara Birsei, . cu steaguri tricolore în mîini și cu nădejdea izbăvirii de .iobăgie în inimi,, demonstrind lumii că românii sînt o națiune puternică, de sine-ștă- tătoare, cu dreptul la o viață liberă și independentă.întreaga mișcare a maselor de Ia 1848. către Blaj, este simbolic reprezentată acum de grupurile numeroase *de tineri și vârstnici din Lan- crăm, fluierași din Șugag și Alba, de formațiuni de dansuri populare din Muntenia și Moldova, acestea din urmă semnificînd participarea revoluționarilor de la 1848 din Țările române, la lupta fraților lor din Transilvania.Poporul — milioane unite într-o ființă/ Aduce flori de fapta și foc de conștiință/ La 

flutură, în adierea primăverii, steaguri roșii și tricolore. Ghirlande de brad împodobesc arterele principale.Locuitorii frumoasei așezări da la confluența Tîrna- velor — care cunoaște acum adevărata sa tinerețe, trăind profund înnoirile socialiste — fac o entuziastă, însuflețită primire conducătorului iubit al partidului șl statului nostru.La coborîrea din elicopter, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer sînt salutați cu căldură de primul secretar al Comitetului județean de partid, de reprezentanții organelor 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 Constan- tinescu, Mihai Gere, Ștefan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Sînt prezenți, totodată, tovarășii Iosif Banc, Richard Winter, loaphim Moga, Ștefan Mocuța, Ferdinand Nagy, Ludovic Fazekas, prim-secre- tari ai comitetelor de partid ale județelor Mureș, Sibiu, Hunedoara, Cluj, Covasna, Harghita, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga Transilvanie.O gardă militară prezintă onorul. Se intonează imnul de. stat. Cu dragoste și ospitalitate, Mihail Dobîrta, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Cisteiul de Tîmave, împreună cu două țărănci, invită pe secretarul general al partidului să guste din îndătinata pîine și sare, iar un grup de pionieri oferă buchete de flori.

bronzul celor care luptară-n '48 — dezvoltă crainicul nobila idee a unirii forțelor în revoluție, iat? ca o ilustrare scenică, sportivii înscriu cu trupurile lor, pe Cîmpia Libertății, două cifre simbolice: „1848" și „125".In versuri patetice, este o- magiatâ apoi cifra aniversării : O sută douăzeci și cinci de ani! Memoria / Ni-i tărîm generos ca această cîmpie;/ Ne-a învățat partidul să cinstim istoria,/ Eroii, pilda lor s-o păstrăm veșnic vie.Corul răspunde prompt, ca într-un dialog, făcînd să răsune nemuritorul cîntec „Pui de lei".In fața mulțimii își face apoi apariția grupul coregrafic „1848“. Printr-o suită de tablouri, dansatorii pvoca momente semnificative din activitatea și lupta revoluționarilor de acum 125 de ani.Evocatoarele tablouri coregrafice sînt însoțite de versuri nu mai puțin mișcătoare despre înaintașii revoluționari :Din munți la mal de mări/ In noaptea-nstrăinării,/ Precum un vînt de zori / Răsună glasul deșteptării. Ideea este ilustrâtâ muzical de cor, prin imnul profetic compus de Anton Pan pe versurile lui Andrei Mureșanu: „Deș- teaptă-te române!”.In aceste clipe, crainicii rostesc a revoluției chemare, așa cum s-a auzit în Blajul anului 1848 : Libertate ! Jos iobăgia ! Republică să fie I Cinste ! Democrație ! Demnitate !...Un moment emoționant îl constituie evocarea celor 24 de revoluționari ale căror busturi dăltuite în marmură au fost așezate recent pe marea cîmpie a Libertății. Ca o secvență de autentic teatru antic răsună vocea crainicului:Bărbați de gînd, de spadă, de curaj/ Din Iași, din București, din Lugoj, din Islaz și Blaj, iar corul vorbit rostește iar, fiecare nume :Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Mihail Kogălniceanu. Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri. Simion Bărnuțiu, Gheorghe Magheru, Andrei Mureșanu, Ton Heliade Radulescu, Petru Maior, Inochen- tie Micu Clain, Gheorghe Șincai, Timotei Cipariu. Cos- tache Negri, C. A. Rosetti, Papiu Harlan, George Bariț, Cezar Boliac. Șandor P.etofi, Ștefan Ludwig Roth. Eftimie Murgu, Ion lonescu de la Brad, Golcscu Negru, Aron Pumnul.După fiecare nume o fată și un băiat purtînd buchete de flori se îndreaptă spre monumentul revoluționarului evocat, așezi nd la piedestal florile recunoștinței. Apoi, în liniștea care învăluie Cîmpia, răsună cuvintele rostite de vizionarul Bărnuțiu, cel care electriza masele, cu 125 de ani în urmă >...„Națiunea română nici voiește a domni peste alte națiuni, nici nu va suferi a fi supusă altora, ci voiește drept egal pentru toți".In sprijinul acestor ide.i, vin cuvintele rostite la 1848 de maghiari, în adunarea lor de la Lutita : „Noi nu sîntem dușmanii nici unei națiuni, dimpotrivă, îmbrățișăm cubrațele noastre frățești petoți compatrioții noștri carevorbesc diferite graiuri șisîntem doar dușmanii oamenilor vechii orânduiri". Iar mai apoi se fac auzite cu

In aclamațiile miilor de localnici, veniți să le ureze, din toată Inima, bun sosit, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer iau loc într-0 mașină deschisă, indreptîndu-se spre Cîmpia Libertății.Acum — ca și atunci, în acea memorabilă primăvară a lui ’48 — Cîmpia Blajului freamătă de lume. Aici s-au adunat peste 70 000 de oameni : mineri din Baia de Arieș, metalurgiști de la Aiud, muncitori din Blaj, Alba lulia, Petrești, Sebeș, Cugir, Zlatna, Ighiu, Ocna Mureș, țărani cooperatori în pitorești costume, din Alba, Vinț, Șona, Galda, Sîntîmbru, Cenade, Roșia de Secaș, A- vram Iancu, Ohaba, Cîlnic, Doștad și din multe, multe alte sate și comune de pe întinsul Transilvaniei.Acum, ca și atunci, se află, laolaltă, români, maghiari, germani. Sînt urmașii răscu- laților lui Doja, Horea, Cloșca și Crișan, sînt urmașii revoluționarilor de la 1848, care au venit să aducă omagiul lor fierbinte tuturor luptătorilor pentru emancipare socială și națională, pentru socialism. Sînt cei care — împreună cu întregul popor — sub conducerea partidului, duc mai departe idealurile ce au însuflețit lupta generațiilor anterioare, își aduc o contribuție-de preț la înflorirea continuă a patriei comune, România socialistă, mîndri că trăiesc vremile de izbîn- dă mult visate.La înălțimea tribunei, în care se află încadrat obeliscul ridicat în memoria revoluționarilor pașoptiști, flutură, larg desfășurate, drapelele de partid și de stat, care înconjoară un mare portret al tovarășului Nicolae 

vintele spuse de Ștefan Ludwig Roth 1 „Patria mumă a fost suficient de înzestrată pentru a putea hrăni aceste trei națiuni la pieptul ei, și ele toate trei au construit în interiorul ei și au gospodărit în comun, iar înspre exterior au ținut piept cu aceeași abnegație"Se aude o doină cîntată de fluierașii din Șugag. Apoi, semnale de goarnă anunță sosirea moților călări, în frunte cu Iancu. Vin în trap ușor, formând un careu. în jurul mulțimii. Istoria de demult se red'eșteaptâ în Blajul contemporan. Corul cîntă marșul legendarului tribun.Erau 40 000 străbunii, rostesc acum crainicii.Aprigi ca muntele, aprigi ca vîntul/ Și-au stat în eîmpîe neelintiți ca gorunii/ Să-i asculte Iancului Jurământul.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 jură- mîntul solemn :Jur , că voi susține totdeauna .națiunea noastră română pe calea dreaptă și legiuită și o voi apăra cu toate pu-> teriie.— Jurăm ! — este răspunsul mulțimii de astăzi, același cu jurămîntul celor 40 000 de acum 125 de ani.— Jur — se aude din nou vocea Iancului, că voi ține și voi apăra legea și limba noastră română, precum ș! libertatea, egalitatea și frățietatea.— Jurăm 1— Jur că pe aceste principii voi respecta toate națiunile, poftind egală respectare de la dînsele î nu voi încerca sâ asupresc pe nimeni 1 Dar nici voi suferi să ne asuprească nimenea. Pe noi românii, ungurii și sașii, firea ne-a așezat într-o patrie ca împreună să asudăm culti- vînd-o și împreună să gustăm dulceața fructelor ei.— Jurăm I răspund mulțimile prezente, asemeni înaintașilor lor, jurămînt pe care poporul nostru, constructor al vieții noi, îl respectă astăzi cu sfințenie în 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 coriști.Ideea pașoptistă a Unirii, care și-a găsit împlinire în 1859, a trezit, în aceeași măsură, simțirile mulțimii adunate la Blaj. Hora Unirii, pe care grupuri de dansatori din Muntenia și Moldova o realizează acum într-o admirabilă montare coregrafică, semnifică acest moment luminos al istoriei noastre.Un inspirat tablou coregrafic evocă momentul 1877, a- nul dobîndirii independenței prin lupte și jertfe de sînge. Istoria noastră, a celor împilați de veacuri, capătă cu fiecațe treaptă valențe noi. Glasul crainicului marchează ascensiunea neamului nostru cu versuri inspirate.E în urcare timpul./ Se-a- prind idei de jar/ Idei socialiste, ce nu cunosc hotar,/ Ca un triumfător preludiu/ La veacul mare proletar.In acest timp, pe teren își face apariția un grup de sportivi care flutură, alături de drapelul tricolor, un mare steag roșu, pe care Ie/îngemănează apoi în fruntea coloanei.

Ceaușescu. Cu litere aurite este înscrisă cifra aniversării—125. In fața tribunei, pe un rond sînt conturate din flori proaspăt sădite datele jubiliare „1848—1973", care leagă între ele 12 decenii și jumătate de luptă neînfricată și de istorice victorii. Pe dealurile cu costișe domoale care domină Cîmpia Libertății, este înscris anul 1848, încadrat de inițialele P.C.R. — R.S.R., o simbolică expresie a continuității în timp a tradițiilor și idealurilor revoluționare.Nenumărate urări și îndemnuri — înscrise pe panouri — exprimă pregnant simțămintele pe care le trăiesc în aceste clipe deosebite particîpanții la adunare, sentimente de adînc respect față de tradițiile revoluționare ale poporului, împletite cu dragostea fierbinte față de partid și conducere, față de patria socialistă. Pe pancarte și pe buzele oamenilor se află urările: „Bun venit la Blaj celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu”. „Cinstire patriei socialiste, partidului conducător", „Ceaușescu — eroism", ..România — comunism", „Ceaușescu să trăiască — România să-nflorească“, „Un partid avem și un nume, prețuite mult în lume", „Trăiască unitatea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului popor, în jurul partidului", „Sub conducerea Partidului Comunist Român, vom lupta cu hotârîre pentru realizarea cincinalului 1971— 1975 înainte de termen".Mulțimea prezentă la grandioasa evocare aclamă îndelung sosirea — pe sub un simbolic arc de triumf — a conducătorilor partidului și statului nostru.

1918! An de răscruce, zile d'e cumpănă.Pe-aceste izbăvite meleaguri — spune poetul,/ O mare de inimi, o mare de steaguri/ Și-un strigăt uriaș, fierbinte og para :— Noi vrem să ne unim cu țara ! — răspund puternicurmașii celor care, cu o jumătate de veac în urmă, și-au spus printr-un vers o dorință de veacuri.Un grup de țărani, reprezentanți ai muntenilor și moldovenilor, formează d uriașă 'piramidă în vârful căreia se desfășoară tricolorul, o- dată cu repetarea invocației :„Noi vrem să ne unim cu țara", în timp ce corul intonează cîntecul „Pe-al nostru steag". Cu același dangăt prelung, clopotele Blajului conferă clipelor prezente emoția autentică a zilelor pașoptiste, femeile de la A- brud își împodobesc tulnicele cu eșarfe tricolore, întreagă această inspirată alegorie de epocă evocînd ideea unirii pe care crainicul o afirțnă 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 Țărilor Române, despărțite pînă acum în dreptul podiumurilor, sînt împinse spre centru, unde se unesc, în timp ce de jur-împrejur se dezlănțuie o suită de dansuri populare, reprezentând diferite zone ale țării, în care sînt prezente jocul și portul specifice românilor și cele ale naționalităților conlocuitoare. Apoi, dansatorii celor trei hore — muntenii, moldovenii și transilvănenii își poartă pașii într-o uriașă Horă a U- nîrii. Unit, poporul urcă necontenit treptele istoriei. Prin lupte proletare, cei ce muncesc dau noi împliniri năzuințelor străbune. In timp ce corul intonează cîntecul „Partidul" de Vasile Popo- vici, vocea crainicului recită :Dar dacă astăzi liberi/ 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, răscruce de istorie !Sub conducerea partidului, poporul a zdrobit lanțurile împilării, deschizînd, la 23 August 1944, o nouă eră în istoria României. Momentul este ilustrat muzical prin cîntecul „Mîndră zi a libertății''. Pe acest fundal muzical, pe teren își fac apariția primele eșaloane ale grupului coregrafic „Muncă și construcție contemporane”. In' scene de mare ținută artistică. dansatorii înfățișează patria — Republica Socialistă România, cu bogățiile, eu frumusețile, eu hărnicia oamenilor ei.Alte grupuri de dansatori ilustrează cu înalt simțămînt emoțional — partidul, rolul crainicul recită : Azi, stăpîni pe-a noastră soartă/ Făurim un nou destin/ Socialismul făurim ! / Viitorul comunist ne e țelul cel mai drag/ Către care noi, poporul, demn și liber și stăpân / Strîns unit sub roșul1 steag / Ne îndreptăm cu pasul sigur / Cum ne-a învățat Partidul nostru Comunist Român.Corul intonează cîntecul „Glorios Partid".

In această atmosferă de vibrant patriotism începe adunarea. populară de la Blaj.Deasupra cîmpiei s-a așternut, pentru cîteva momente, o tăcere solemnă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugurează aleea consacrată bărbaților iluștri care, prin gîndi- rea și acțiunea lor, au premers evenimentele din 1848 și celor care au militat în focul revoluției, un omagiu adus faptei lor mărețe și nepieritoare. Aici, pe această alee, se află, dăltuite în bronz, întru memoria eternă a generațiilor, busturile lui Nicolae Bălcescu, Avram ian- cu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Simion Bămuțiu, Vasile Alecsandri, Andrei Mureșanu, Gheorghe Magheru, C. A. Rosetti, Ion Heliade Radulescu, Costache Negri, Gheorghe Bari- țiu, Al. Papiu-Ilarian, Petdfi Sandor, Cezar Bolliac, Eftimie Murgu, Stephan Ludwig Roth, A. G. Golescu Negru, Ion Ionescu de la Brad, Pe
tru Maior, Aron Pumnul, Timotei Cipariu, Gheorghe Șincai, Ioan Ino- cențiu Micu-Clain. In dreptul fiecărui bust fac de gardă membri ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și săteni în portul popular al acestor meleaguri. Este simbolul preluării peste veac a unei flăcări veșnic vii, flacăra patriotismului.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, ceilalți oaspeți iau loc, apoi, la tribuna oficială, împreună cu reprezentanții organelor județene și municipale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cu militanți din ilegalitate ai partidului și ai mișcării mun

Se aude din nou vocea crainicului: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 viitorul să ne fie demn,/ Ca patria să fie mai bogată,/ Mai dîrzi și mai u- niți ca niciodată/ Pășim pe drumul larg de noi ales...înaintăm pe-a vremii magistrală / Călăuziți de Conferința Națională.Prin ample tablouri coregrafice, înfățișînd scene de viață, de muncă, de bucurie, interpreții fac legământ, în fața conducătorului partidului și al țării, să înfăptuiască programul partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate — idealul nostru, al tuturor, așa cum odinioară, particîpanții la Adunarea de Ia Blaj se angajau. în fața lui Avram Iancu, să lupte din toate simțirile pentru schimbarea relațiilor sociale, emancipare națională și unificare politică, pentru marile probleme cardinale înscrise în programul revoluției.Hotărîrilc Conferinței Naționale/ Legi să ne fie pe-a vieții cale ’ — rostește crainicul.Ne angajăm 1 — răspundîntr-un singur glas partici- panții la marea adunare.Dialogul, izvorît din înaltele simțiri ale epocii comuniste continuă.— Prinși în al întrecerilor foc,/ Vom îndeplini cincinalul înainte ,de soroc —— Ne angajăm 1— Vom da-ntrupare vie/ Chemării ce străbate/ întreaga Românie: Muncă, echitate, omenie !— Ne angajăm.In acest moment sărbătoresc, pe Cîmpia Libertății, se repetă un nou jurămînt — al cărui conținut și putere mobilizatoare ridică întregul popor la munca nobilă pentru făurirea, pe pămîntul patriei noastre, a viitorului- de aur al omenirii — comunismul. Odată cu acest legământ, este transmis mesajul de solidaritate al partidului și poporului nostru spre cele patrii zâr> ale lumii, partidelor frățești, popoarelor ce luptă sub steag de libertate.în marea Cîmpie așezată la confluența de râuri și de istorie, se aude iarăși vocea crainicului — slăvind partidul, patria, conducătorul.— Ceaușescu și poporul — răspunde mulțimea.ț — Dăm glas și noi maghiarii,/ Că-n rînd cu întreg poporul/ întreaga noastră viață/ Urmăm conducătorul !— Partidul, Ceaușescu și poporul — răspunde mulțimea.— Și glas german răsună/ In rînd cu-ntreg poporul/ In patria străbună,/ Cu toții împreună / Urmăm conducătorul.Același puternic refren — din zeci de mii de glasuri:— Partidul, Ceaușescu și poporul!Cîmpia, măreața Cîmpie freamătă, pare o mare tălă- zuită, mulțimea trăiește clipele bucuriei supreme scandând :Poporul — Ceaușescu — România !Ceaușescu — eroism ! România — comunism !Pe buzele tuturor înflorește un vers care vibrează-n milioane de gînduri și inimi iE toată țara românească-n sărbătoare.Pe muzică de l. D. Chires- 

citorești, personalități ale vieții științifice, culturale și artistice, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții ale județului.Adunarea populară este deschisă de tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.Au luat apoi cuvîntul Nicolae Badea, muncitor la Combinatul de prelucrare, a lemnului din Blaj, Georgina Suciu, profesoară la Liceul „Iacob Mureșanu" din Blaj, inginerul Kadar Francisc, șeful secției mecanicp-energe- tice de la Uzina mecanică Cugir, Viorel Șoica, locuitor din comuna Avram Iancu, și Mihai Reckerth, președintele cooperativei agricole de producție din Șona.In entuziasmul și însuflețirea generală, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Ampla expunere a secretarului general al partidului este' urmărită cu viu interes de zecile de mii de participant! și, prin intermediul transmisiunii la radio și televiziune, de întreaga țară, fiind subliniată în repetate rînduri de îndelungi aplauze, cu urale și ovații.Cuvintele conducătorului partidului și statului nostru găsesc un larg și viu ecou în inima și' conștiința națiunii. Domnește o atmosferă sărbătorească. Toți cei prezenți, români, maghiari, germani, fii ai patriei iubite — România socialistă, își exprimă sentimentele de dragoste și atașament față de partidul nostru comunist, care, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conduce poporul pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

cu, corul intonează aceste versuri atât de inspirate și mobilizatoare, rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna Conferinței Naționale a partidului :■E toată țara românească-n sărbătoare, Poporul înalță imnpartidului iubit, Sub steagul Iul ne avîntâmspre soare Să făurim un viitormai fericit.Intr-un apoteotic final, particîpanții Ia spectacol cîntă împreună cu mulțimea. Răsună urale puternice. Se ridică eșarfe albastre, galbene și roșii. Sute de baloane se înalță deasupra Cîmptei, purtînd 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 zările, constelațiile multicolore ale jerbelor de artificii înfloresc văzduhul.Prin această grandioasă a- dunare de pe Cîmpia Libertății, poporul nostru a adus, joi, 17 mai, un fierbinte o- magiu iluștrilor înaintași și, în același timp, a restituit adevăratele dimensiuni și semnificații revoluției de la 1848, despre care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea câ „a fost una din paginile cele mai mișcătoare ale acestei epopei, dovedind prin spiritul de jertfă al maseloț al celor mai buni fii ăi țării voința de libertate a poporului român"In această zi de vibrantă evocare a tradițiilor revoluționare ale poporului nostru, țara întreagă a trăit, în aceeași comuniune de cuget șl simțire, momente înălțătoare careîși găsesc o simbolică încununare într-o horă a unirii. Alături de miile de oameni, români, maghiari, germani, veniți aici de pretutindeni, se prind în horă tovarășul Nicolae Genuțescu. ceilalți conducători de partid, care sînt înconjurați de mulțime cu dragoste, imensă cit și Cîmpia Libertății, această horă a unirii conferă noi valențe obiceiului străbun, semnificând azi realitatea vie a unității întregului nostru popor în jurul, partidului, în frunte cu secretarul său general.In aceste clipe, Cîmpia Libertății este însăși Inima națiunii noastre socialiste. Ca pretutindeni acolo unde se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. întîlnirea secretarului general cu oamenii muncii devine o mare sărbătoare. Celui care trăiește cu gîndul și fapta pentru popor îi sînt adresate calde urări, îi sînt oferite nenumărate flori. Cu această aleasă cinstire,1 tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit la fiecare pas, de-a lungul istoricei cîmpii pe care o străbate în aclamațiile și ovațiile mulțimii, Mndu-și rămas bun de Ia reprezentanții națiunii care au avut bucuri^ să sărbătorească, împreună cu secretarul general al partidului, aniversarea revoluției de Ia 1848.
★In aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, care l-au însoțit Ia marea sărbătoare populară de la Blaj, s-au reîntors în Capitală.

Plenarele consiliilor
asociațiilor sportive 

din întreprinderi
și instituțiiOrganele și organizațiile sportive din municipiul nostru se vor afla, peste cîteva zile, în fața unui eveniment important. Intre 21 și 31 mai 1973 au loc adunările generale de dare de seamă în asociațiile sportive și conferințele cluburilor din întreprinderi și instituții.Adunările generale de dare de seamă vor face analiza muncii desfășurate de organele și organizațiile sportive, de către activul obștesc al acestora, în vederea îndeplinirii în continuare, a mărețelor sarcini trasate de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului.Adunările generale de dări de seamă și conferințele cluburilor vor scoate în evidență succesele obținute în ultimul timp, metodele care au contribuit ia realizarea lor, constituind astfel un eficient schimb de experiență, vor analiza pe larg modul cum au fost îndeplinite hotărârile prevăzute în planurile de muncă pe anul 1972 și pînă în prezent, ca și propriile hotărîri ale organizațiilor respective.Un rol important *1 vor: o- •cupa, desigur, inițiativele izvorâte din msse, care an făcut ca tot mai multi oameni ai muncii, tineretul, să. practice cu regularitate diferite sporturi, să-și dovedească talentul și dorința de 'a obține rezultata din ce în ce mai bune, sa urce treptele măiestriei sportive.

O nouă promoție 
de muncitori mineriZilele trecute un număr de 22 tineri muncitori din cadrul minei Dîlja, au cunoscut emoțiile și satisfacțiile prilejuite de absolvirea cursurilor de calificare. Necesitatea ridicării continue a nivelului de pregătire profesională, obligația de a răspunde cu cinste sarcinilor sporite care stau în fața colectivelor de muncă au generat

Viitori mecanici de locomotive 
electriceApropierea termenului de dare în exploatare a liniei electrificate Filiași — Mintia ridică cerința asigurării cu mecanici calificați a locomotivelor electrice.In acest scop, comitetul oamenilor muncii de Ia revizia de locomotive Petroșani a recrutat un număr de 14 mecanici dintre cei mai bine pregătiți care începînd cu 21 mai, să participe 45 de zile la un curs de ridicare a nivelului lor de pregătire profesională, curs ce se va

însemnare

Uscătorie înDacă gospodinelor nu Ie mai plac... uscătoriile de care dispune fiecare bloc, se pot adresa locatarilor blocurilor 3 și 4 situate pe Aleea Gorunului din Lu- peni. Ei sînt posesorii unei noi metode de uscare a rufelor...Pentru a putea aplica această nouă metodă trebuie să plantați în fata blocului dv. diverși arbori ornamentali, goruni, salcâmi, castani și să așteptați pînă ce aceștia ajung la o înălțime care să vă poată permite întinderea unor sfori... Dacă aveți răbdare și... sfoară, în cîțiva anișori intrați și dumneavoastră în posesia unei uscâtorii în aer liber.Tinerii salcîmi din fața

Combaterea cu fermitate a aspectelor negative care mai există în munca unor organe și oraganizații sportive, scoaterea în evidentă a lipsurilor care frînează dezvoltarea sportului pe măsura condițiilor create și a sarcinilor trasate de documentele de partid, vor duce la îmbunătățirea activității, Ia realizarea principalelor obiective din planul de dezvoltare a activității pe care Ie are mișcarea noastră sportivă, de a contribui neebn- tenit la menținerea și întărirea sănătății oamenilor muncii, la mărirea capacității lor de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, ca și la creșterea neîncetată a performantelor sportive.Buna pregătire a adunărilor generale și a conferințelor constituie un obiectiv de seamă pentru toate organele și organizațiile sportive.După desfășurarea adunărilor generale, în asociațiile sportive se va trece la organizarea unui număr sporit de activități sportive, prezente în planul de. măsuri pe anul în • curs, menit să atragă întreaqa masă a salari atilor din întreprinderi la practicarea organizată a exeroitiilor fizice, a sportului și turismului.Prof. Dorel VLADISLAV, prttn-vicepreședinte al M. E. F. S. Petroșani

seriozitatea și perseverenta dovedite pe durata școlarizării de Trifan Pușcă, Alexandru «alint. Mircea Mihuț, Mihai Marton, Constantin Moisei și alții, precum și dorința de a ridica la cote mai înalte tradițiile de muncă ale colectivului de mineri din care fac parte.

desfășura la, depoul C.F.R. Caransebeș.Printre mecanicii: recrutați în vederea însușirii temeinice a tehnicii conducerii locomotivelor destinate remorcării trenurilor în condițiile liniei electrificate amintim pe comuniștii Iosif Crișan, Constantin Mihuț, Petru Rusu, Rudolf Miclea, loan Oprea II și alții cărora le va reveni sarcina de mare răspundere de a remorca trenurile cu cele mai moderne mijloace de tracțiune pe calea ferată.
aer liber...blocurilor amintite, uniți „frățește" prin groase fibre... textile se privesc mirați în- trebîndu-se dacă menirea lor e de a purta povara rufelor... Dacă aveați norocul să nimeriți pe acolo în cîte o zi de spălat pentru multe gospodine din aceste blocuri, v-ați fi convins singuri de avantajele noii metode, ați fi putut face inventarul garderobei multor familii și ați fi învățat cum se pot întinde bine sforile și cum se pot spânzura... pantalonașii, lenjeria de corp, cearșafurile covoarele...Da, treceți pe acolo poate apucați zi de spălat...O. BERBECARULupeni
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Acțiuni 
cultural- 
educative 

pentru 
mineriClubul muncitoresc din trjla a organizat miercuri pă-amiază două interesante țiunj cultural-educative pentru minerii de la căminul muncitoresc din localitate. A avut loc o întîlnire cu scriitorii C. Georgescu și I. Tutunaru în cadrul căreia s-a vorbit despre modul de reflectare a omului și a muncii în literatură. In aceeași zi, în sala de club a căminului muncitoresc, s-a desfășurat și •o gală de filme educative („La ce te-ai gîndit?", „Să treacă vara", „Cuțitul"), urmărită de un mare număj de spectatori.

Pe- du- ac-
Vă reamintește că

au mai rămas doar trei zile
pînă la încheierea 

„Tîrgului de primăvarău

Noutăți Tn librării— Participarea maselor Ia conducerea societății — esență a democrației socialiste. Pandellaro XI.— Școala medie șl problemele el.Băieșu Ion— La iarbă albastră.Anneanu Manole— Aventură nocturnă. Bucurolu V.— Floreta de argint. Burroughs S. R.— întoarcerea lui Tarzan.A. N. Tolstoi— Calvarul I — II — III.

7

Mica
publicitatepiesenr. 6

califi-
VIND motocicletă I. J. 350 cu ataș verde cu schimbate. Str. Roșia Lupeni.PIERDUT carnet decare în meseria de operator cinematografic eliberat de Centrala „România București pe numele Țețilla. II declar nul.

I VIND casă cu două ire, bucătărie, bale, 700 mp. Aurel Vlaicu28, Petroșani.
Film" Bakoș

came- teren i nr.

ULTIMELE ȘTIRI
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Intervenția reprezentantului României
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Ultimele știri
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Profitați, deci, de aceste zile cind mai puteți găsi in magazine, la prețuri reduse diferite confecții pentru sezonul de primăvară șl vară, pentru copii, adolescenți, femei și
bărbați. Magazinele vă așteaptă !

HPLOAIffl
III GOSPODĂRIRE LOCUM

PETROȘANI
Str. Cuza Vodă nr. 23 

angajează » 
• lucrări pentru bobinări de 

motoare electrice pină la 30 KW.
Informații suplimentare prin telefon 1447

Petroșani și 120 Lonea.

NAȚIUNILE UNITE — 17 (Agerpres). La 15 mai, la sediul Organizației Națiunilor Unite, din New York, a avut loc ședința Consiliului pentru Namibia, care a luat în dezbatere raportul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu privire la aplicarea rezoluției din 1972 a Consiliului de Securitate referitoare la Namibia.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, Petre Vlăscea-

nu, reprezentantul român s-a referit, printre altele, la măsurile samavolnice luate de Africa de Sud pentru consolidarea prezenței sale ilegale în Namibia și a condamnat reprimarea brutală a luptei de eliberare națională a poporului namibian. El a apreciat ca justificată reacția hotărîtă a poporului namibian, a opiniei publice mondiale, față de politica retrogradă promovată de guvernul rasist de la Preto-
COMUNICAT COMUN
CHILIANO-IUQOSLAVSANTIAGO DE CHILE 17 (A- . gerpres). — Comunicatul comun publicat la încheierea convorbirilor purtate de Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al Iuqoslaviei, cu Clo- dorairo Almeyda, ministrul chilian al afacerilor externe, evidențiază strînsa cooperare lupta și in-a celor două pentru pace, democratizare ternationale.Printre altele, părțile au tras atenția asupra faptului cele mai importante decizii problemele economice continuă să fie luate fără respectarea intereselor țărilor în curs

țări în independentă a relațiilor a- că în

de dezvoltare, ceea ce reclamă întărirea neîntîrziată a solidarității lor pentru a aduce schimbările indispensabile în relațiile economice internaționale. Părțile, continuă comunicatul, condamnă toate formele de presiune sau bloqadă internațională bazată pe ori agresiune economică, firmă dreptul inalienabil oricărei națiuni suverane a dispune de resursele naturale, fără vreun străin sau ăl unei puteri străine.
fortă rea- al de sale amestec

ria, care, în ciuda eforturilor secretarului general pentru aplicarea rezoluției amintite, nu a manifestat nici cea mai mică dorință de a respecta și îndeplini rezoluțiile O.N.U. privind retragerea administrației și forțelor armate R.S.A. din ‘ Africa, de cierile cu al O.N.U., mibia, desfășurate în baza rezoluției din 1972 a Consiliului de Securitate, pentru a-și continua politica de divizare a teritoriului Namibiei în „bantustane", după criterii de rasă și trib. Delegația română, sprijină cerințele legitime ale poporului namibian cu privire, la acordarea neîntîrziată a independenței Namibiei și a dezvoltării sale: ca stat unitar independent.' In încheierea ședinței a fost reafirmată poziția Consiliului pentru Namibia, stabilită prin consens, de a se recomanda Consiliului de Securitate sistarea dialogului între secretarul general al O.N.U. și guvernul'Africii de Sud.Raportul secretarului general privind aplicarea : rezoluției 323 din 1972 urmează a fi dezbătut în Consiliul de Securitate în cursul lunii viitoare.

ale Namibia. Mai mult, Sud a folosit nego- secretarul general cu privire la Na-

<ZZZZZZZZZZZZZZZZ//Z/ZZ/ZZZZ//Z/ZZZ//Z///ZZ/Z/ZZ/ZZZZZZ/7ZWZZ/Z/ZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZI

UlEmEnȚ
FILMEVINERI, 18 MAIPETROȘANI — 7 Naiem- brie : Drumul spre vest; Republica t Naufragiat! în spațiu ; PETRILA: Ceaikovski; LONEA — Minerul: Aventurile unei prințesă germane la curtea regelui Soare; ANI- NOASA: Doamna și vagabondul ; VULCAN: Adio arme ; URICANI: Vă arăt eu vouă; LUPENI — Cultural: Politia mulțumește; Muncitoresc : Innorare trecătoare.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Drag mi-e cîntecul și jocul; 5,50 Ritm și tinerețe; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical; 8,30 La microfon, melodia preferată; 9,00 Buletin deștiri; 9,30 Memoria pământului românesc; 10,00 Buletin de știri; 10,05 Muzică populară din Muntenia; 10,30

Melodii de Camelia Dăscă- lescu și Aurel Manolache ; 11,00 Buletin de știri; 11,15 Litera și spiritul leqii; 11,30 Album coral ; 12.00 Discul zilei ; 12,30 întîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,27 Concert de prînz; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,40Muzică de promenadă; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Radio- ancheta economică ; 15,20Piese de estradă; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 . Melodiipopulare; 16,35 Corul Liceului „Mihai Viteazul" din București ; 17,00 Pentru 'patrie-,17.30 Concert de muzică populară ;, 18,00 Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări ; 21,00 Revista șlagărelor; 21.25 Moment poetic; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22.00 Radiojurnal ;22.30 Concert de seară ; 24,00Buletin de știri ; 0,03—3,00Estrada nocturnă.
9,009.3010,00

DUMINICA 20 MAI

TCurs de limba rusăLecția a 54-aO viață pentru ® idee Telex ;

Publicitate : Avanpremieră ;Teatru scurt (reluare) „Pariul" de Stefan Berciu ;Selectiuni din emisiunea — concurs „Cîntare patriei" :11.30 Film documentar : ..Pădurile viitorului" (reluare) ;11,40 Comici vestiți ai ecranului (reluare);12.30 Moment folcloric : Municipalitatea răspunde bucureșteanului ;Telejurnal;Tenis de cîmp : Olanda — România ;Telex ;Tragerea Loto;Cum vorbim :La volan — Emisiune pentru conducătorii auto ;18,50 Teleconferință de presă ;19,20 1 001 de seri;19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen —• cauză a întreqului popor ;20,00 Cîntecul săptămînii — „Țara mea" de Ion Sta.- văr :

20,05
20,3010,50

12,40
1.3.0015,00

„ T

22,0022.2022,50

Studiou! de poezie. Făptura ta în stih o să trăiască ;Film artistic : Tată cu de-a sila. O producție a studiourilor cinematografice din Iugoslavia, ecranizare după Branislav Nușiei ;24 de ore ;Teleglob : Roma văzută de 8 români : Interpretul preferat : Benone Sinulesru ;

VfctSiSH
Valorile .temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani . 12grade; Paring.+3 grade.Minimele: Petroșani + 6grade; Paring -1 grad.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme relativ frumoasă cu cer schimbător. Izolat se vor semnala averse slabe de ploaie. Vint slab din sectorul nordic.

8,008,108,209,5011,00
Gimnastica pentru toți ; Pentru sănătatea dv.; Cravatele roșii;Viata satului ;Emisiune in limba maghiară ;De strajă patriei ;

22,2522,4022,50
Mitchell, Grace Kelly, Otto Kruger. Premieră pe țară ;Recital Doina Spătaru- Oiînescu ;Telejurnal;Duminică sportivă ; 12,2012.45

♦ Prințul Norodom Sia- nuk, șeful statului cambodgian, și Moussa Traore, de stat și Republicii miercuri, schimb de politice, — transmite agenția China Nouă. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă . cordială, prietenească.

șef prim-ministru al Mali, au ■ avut, la Bamako, un opinii în probleme
♦ In capitala Austriei s-au desfășurat' lucrările unui * colocviu internațional eu tema „Presa și problemele securității și cooperării în Europa", organizat de Institutul internațional de presă din Zurich și Institutul pentru drepturile omului de Ia Strasbourg. Au participat ziariști din numeroase țări europene, precum și reprezentanți ai Organizației Internaționale a Ziariștilor și ai Federației Internaționale a Ziariștilor. A fost prezentă o delegație de ziariști români.♦ Răspunzînd ziariștilor, cu prilejul ceremonii care a avut Ioc la Lima; primul ministru al Perului, generalul Edgardo Mercado Jarrin, a abordat, o serie de aspecte ale relațiilor dintre Statele Unite și țările Americii Latine referindu-'e. în context. Ia turneul întreprins, , în prezent,' pe acest continent, de secretarul de stat american, William Rogers.Premierul peruan a apreciat, de asemenea, că măsuri-

întrebărilorunei

le adoptate de S.U.A. împotriva unor țări 'latino-americane sînt „acțiuni coercitive, care nu corespund schimbărilor survenite și egalității dințre state". Relațiile noastre viitoare. a spus el, vor trebui să fie „de la egal la egal“.+ Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, în cuvîn- tarea rostită Ia prînzul oferit în cinstea primului ministru •I Iranului, Amir Abbas Ho- veyda, referlndu-se la Importanța convocării conferinței europene pentru securitate și cooperare a subliniat că .,ea va fi un instrument eficient de consolidare a păcii și va marca începutul creării unui sistem trainic de securitate pe acest continent".♦ Președintele Salvador Allende a semnat un decret în baza căruia a fost anulată starea de urgență instituită în provincia Santiago de Chile. Măsura privind, starea de urgență fusese promulgată de către guvernul chilian, la 2 mai, în urma unor tulburări puse la cale de grupări apar- ' ținînd unor mișcări de extrema dreaptă. Prin aceste acțiuni, organizațiile ostile guvernului' de unitate populară urmăreau să zădărnicească aplicarea programelor de ordin e- conomic și social initiate de autorități și să creeze o serie de dificultăți în aprovizionarea cu alimente a populației.

Consiliul E.C.O.S.O.C. a acceptat invitațiaRomâniei privind ținerea la București a mondial al „Congresului populației"17NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). Consiliul Economic și social al Organizației Națiunilor Unite(E.C.O.S.O.C.) a adoptat, în unanimitate, o hotărîre prin care acceptă cu profundă satisfacție invitația guvernului Republicii Socialiste România privind ținerea „Congresului mondial al populației" la București în august 1974.Deschizînd dezbaterile asupra acestei chestiuni, Antonio Carillo Flores, secretar general adjunct al O.N.U. și secretar general al Congresului mondial al populației, a adresat mulțumiri călduroase guvernului român, personal președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușes- cu, pentru invitația adresată această importantă reuniu- internațională, desfășura- sub egida Națiunilor Uni- să aibă loc în capitala Ro
ca ne tâte,

cum a putut constata personal, cu prilejul recentei sale vizite la București, capitala țării noastre întrunește toate premisele pentru buna desfășurare a Congresului și că guvernul român este hotărît să acorde întregul său concurs pentru reușita acestuia.Peste 30 de delegații și-au manifestat satisfacția pentru oferta guvernului român de a găzdui Congresul.Luînd cuvîntul în dezbateri, reprezentantul României N. Ropotean, a mulțumit tuturor celor care au sprijinit invitația guvernului român. El a subliniat că această invitație se înscrie pe linia interesului deosebit pe care țara noastră îl acordă problemelor cooperării internaționale în domeniul populației și implicațiilor lor asupra dezvoltării »33no- mice, sociale și culturale în toate țările și, în special, în cele în curs de dezvoltare.mâniei. El a subliniat că,, așa

12,30 De strajă patriei ; 13,00-17,05 Album duminical.Din sumar: Cupletul zilei cu Radu Zahares- cu. Antologie umoristică T.V. : „Zb.enguirile lui Nae" de C. Arge- șanu. Interpretează Petrică Popa, Victor Moldovan, Costel Con- stantinescu. Ștefan Ta- palaqă și Armând Stambuliu. Moment folcloric din Dolj cu Gheorghe Roșoga. Autograf muzical Enrico Macias. Academia di Romania la 50 de ani (corespondență din Roma). Fotbal: U.R.S.S.— Islanda. Preliminariile campionatului mondial. Panorama sportului mondial. Fotbal (repriza a II-a) :17,10 Film serial pentru ti- timpu- VIII: Robin

LUNI 21 MAI
13,0017,30

18,00

20,1020,3021,00

neret. Tunelul lui. Episodul ..Răzbunarea Iții Hood" ;Cîntare patriei.curs tean.1 001 de seri ;Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini; Reportajul săptămînii. La aceeași adresă ; Rapsodie de iarnă ;Film artistic. La amiază. Producție a studiourilor cinematografice americane : Cu Garry Cooper. Thomas

Con-coral interjude-

Campionatele , Balcanice de volei: România — Grecia (masculin). Transmisiune directă de la Timișoara;Curs de limba franceză. Lecția a 53-a. (reluare); Telex ;La ordinea zilei. Azi, județul Cluj ;Căminul;Scena. Emisiune de actualitate și critică teatrală ;1 001 de seri;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîntecul săptămînii : Dintotdeauna pe acest pămînt de T. Popa ; „Pe un mal frumos..." Selectiuni din Festivalul de de la Cîmpulung-Mus- ccl —Romania în alb (episodul IV); 21,15 Fantezie coregrafică pe muzică de Bach ; Revista literară Romanul „Starea maturitate a unei râturi" ;24 de ore ;

16,00
17,3018,0018,05
19.2019,30
20,00
20,05

21,30
22,30

9,0010,0010,0510,1510,20

doine și balademai 1973 ; foileton. Feme-

MARȚI 22 MAITeleșcoală ;Telex ;Publicitate ; Avanpremieră ; Teleenciclopedia

TV. de lite-
A 
t

(re-

18,0018,0518,15

20,10
20,15

luare);Telecinemateca pentru copii: „Iazul cucuvelelor" (reluare) ;Muzică populară ;52 de inițiative în 52 de săptăraîni (reluare) ; Telejurnal ;Curs de limbă rusă. Lecția a 54-a (reluare); Telex ;Publicitate ;Pe-un picior de plai. Festivaluri, festivaluri ;Panoramic științific; l 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîn tecul săptămînii.Dintotdeauna pe acest pămînt;Reportaj Tv. Ecourile pădurii;Reflector ;20,3520,50 Teatrul liric Tv. prezin- Primăvara Trăilescu, an-'tă baletul de Cornel în interpretarea samblului Operei Ro- mîne din București; 22,00 24 de ore ;22,30 Călătorie muzicală — emisiune de muzică ușoară realizată de Tv. din R.D. Germană ;
MIERCURI. 23 MAI9,009,30

10.25

Curs de limbă enqleză. Lecția a 54-a ;De1 la Alfa la. Omega. Enciclopedie pentru e- levi ;Telex ;Publicitate ;Omul de lîngă tine. Eroul Muncii Socialiste Mihai Blaq din Țara Moților (reluare);Muzică populeră cu Ana Sîntejudean și Liviu
Redacția șl administrația darului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

10,35
11,4512,00

Becichi;Film serial. Umbrele dispar în plină zi. E- pisodul VI. ;La ordinea zilei. Azi, județul Cluj (reluare): Revista literară Tv (reluare) ;Telejurnal ;Campionatele ce de volei :Iugoslavia Balcani- România- (feminin).

matografice cu: Ald-o Fabriz.i Anna Magnani;22,05 24 de ore. România în lume ;22,40 Campionatele Balcanice de volei: România- Iugoslavia (masculin). Selectiuni înregistrate de la Timișoara ;

italiene.și

PROGRAMUL
TV pentru 

să ptcmîna 
viitoare

rieul. orchestrei simfonice și corul Radiotele- viziunii.19,20 1 001 de seri;19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;20,00 CînteculDintotdeauna pămînt ;Prim-plan : Duma. Erou Socialiste, președintele C.A.P. Șeulia, jud. Mureș ;Pagini de umor. Aventuri în epoca de piatrăTinerii despre ei înșiși; Steaua fără nume. Floarea din grădină. Muzică populară ; Republica San-Marino. Film documentar;24 de ore;

săptămînii. pe acest
17,30
18,0018,0518,1518,3520,05

20,3020.5521,25
22,2022,30

Gheorghe al Muncii 18,50

VINERI, 25 MAI

18,0018,0518,1518,3519,00

10,30Transmisiune directă de la Timișoara ;Curs deză ;Lecția aTelex ;TragereaAtenție la...La volan - pentru conducătorii auto ;Teleconferință de presă ;1 001 de seri ;' Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîntecul săptămînii. Dintotdeauna pe acest pămînt;In cronica ta, tară. E- misiune cîntece versării de la 1848 ;Film artistic. Centrul înaintaș a murit în zori. Producție a stu- .diourilor cinematografice argentiniene. Cui Raul Rossi, Luis Medina-Castro ;24 de ore ; Teleglob ;Interpretul preferat;

limbă engle-54-a (reluare);Loto ; neatenție, emisiune
19,2019,30 Telejurnal.
20,00
20,05 de versuri și dedicate ani- a 125 de ani Revoluția din

Selectiuni din emisiunea „Seară pentru tineret". ;Roman foileton: „Femeia în alb“. Reluarea episodului I;Cărți și idei (reluare); Telejurnal;Telex ;Campionatele Balcanice de volei. Romă nia — Bulgaria (feminin).Transmisiune directă de la Timișoara ; Emisiune în limba germană ;Publicitate;1 001 de seri;~ ' Cincinalulînainte de termen — cauză a întregului popor ;20,00 52 de initiative în 52 de săptămîni;20,15 Teleenciclopedia ;20,55 —' - - - -21,45

11,20

17,3019,1519,2019,30 Telejurnal.
Film serial. Mannix ; Cîntece de pe Someș • cu Maria Butaciu; Telejurnal;Pe platoul de distracții. Gala lunii mai. Cu: Marina Voica, Cornel Constanbiniu, Ioana I liant, Aurelian Andre eseu, Giani Morandî, artiștii circului chine zesc din Șanhai, Mihae la Mihai, Mihaela Is trate, Rodica Tapalagă Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Ovid Teodo rescu, Tudorel Popa echipa de gimnastic? acrobatică a I.E.F.S., 23,40 Campionatele Balcarr ce de volei : România Bulgaria (masculin).Selectiuni înregistrări de la Timișoara ;

22,0022,20rusăTransmisiune directă de la Timișoara ;Curs de limbă germană. Lecția a 54-a (reluare) ;Telex ;Tragerea Pronoexpres; Tehnic-club ;întrebări și răspunsuri; Timp și anotimp în a- gricultură ;1001 de seri,.;' ' Cincinalulînainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîntecul săptămînii. Dintotdeauna pe. acest pămînt;Teleobiectiv ;Telecinemateca. Roma oraș deschis. Producție a studiourilor cine-

19,2019,30 Telejurnal.
20,00

JOI, 24 MAI9,00 Curs de limbă franceză. Lecția a 56-a ;9,30 Prieteni; lui Așchiută ; 10,00 ~ ‘ 10,05 10,10 10,4011,00
Telex ;Publicitate ;Tehnic-Club (reluare);Bucureștiul necunoscut (reluare) ;Telecinemateca. „Roma oraș deschis" (reluare) ;Teleobiectiv (reluare); Telejurnal;12.4013,0016,00-17,00 Teleșcoală ;17.30 Emisiune în limba ghiară ;18.30 Telex;18,35 Publicitate ;18.40 Aplâuze pentru mâni. Imagini din

ma-.
ro- tur-

(I) idee, (re-Balca- România (feminin). directă

9,00 Curs de limbă Lecția a 55-a ;9.30 O viață pentru oIuri Gagarin luare);I. 0,05 Campionatelenice de volei. — I Turcia Transmisiunede la Timișoara ;10,00 Telex ;II, 00 Istoria filmului sonor.Vedetele filmului de o- dinioară (reluare);12.30 Moment folcloric;12,40 Municipalitatea răspunde bucureșteanului (reluare);13,00 Telejurnal;15.30 Teleșcoală;16.30 Campionatele Balcanice de volei. România — Turcia (masculin).

22,0022,3022,50
9,30

I

SIMBĂTĂ, 26 MAICurs de limbă germană Lecția a 55-a;A fost odată ca niciodată... Secretul panto- fiorului de aur (I); Telex;Publicitate ;De vorbă cu gospodinele ;
WWVWW^ZWWWVWSAVWVW\AAAZVWWWWWWȘAZWVWVWWW».
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