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Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori, cu 

prilejul aniversării a 65 de ani 
ae la făurirea statului național 

unitar român
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Idealurile unirii - 
înfăptuite sub 

conducerea încercatului 
nostru partid

Marea Unire de la 1 De
cembrie 1918 a fost rezul
tatul voinței ferme a între
gului popor, rodul luptei 
îndelungate desfășurate de 
cele mai înaintate forțe 
scclal-politice ale poporu
lui nostru, rodul sacrifici
ilor și eforturilor maselor 
largi populare care au aso
ciat în permanență năzuin
țele de eliberare și unire 
națională cu idealurile de 
ordin social, cu dorința de 
înlăturare a exploatării o- 
mului de către om. Alături 
de țăranii și muncitorii 
români s-au aflat oamenii 
muncii din rindurlle națio
nalităților conlocuitoare, la 
temelia frăției dintre ei, 
siralr.du-se lupta lo< unită 
pentru eliberare socială, 
pertru diepturi si libertăți 
democratice, pentru apăra
rea valoiilor materiale și 
spirituale făurite în co
mun, pentru independența 
și suveranitatea patriei.

înfăptuirea statului nati
onal unitar a constituit re
zultatul nemijlocit al unei

mișcări istorice ireversibi
le, exprimind o necesitate 
obiectivă, o cerință legică 
a evoluției sociale. Utiirea 
a asigurat cadrul național 
— statal favorabil pentru 
o mai intensă dezvoltare 
a economiei, a întregii 
vieți materiale și spiritua
le a societății, prin inmă- 
nuncherea tuturor energi
ilor și capacităților creatoa
re ale poporului, ale miș
cării muncitorești revoluți
onare, ale tuturor forțelor 
progresiste prin înlătura
rea piedicilor apăsătoare 
ale asupririi străine : „A- 
cest moment epocal din is
toria poporului nostru — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
a deschis noi perspective, 
atît dezvoltării forțelor de 
producție, științei și cultu
rii, cit și afirmării poporu
lui nostru, a aspirațiilor 
sale de progres a voinței

Prof. Ion FRAȚILA

(Continuare* in pag. a 3-a)

Manifestări omagiale
H SIMPOZION. Ieri, la Casa de cultură din 

Petroșani a avut loc un simpozion consacrat aniver
sării a 65 de ani de la făurirea statului național u- 
nitar român, sub genericul „1 Decembrie 1918 —
împlinirea ideii, a tendințelor și a luptelor de uni
tate a poporului român". Simpozionul a fost orga
nizat de Cabinetul municipal de partid. Muzeul mi
neritului și Casa de cultură a sindicatelor din Pe
troșani. Comunicările prezentate, „Premisele unită
ții de stat a românilor" (autor, Mircea Baron), „For
marea națiunii române și importanța ei in dezvol
tarea tendințelor de unitate a poporului nostru" (Li- 
viu Groza), „Lupta pentru unitatea de stat a roma
nilor la mijlocul secolului al XIX-lea și la începu
tul secolului XX" (George Conta), „Aportul mase
lor populare din județul Hunedoara la realizarea 
Marii Uniri (1918)" (Dumitru Barna), „Contribuția 
locuitorilor Văii Jiului la înfăptuirea Marii Unirii 
— (1918)“ (Dumitru Peligrad), „Marea Adunare Na
țională de la Alba Iulia" — 1 Decembrie 1918" 
(loan Munteanu),„Dezvoltarea națiunii socialiste și 
rezolvarea justă a problemei naționale — condiția 
fundamentală pentru întărirea unității de nezdrun
cinat a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în slujba înfloririi României socialis
te" (Tiberiu Gagyi), comunicări care s-au bucurat 
de aprecierea participanțiîor.

@ EVOCARE LITERARA. Astăzi, la Liceul in
dustrial minier, biblioteca municipală organizează 
o evocare literară „Numi-vom deci Unire ceea ce 
sintem astăzi".
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UNIREA
CEA
MARE
drum deschisIată

înspre nemurire 
trei țărmuri de vis 
trei bolți de iubire 
albă primenire. 
Noi cununi de gcîu 
luceferi și stele 
trei palmi de pămînt 
trăiri paralele 
trei și iarăși trei 
inimi înfrățite 
la ceas de-împlinire 
prin veacuri unite 
una e ARDEALUL 
în veci să-ntregească 
MOLDOVA și toată 
ȚARA ROMANEASCA 

Iată drum deschis 
înspre nemurire 
trei țărmuri 
trei bolți de 
și-un popor 
ce-a prețuit 
făurind în inimi 
mare — ROMANIA.

de vis 
iubire 
de aur 
glia

Rahela BARCAN

Cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
statului național unitar 
român, în Capitală au a- 
vut loc, miercuri diminea
ța, solemnități, în cadrul 
cărora au fost depuse co
roane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socia
lism șl la Monumentul e- 
roilor patriei.

Au fost depuse coroane 
de flori din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socia
liste România, Marii A- 
dunări Naționale, Consi
liului Național al Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste, Ministerului 
Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, Con
siliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicate
lor din România, Comi
tetului Central al Uniunii

Comunist, U-Tineretului
niunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ
nia și Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor, Consiliului Nați
onal al Femeilor, Comite
tului municipal Bucu
rești al_ P.C.R. și Comite
tului -

liului 
piului 
liului 
naționalitate maghiară 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate ger
mană, precum și din par
tea unor mari întreprin
deri bucureștene.

Grupuri de pionieri au 
depus jerbe de flori.

A fost depusă, de 
menea, o coroană de flori 
din partea corpului 
plomatic.

Companii de onoare, 
formate din militari ai 
forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, 
aliniate pe platourile mo
numentelor, au prezentat 
onorul. A fost intonat Im-

Executiv al Consi- 
popular al munici- 

București, Consi- 
oamenilor muncii de 

Și

nul de stat al Republicii 
Socialiste România.

După depunerea coroa
nelor de fiori, cei prezenți 
au păstrat momente 
reculegere, 
solemnităților s-a 
defilarea 
onoare.

de
In încheierea 

primit 
companiilor de

★
Cu prilejul aniversării a 

65 de ani de la făurirea 
statului național unitar ro
mân, la Mausoleul eroi
lor de la Mărăsești a a- 
vut loc, miercuri dimi
neață, solemnitatea de- 

coroane de

ase-

punerii unor 
flori.

Pe platoul 
mausoleului 
o companie de onoare al
cătuită 
țelor 
membri 
tice și 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

A
stat al Republicii Socia
liste

din fața 
era aliniată

din ostași ai for- 
noastre armate, 
ai gărzilor patrio- 
ai detașamentelor

fost intonat Imnul de

România.

(Continuare în pag. a l a)

Transmisiune directă la posturile de rad'o șl televiziune
Azl, în jurul orei 16,00, posturile de 

radio și televiziune vor transmite direct 
adunarea omagială și spectacolul fes

tiv din Capitală 
a 65 de ani de la 
ționai unitar român.

consacrate împlinirii 
făurirea statului na-

Prezența pe scena Casei de cultură din Petro
șani, în cadrul spectacolului de ieri, a ansamblu
lui coral „Freamătul adîncului", un nou prilej de. 
manifestare artistică închinată zilei sărbătorești 
consacrate 'Unirii.

„UNIȚI PE STRĂMOȘESCUL PLAI” 
un spectacol de înaltă ținută artistică

Ieri, în sala mare a Ca
sei de cultură din Petro
șani a avut loc spectacolul 
festiv „UNIȚI PE STRĂ
MOȘESCUL PLAI*, dedi
cat aniversării a 65 de ani 
de .a făurirea statului na
țional unitar român. Spec
tacolul s-a constituit in
tr-o emoționantă evocare a 
evenimentelor istorice pe 
care le-a trăit de-a lungul 
timpurilor neamul româ
nesc. Au fost evocate lup
tele pu-tate de înaintașii 
noștri Decebal, Mir cea cel

Bătrin, Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, de-a lun
gul secolelor, viscolele is
torice care au încercat de
seori poporul român, dra
gostea sa pentru libertate 
și dreptate, dorința nestră
mutată de a păstra nedij
muite hotarele țării. „Io, 
Mihai, Voievodul Țării Ro
mânești, locțiitor al maies
tății chezaro-cră iești din 
Ardeal, domn al Moldovei, 
am Împlinit azi pămîntul

Țării Noi, pe care o rîv- 
nesc liberă și întreagă, din 
cum ne-au lăsat-o facerea 
lumii. Ei îi trebuie teme
lie, de pe reazimul căreia 
nici o scuturătură a vea
curilor viitoare să n-o poa
tă clinti1*, s-a putut auzi 
in spectacol. Evocarea a 
culminat cu actul istoric 
de la 1 Decembrie 1918, 
piatră de hotar in viața 
poporului român de la înce
putul secolului XX. „Din

Maramureș plnă-n Marea 
Mare / Suna fierbînd o 
singură chemare / „O mare 
Românie ne e far / Și noi 
Carpații nu-i mai vrem 
hotar — / Decembrie ar
dea ca primăvara / Și oa
menii creșteau în măreții 
/ Cu numărul, cu suta lor 
de mii / Strigînd „Noi 
vrem să ne unim cu țara11/.

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

4 000 tone de cărbsiwe 
extrnse supta mentor 

Ziua de marți, 29 no
iembrie a fost deosebit 
de rodnică pentru cinci 
întreprinderi miniere dpi 
Valea Jiului care au 
tras peste sarcinile 
plan ale zilei 4000 
de cărbune. Cel mai 
re plus al zilei l-au 
registrat minerii de 
Vulcan care au extras, 
peste sarcinile de plan, 
1 846 tone ' de cărbune, 
reușind astfel să recupe
reze aproape integral mi
nusul pe caro mina il 
cumulase in această -liniă.
Cu rezultate deosebite se răm și eforturile pe 
înscriu, minerii sectorului 
V, care au obținut in a- 
ceastă lună un plus de 
3 759 tone de cărbune, 
urmați fiind de Colecti
vul sectorului I cu un 
plus de 1350 tone. Cu sar
cinile de plan realizate și 
depășite în aceeași pe-

ex- 
do 

tone 
ma- 
î li

la

,1
rioadă se maț înscriu 
minerii sectoarelor Sil 
V.

Cu cele 900 tone 
cărbune extrase s 
mentar în 29 noiembrie 
minerii de la Dilja au 
reușit să diminueze subs
tanțial minusul înregis
trat în prima jumătate a ■ 
lunii noiembrie. Minerii 
de la Petrila și-au depă
șit preliminarul zilei a- 
mintite cu 767 tone ne- 
cărbune, iar cei de la Lo- 
nea cu 333 tone 'de căr
bune. Trebuie să men do

zare 
le depun minerii de a 
Uneam pentru redresa
rea producției-. De aici 
au fost extrase suplimen
tar, în 29 noiembrie, :?1 
tone de cărbune c.ocșifi- 
cabil.

si 
si

! 'le
supli-

Gh. BOȚEA
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„Să sărbătorim acest eveniment istoric 
— împlinirea a 65 de ani de 1a realizarea sta
tului național unitar român — cu noi succese 
in toate domeniile de activitate. Să demons 
Irani că poporul nostru, sub conducerea parti
dului, unit in cadrul Frontului Democrației 

și Unitafii Socialiste, este ferm hotărît să fa
că totul pentru înfăptuirea Programului parti
dului, pentru întărirea continuă a forței na
țiunii noastre, a unității, independenței și su
veranității patriei noastre — România !“.

NICOLAE CEAUȘESCU
UNIREA

STRINS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI, 
ĂL SECRETARULUI SAU GENERAL, 
FĂURIM NOUL DESTIN AL PATRIEI
Anii celor mai 

profunde împliniri
Minerii Lupeniului cinstesc, împreună cu între

gul nostru pop.», aniversarea a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar român, cu năzuin
ța fierbinte de a ne înzeci eforturile creatoare pen
tru ca idealul unității naționale — care s-a înfăp
tuit ia 1 Decembrie 1918 — să dobîndească noi
străluciri, să încununeze întreaga operă de edifica
re a unei Românii moderne, unitare și pivspere.

idealul unității naționale, care a înflăcărat ge- 
ne'-atîi după generații, străbătînd ca un fir de aur 
intreaga istorie a poporului nostru, și-a găsit ade
vărata și cea mai profundă împlinire în anii edifi
cării societății socialiste și, îndeosebi în perioada 
cea mai rodnică din întreaga istorie a României, — 
după cel de-al IX-lea Congres al partidului — care, 
a deschis orizonturi noi înfloririi economico-sociale 
multilaterale a țârii. Este perioada pc care cu în
dreptățită mînd'ie o numim „Epoca Ceausescu**, du
pă numele celui mai iubit fiu al poporului nostru, 
care a imprimat d nanusmul și spiritul înnoitor 
fără precedent dezvoltării întregii noastre societăți.

Prin mutațiile profunde și multilaterale prin 
care a trecut datorită grijii părintești a secretaru
lui general al partidului, mineritul Văii Jiului, mi
na noastră, realizările noastre au sporit continuu. 
Brigada pe care o conduc reportează o producție 
suplimentai ă de apioape 40 000 tone de cărbune 
cocsificabil de la începutul anului. Strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său general, noi ini' 
nevii, ne vom face și în viitor în mod exemplar da
toria pe frontul cărbunelui, pentru a contribui din 
plin, prin munca noastră, la asigurarea independen
ței energetice a țării, pentru ca patria noastră, 
România socialistă, să fie și maj puternică și mai 
înfloritoare.

Constantin FORA, 
Erou a) Muncii Socialiste, 

miner șef de brigadă, ia 
I.M. Lupcnî

Mîndria și datoria noastră supremă
Dezvoltarea numerică, 

afirmarea propriei uni
tăți și a conștiinței asu
pra misiunii pe care a 
avut-o și o are clasa 
noastră muncitoare, cu
noaște puternice trăsă
turi de influențare reci
procă în procesul fău
ririi idealurilor de liber
tate, unitate și indepen
dență ale poporului ro
mân.

Unirea de la 1 Decern- 
brie 1918 — act de în
semnătate deosebită — șl 
unitatea au fost necesa
re poporului nostru ca 
aerul și apa de la înce
puturile formării sale. 
Unitatea, independența și 
libertatea eînt așezate 

astăzi de Partidul Co
munist Român și secre
tarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la temelia edificării so
cietății socialiste în pa
tria noastră. Republica 
Socialistă România. în
cercăm un sentiment de 
irtîndrie că pe me
leagurile ardelene înain
tași ca Iancu de Hune
doara, Horea, Cloșca și 
Crișan au luptat împo
triva asupririi naționa
le și sociale, pentru afir
marea conștiinței unită
ții poporului român, a o- 
riginii comune a româ
nilor din toate teritoriile 
locuite de ei, pentru fău 
rirea statului unitar ro

Unirea, istoricul eveni
ment de acum 65 de ani, 
a reprezentat înfăptui
rea aspirațiilor de li
bertate ale popor ului nos
tru, a deschis larg calea 
spre dreptatea socială 
la care au năzuit de vea
curi masele de oameni 
ai muncii. Prin lupta 
întregului popor român 
condus de partidul co
munist, unitatea și liber
tatea națională procla
mate la 1 Decembrie 1918 
au fost întregite după 
23 August 194-1 prin ega
litatea și frăția tuturor 
celor ce muncesc, pe pă- 
mîntui României, indi
ferent de naționali tute. 
Viața noastră dc astăzi, 
mereu mai înfloritoare, 
drepturile largi cetățe
nești de care ne bucu
răm sînt rodul acțiunii 
unite, a luptei întregu
lui nostru popor pen
tru înfăptuirea neabătu
tă a politicii partidu
lui. In anii socialismu
lui, cu deosebire în pe
rioada inaugurată dc Con
gresul al IX-lea al l’.C.R. 
poporul român a reușit, 
sub conducerea înțeleap
tă. clarvăzătoare a parti
dului comunist, a secre
tarului său general, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu să asigure o 
viață cu adevărat demo

mân. Este obligația noas
tră, a tuturor celor ce 
trăim și muncim în Va
lea Jiului — mineri, 
constructori dc mașini, 
energcticienii, contruc- 
tori, forestieri, țărani, 
vîrstnici și tineri, fără 
deosebire de naționali
tate, să apărăm ca lumi
na ochilor și să consoli
dăm continuu unitatea 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, omul care mi
litează cu energie însU- 
flețitoare pentru noj toți, 
pentru apărarea unită
ții poporului român, a 
independenței și suvera
nității patriei noastre, 

cratică pentru toți oame
nii muncii, indiferent de 
naționalitate ,o dezvoltare 
și sporire fără precedent 
a avuției naționale, te
melia trainică a indepen
denței și suveranității na
ționale. Idealul care a 
însuflețit atîtea generații 
de luptători pentru liber
tate națională și socială 
s-a înfăptuit în anii lu
minoși ai socialismului pe 
pămîntul străbun al pa
triei noastre, s-a cimen
tat în unitatea moral-po- 
litieă a întregului popor, 
a societății noastre socia
liste, în coeziunea oame
nilor muncii fără nici o 
deosebire de naționalitate, 
în jurul partidului, al se
cretarului său general to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. Națiunea 
noastră socialistă se pre
zintă astăzi ca o unică și 
puternică conștiință și vo
ință animată de Idealul 
comun de a spori moște
nirea înaintașilor noștri 
eu noi valori materiale 
și spirituale, de u înfăp
tui programul partidului, 
visul de aur al comunis
mului pe pămîntul patri
ei.

Ștefan FAZAKAȘ, 
maistru constructor, 

șantierul din Vulcan 
al T.C.B.

pentru colaborare și pa 
ce în Europa și întreaga 
lume. Ca fiu al clasei 
noastre muncitoare, îm
preună cu ortacii mineri 
care-mi continuă activi
tatea la minele din Va
lea Jiului, de care sîat 
și voj rămîne legat în
treaga viață, nu-mi văd 
alt sens al vieții declt 
acela de a milita pen
tru unitatea po]K>ruiui 
în jurul partidului, pen
tru înfăptuirea politicii 
sale care constituie 
expresia năzuințelor
noastre spre progres, bu
năstare și pace.

Iosif COTOȚ, 
membru de partid cu 
stagju din ilegalitate

| IDEAL Șl
î „Căzuse o zăpadă clc-o 
» palmă peste lume — re-
• memorează unul dintre
■ paitiâpauții la marea a-
■ dunăre de la Alba lulia
; —. și noi loji ne-ant
• prins intr-o horă uriașă. 
j După horă zăpada nu
■ mai exista, se topise de 
; tot, ca și cum nici nu fu- 
; sese“. întruniți in marea 
; „Sulă a Unirii", cei 1228 
; de delegați aleși să vo- 
; teze, și cei peste o sută 
; de mii de oameni veniți 
î din sate și orașe, din 
Z in n ț i și din 
Z e i m p i i pe cîmpul 
X din preajma Cetății, 
X Ce forță, ce extrao’dina- 
X iu organizare a reușit, 
Z intr-o vreme cînd Euro- 
Z pa agoniza încă în urma 
Z măcelului mondial. In
ii tr-o țară sfîșiată de răz- 
Z boi, teroare și lipsuri, să 
5 pornească iniile de oa- 
" rnerti spre același țel și
• loc, oameni venind in
• trenuri supraaglomerate, 
” in căruțe sau pe jos, 
; zeci sau chiar sute de
•
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kilometri, amenințați u- iei nici a 
neori de mitralierele și ța realii 
baionetele unor trupe cel Bătr 
cotropitoare ce im-și în- litmcdoc 
țelegau. încă înfringerea blare și 
definitivă? s-ar fi putut tei Basa 
întreba un străin, Răs- țin Brîn 
p unsul îl știm cu toții, fulger u. 
„Pentru marea, istorica în istor 
adunare națională de la înfăptui'. 
Alba lulia, unde s-a ho- leatul, 
tărit alipirea Transilva- ievozii 
■nici la patria-mumă., n-a cei mar 
fost nevoie de o deosebită n-au pu 
pregătire a opiniei publi- mat și 
Ce, scrie un alt partid- principii 
pant, poetul Lucian Bla- prezis j 
ga. Pregătirea se făcuse Călceseii 
vreme de sute de ani". armr e 
A fost o idee-ideal de tire i 
neînjrint, cu neclintire unit aoi 
de stîncă, așa cum a in ianua 
văzut-o Embtescu . „Eu scris pe 
văd o slincă albă, o stinr tul cu 
că de argint, / Luând i-a cuce 
prin veacuri negre, prin sînge i 
moarte mări luând... / 1877, a 
Acea sublimă stincă ce Unirea 
sta cu capu-u cer l toldeaui 
E-unirea vomânimei... E Așa 
visul meu de fiert. In râs- cu e.r 
timpuri de ani, bărbați pu- de sin

Sala Unirii de la 
Alba lulia. Sala în 
care s-a înfăptuit 
mărețul eveniment 
pentru „unitatea tu
turor românilor".____

UNIREA — crez ;
Stă omul în grădina străbună
— senin ca o noapte de vară bogat; 
inventează mîinile jocuri pentru co 
gîndul, povești despre zinc și feți cu

99l)niți pe strămoșescul plaî(i
un spectacol de înaltă ținută artistică

(Urinare din pag. D
Programul a trecut a.poi 
în revistă creșterea națiu
nii române, luptele duse 
de partidul comuniștilor 
pentru construirea unei so
cietăți noi, mai bună fi mai 
dreaptă, dezvoltarea fără 
precedent a României so- 
cialiste de astăzi, prin 
munca avintată a întregu
lui popor, avîndu-l în frun
te pe cel mai iubit fiu al 
său, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Formațiile artistice s-au 
pendulat pe scenă fără tra
gere de cortină, ceea ce 
itovedeștc priceperea reali
zatorilor săi, George Ne- 

graru și Florin Plaur. Au 
evoluat grupuri de elevi de 
la școala generală nr. 1 
și liceul industrial minier, 
solistul folk Virgil Stratu- 
lat, care a interpretat me
lodii dedicate Unirii, for
mațiile de dans contem
poran și dans popular ins
truite de Nicolae Zăblăuși 
taraful ansamblului „Parîn- 
gul“. Un aport deosebit l-a 
avut corul reunit — „Frea
mătul adtnculuî" — Petri- 
la, corul tineretului de la 
I.UM.P. și corul bărbătesc 
al Facultății de mine a 
I.M.P. —, care a interpre
tat „Imnul minerilor" și 
„E scris pe tricolor unire". 
Textul montajului literar 

muzical coregrafic a fost 
susținut cu profesionalism 
de actorii Florin Plaur, 
Mihai Clita, Rozmarin De 
lica, Felix Anton Rizea, 
Lerida Buholezer, Marian 
Dcspina și Maria Marines
cu, de la Teatrul de stat 
„Valea Jiului". Am remar
cat sonorizarea bună reali
zată de Ion Pipera și lu
minile inspirate realizate 
de Nicolae Popescu, pre
cum și scenografia suges
tivă semnată de Ștefan Ba
rath. +

Asemenea spectacole fes
tive au avut loc ieri și au 
loc astăzi în toate localită
țile Văii Jiului. . ..

Stă poetul in lumina realității cerin 
o pană, să poată scrie cu ea că ini 
vor continua să pulseze, peste ingh< 
căldură umană peste aerul rece al : 
Dați-i o pană să poată scrie 
că Unirea noastră nu e zadarnică, 
dați-i o pană să spintece aerul negi 
prin îndepărtatele hăuri întunericul 
Dați-i un anotimp bintuit de candid, 
și-o pană, o pană să poată-nvia suri 
să poată crede că viața nu e zadar 
Dați-i inimă, care să uu simtă 
cum mileniul acesta fulgeră acrul s 
blinda lumină să presare peste cîmp 
și-o pană să scrie scrisoare de drag, 

acum, la ceasul cînd Unirea ne e ci 
Și lăsați să-i plinea ochii peste lucra 
risipind amară drojdia îndoielilor, 
peste rouă lumii, s-orinduiască răs« 
rece căldura metalului s-o vînture-i 
Dați-i o pană, o minusculă șansă 
să-și crească pruncii, poemele-n Ph 

Ion I’as
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Nicolae Ceaușcseu: „N 
a fost rezultatul nici ți
nui tratat de pace, nu a 
fost voința unei puteri 
din afară : Unirea a fost 
rezultatul voinței popo
rului român darnic de 
libertate șt independen
ță".

forța celor adunați la 
Alba Iul ia, moții 
lancu din Apuseni, 
răni de pe Mureș, de pe 
Tirnave și de pe Crișuri, 
•muncitori și cărturari de 
la Arad și Cluj, Blaj și 
De va, 
șoara, 
Jiului, 
adinei 
alături

Oradea 
mineri 
a avut 
in timp 
de el au fost aco

lo, nevăzuți dar oii, miile 
de români care au visat 
și au luptat pentru uni
re, au lost marii voie
vozi, au fost spada Vitea
zului Mihai și pana căr
turarilor și versul poeți
lor, alături de ei, năseîn- 
du-se chiar in acea cli
pă, a fast viitorul.

Cornellu RADULESCU

â II 
a

fost; !

tete

nînt,

ă

te, 
ate;

Sub tricolor
Din cerc de soare 
de pe culmea 
Prin jertfele 
albite-n os de 
Trei frunți se 
in firul salbei 
Copacului 
<-e s-a trezit din somn. 
Și nu-s decît 
atâtea doruri

legat 
visurilor 
noastre demne

care ne-au
de

în țara 
hotarul

;

Albei

domn 
legară

închegatcu
Este Unirea 
dintru începuturi
Trecind prin două mii 
de primăveri.
Din iernile
ce s-au ascuns în fluturi
Cu trăinicia ei
venind din ieri !...

loan CII1RAȘ

i
?

ECOURI IN PRESA VREMII

Imagine-documcnt. Imagine-siinbol. Pentru 
că nici o descriere, oricât ar fi ca de detaliată, 
plină de patos, nu ar putea să redoa cu mai 
nouă fidelitate ce s-a întâmplat la 1 Decem
brie isn«.

Numai și numai această imagine poate fi 
martorul de necontestat al «împlinirilor care, în 
acea zi de la începutul lunii decembrie — 1918. 
au culminat cu grnndioBSa Unire. Steagurile 
tricolore, imortalizate de această imagine, 
prevestesc parcă evenimentul care era predes

tinat pentru soarta tuturor românilor; UNIREA!

Marea Unire din 1918 
a avut un profund ecou, 
atît în țară cît și 
hotare. Presa internă 
cea externă, prin ] 
unor personalități 
ce și culturale, 
articole 
sacrate 
istoric, 
șurarea 
entuziasmul maselor parti
cipante care au votat 
actul Unirii — rod al 
voinței nestrămutate a na
țiunii române, evidenți
ind semnificația eveni
mentului memorabil al 
istoriei naționale.

Un ..............
blicistic 
cele spuse ; „Am 
cu pace 
ziarul
Orăștie, relevind 
nătatea 
brie — 
duminică, 1 Decembrie 
1918, o zi care se va 
scrie cu litere de 
cartea neamului 
nese. în ziua 
poporul român 
cuprinsul plaiurilor 
dincoace dc Cai-pați 
rostit voința luî nestră
mutată de a se uni eu 
frații Iui de un sînge din 
România. Prin această 
rostire înțeleaptă unitatea 
neamului nostru e desăvâr
șită! Dacia lui Traian și 
România unită pe timp 
scurt de Mihai Viteazul 
și-a luat ființă pentru toa
te timpurile cît va trăi 
neamul românesc pe pă
mânt" (n-. din 29 nov./ 
12 dec. .1918).

în ziarul „Alba Îulia" 
(redactat de av. Zaharia 
Munteanu, prof. Al. Lu- 
peanu — Melin și Ioan

peste 
și 

pana 
poli ti- 

a inserat 
sau reportaje con- 
marelui

relevând 
măreței

moment 
desfă- 

Adunări,

scurt florilegiu pu- 
poate confirma 

i trecut 
— se spune în 
„Libertatea" din 

însem- 
zileî de 1 Decern
ai peste ziua de 

nou 
în-
înaur 

româ- 
aceasta, 
din tot 

de 
și-a

Georgescu, în orașul Uni
rii) au apărut, precum 
era firesc, exacte infor
mații și reportaje des
pre ziua de 1 Decembrie, 
comentîndu-se rezoluția u- 
njrii : „Stăm — se scrie 
în ziarul din 10 dec. 1918 
— pe baza rezoluțiunii 
votate de Adunarea națio
nală din Alba îulia 
prin care s-a decretat u- 
nirea necondiționată a tu
turor românilor 
singur stat... Cu 
la muncitorii industriali 
luptăm pentru realizarea 
întregului program socia
list și pentru introduce
rea 
cari 
bunăstarea, 
morală și 
muncitorimii

„Voaia poporului" 
Sibiu insera o telegramă 
emoționantă trimisă 
marele istoric N. 
pasionat călător pe 
leaguri le 
militant 
drepturile 
lor: „Tn clipa bind ceea 
ce au urmărit trudele și 
suferințele noaste de 
mucenici timp de atâte i 
sute de ani. ajunge a fi 
un crez de biruință, lăsatî 
să vie către voi și îndu- 
ișatul glas al cuiva, care 
o viață întreagă a ur
mărit pas eu pas fiecare, 
din aceste silințe 'du
reri si s-a împrietenit în 
gîndui său cu toți acei din
tre voi care, ca și dânsul 
au muncit si au crezut" 
(nr. 5 din 16/29 dec. 1918).

O serie de organe de 
presă străine au consem
nat date și știri referitoare 
la Adunarea de la Alba 
îulia din 1 Decembrie 1918.

„Consiliul 
din Tran-

C; ișana 
a pracla-

tuturor 
asigură

într-tm 
privire

instituțiilor 
sănătatea, 
înaintarea 

materială a

din

de
Iorga,

transilvănene și 
înfocat pentru 

și libertatea

Ziarul francez „Le Ma
tin" transmitea telegra
fic din Viena la începutul 
lui decembrie 1918. unnă- 
toarea știre : 
Național Român 
si h’ania, Banat, 
și Maramureș,
mat unirea provinciilor 
române la Regatul Româ
niei. Drapelul 'român flu
tură pe toate edificiile 
publice. Entuziasmul este 
de nedescris Oamenii 
plîpg și se îmbrățișează 
pe străzi. Vechile colonii 
saxone din Transilvania, 
care au împărtășit de se
cole suferințele cu românii, 
participă din toată inima 
Ia bucuria lor" (ar. 12 701 
din 6. dec. 1918).

Intr-un intins reportaj 
sub genericul „Proclama
rea Unirii tuturor români
lor", ziarul american „The 
New York Times", consi
dera data de 1 Decembrie 
„o mare sărbătoare a ro
mânilor transilvăneni". E- 
rau reproduse știri din zia
rele maghiare, menționfn- 
d»-se <•<“. „o mulțime ds 
peste 100 000 de oameni, 
în variate costume pito
rești... a aclamat cu entu
ziasm cuvântările fruntași
lor naționali. O ordine per
fectă a fost menținută de 
Garda Națională și țăranii 
înarmați, și nu ao fost vă- 
zuți oameni în stare de e- 
brietate” (nr. din 11 dec. 
1918).

Unirea ca împlinire și 
expresie a năzuinței și vo
inței maselor largi popu
lare este laitmotivul ca-e 
se desprinde din paginile 
îngălbenite a> periodice
lor vremii, atît din țară 
cît și din străinătate.

D .FELICRAD

sale de pace, a hotărârii 
de a-și făuri o viață dem
nă, liberă, de a trăi in 
prietenie și colaborare cu 
vecinii săi, cu toate 
rele lămâi".

Păcînd o profundă 
ză a evenimentului 
re îl aniversăm și a 
cințelor sale, secretarul ge
neral a? partidului 
totodată faptul că 
unirii n-a putut 
toate problemele 
naționale, n-a 
toate așteptările 
largi populare, care luptau 
pentru noi condiții de via
ță, pentru relații egale în
tre toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționa
litate". După cum se știe, 
statul 'ațional unitar s-a 
realizat în condițiile men
ținerii puterii politice 
economice de către 
ghezie și moșierime, 
ao guvernat țara 
partidele lor regrupate — 
regrupate sau nou create 
—. folosindu-se de unire 
pentru intensificarea ex- 
plotării oamenilor muncii.

în cadrul României re
întregite în 1918 și-au gă
sit un cîmp mai larg 
manifestare legitățile orân
duirii capitaliste s-au in
tensificat contradicțiile in
tre clasele dominante, ex
ploatatoare și clasa mun
citoare, țărănimea, masele 
largi ale celor ce mun
cesc. Cercurile politice 
burgheze și moșierești, ne
voite, sub presiunea miș
cării revoluționare să fa
că unei? concesii au 
tat destul de repede 
vendicarea înscrisă 
masele populare în liotă 
rîrea de la Alba 
privind „înfăptuirea 
vîrșită a unui regim 
democratic pe toate

nurlie vieții politice", du
pă cum au respins cu 
brutalitate — și uneori 
prin represiune sângeroa
să — dezideratele legi
time ale clasei muncitoa-

releva 
„actul 

rezolva 
sociale și 
îndeplinit 

maselor

și 
but- 
care 
prin

ce

ui- 
re- 
Je

îulia 
desă- 
curat 
tere-

Mișcarea muncitoreas
că și socialistă a ținut 
mereu sus steagul luptei 
pentru unitate, pentru in
dependența și suveranita
tea patriei, mobilizând for
țele social-politice largi 
pe făgașul unor bătălii cu 
caracter național, care 
și-au găsit justificarea 
deplină în fața isteriei.

mișcarea de rezistență an
tifascistă în anii urmă
tori. în lupte pentru do- 
borîrca dictaturii milita- 
ro-fasciste și trecerea ta
rii de partea coaliției an
tihitleriste, pentru redo- 
bîndirea independenței 
și suveranității statului 
român.

Revoluția dc eliberare 
socială și națională anti
fascistă și antiiinperialis- 
tă de la 23 August 1944 
a reprezentat o străluci
tă încununare a eroicei 
lupte revoluționare a ma
selor populare, a forțelor

poporyiui 
stăpîn în

roman
propria

sacru al 
de a fi 
sa țară".

Punând 
oricăror relații de 
dență față de monopolu
rile străine, de cercurile 
imperialiste internaționa
le, România se afirmă pe 
trena mondială ca un stat 
socialist independent și 
suveran, factor activ ai 
pălii și colaborării între 
toate popoarele lumii. 
Datorită eforturilor cons
tructive ale poporului, ma
rilor, realizări obținute în 
anii socialismului, precum

definitiv capăt 
depcn-

rea treburilor obștești, la 
elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici interne și 
externe a țării. Profundele 
transformări petrecute în 
structura socială și econo
mică a țării — în mod deo
sebit în perioada marcată 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — au dus la întări
rea considerabilă a 
ții social-politice a 
rului. O contribuție 
țială, hotărâtoare la 
rarea
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înfăptuite sub
conducerea încercatului nostru partid

Idealurile unirii
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Preluând și amplificând 
bogatele tradiții ale vechii 
mișcări muncitorești, so
cialiste, Partidul Comu
nist Român a militat, in 
condițiile grele ale ile
galității, pentru unitatea 
de acțiune a muncitorilor 
și țăranilor, a tuturor for
țelor democratice, ale po
porului român și ale na - 
țîonalităților 
re împotriva 
pentru drepturi și libertăți 
democratice.

Roadele experienței do
bândite în acțiunile și miș
cările de front popular an
tifascist, care au apropiat 
tot mai mult partidul 
munist de masele largi 
oameni ai muncii și 
dus la realizarea unor 
țelegeri și alianțe cu 
ferite grupări 
politici cu ^orientare 
triotieă, dcnfocratică, 
fost din plin (folosite

conlocuitoa- 
exploa tării.

co
de 
au 
in
di

și oameni 
pa- 
au 
in

progresiste ale țării, în 
frunte cu Partidul Co
munist Român, împotri
va fascismului și domina
ției imperialiste, pentru 
libertate, independență si 
suveranitate națională. Ea 
este considerată cu în
dreptățit temei ca o coti
tură în viața politică in
ternă și externă 
ca început al 
revoluționar din 
născut România
tă. Epoca de după 23 Au
gust 1944, se subliniază 
în Programul Partidului 
Comunist Român, „a mar
cat începutul unei noi is- 
voi ii a patriei noastre — 
ist< ria împlinirii idealuri
lor de dreptate socială și - 
naț’onală, pentru care au 
Iu,lat nenumărate gene
rali de înaintași, a ciceii- 
i ii depline a independentei 
ș; suveranității naționale 
a României, a dreptului

a țăni, 
procesului 
care s-a 

sociali s-

și politicii externe, prin
cipiale și constructive, de 
promovare a independenței 
și suveranității naționale, 
de pace și conlucrare ac
tivă cu toate țările lumii. 
România se bucuri astăzi 
de un prestigiu iniernapo- 
nal fără precedent în în
treaga sa istorie.

Progresul economic a fă
cut posibilă îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de 
muncă ale tuturor celor ce 
muncesc. O puternică în
florire au cunoscut știința, 
arta, cultura, învățământul. 
Totodată, consolidarea cu
ceririlor socialiste ale po
porului a dus la continua 
lărgire a democrației, asi
gurând exercitarea, în fapt 
de către toți cetățenii a 
celor mai largi drepturi 
și libertăți, participarea 
lor, fără deosebire de na
ționalitate Ia viața politi
că și socială, la conducc-

unîtă- 
popo- 
esen- 

ela bo
și fundamentarea 

teoretică și practică a li
niilor directoare ale politi
cii 
mânești, 
în Programul partidului de 
făurire a societății socialis
te multilateral 
si înaintare a 
spre comunism, 
rășul Nicolae 
Mai ales după 1965 de cînd 
în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu numită 

pe drept „Epoca Ceausescu" 
lupta pentru progresul ne
întrerupt al patriei, pentru 
apărarea și consolidarea 
independenței și suverani
tății naționale împotriva 
oricărui amestec din afară 
a devenit temelia întregii 
politici interne și externe 
a României.

La a 65-a aniversare a 
existenței sale ca stat na
țional unitar. România se 
înfățișează ca o țară socia
listă înfloritoare, liberă și 
suverană, în care toți fiii 
ei, fără deosebire de națio
nalitate, trăiesc și muncesc 
în strânsă unitate și fră
ție, sînt stăpîni pe desti
nele lor, cunoscând, în 
anii socialismului adevăra
ta unire și unitate de mo
nolit a întregului popor în 
jurul partidului, al secreta
rului său general — izvor 
nesecat de tărie și încrede
re în destinul luminos al 
patriei.

interne și externe ro- 
magistral trasate

dezvoltate 
României 

o are tova- 
Ceaușescu.
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Solemnitatea depunerii unor coroane
FILME

inimă.20,50 ca o 
documentar

de flori, cu prilejul aniversării a 65 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

însoțit

19,00 închiderea progra-
mului.

20,00 Telejurnal (parțial
color).

20,15 Cîntecul șl poezia

(Urmare din pagina I)

A urmat apoi momen
tul solemn, In care, în 
acordul Imnului eroilor, 
au fost depuse la Monu
mentul eroului necunos
cut coroane de flori din 
partea secretarului gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii S<x:ialiste Ro
mânia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
din partea Comitetului 
Central al Partidului Co-

munist Român, Consiliului 
de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R. și Con
siliului popular județean, 
Comitetului județean Vran
cea al U.T.C. și 
liului județean al 
nlzației 
șoimilor

După 
roanelor
panțil la ceremonie 
păstrat un moment de re
culegere.

Consi- 
orga-

Șlipionierilor 
patriei, 
depunerea 
de flori, particl-

au

co-

La Alba Iulia, In cadrul 
unor solemnități, au fost 
depuse coroane și jerbe de 
flori din partea organelor 
locale de partid și de stat, 
a organizațiilor de masă 
și obștești șl a unor co
lective din întreprinderi și 
instituții, la statuia lui 
Mihai Viteazul, domnito

rul care a înfăptuit pen
tru prima oară visul mul
tisecular de unire a tutu
ror românilor, la 
mentul și obeliscul 
țațe în memoria

monu- 
înăl- 

marti-

rilor Horit. Cloșca și Cri- 
șan, precum și la mo
numentul și cimitirul e- 
roilor.

Coroane și jerbe de flori 
au mal fost depuse din 
partea organelor locale de 
partid șl de stat, a orga
nizațiilor obștești, a 

menilor muncii la 
mente 
pentru 
realizarea statului 
nai unitar român, 
patriei din numeroase lo
calități ale țării.

PETROȘANI 
iembrie: Un surîs
plină vară ; Unirea : 
ventură în Arabia.

oa- 
monu- 

închinate luptei 
independența și 

națio- 
eroilor

i
y

»

i

PETRILA : Pruncul,
petrolul și ardelenii.

LONEA : Parada Cha
plin.

VULCAN — Luceafă
rul : Misterele Bucureș
tilor.

LUPENI — Cultural :
Pruncul, petrolul și 
delenii.

URICANI : Strada
care locuiesc.

ar-

pe

21,20

22,00

mîndră în
Muzi-

care ne-au 
istoria
O țară 
Film 
TV.
Țară
sărbătoare, 
că populară.
Telejurnal (parțial 
color).

RADIO

15,20

15,00
15,05

TV

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prezentat la Națiunile Unite, s-a bucurat de o înaltă apreciere

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). La sediul Na
țiunilor Unite a avut loc 
o ședință festivă a Comi
tetului pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, or- 
gansim din care face par
te șl România. Ședința a 
fost dedicată „Zilei inter
naționale de solidaritate cu 
poporul palestinian. Au 
participat reprezentanți al 
statelor membre 
O.N.U., precum și
partea unor mișcări de e- 
liberare națională. A fost,

ale 
din

de asemenea, prezentă o 
delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Pales
tinei, condusă de Faruk 
Kaddouml, șeful Depar
tamentului — 
O.E.P.

Au luat ---------
ședințele Adunării 
nerale a O.N.U., 
Illueca, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, reprezentanți ai 
altor organisme din 
mul O.N.U.

Au fost adresate 
saje de solidaritate 
poporul palestinian

Politic
cuvîntul

al

pre- 
Ge- 

Jorge

siste-

me- 
cu 

din

președintelui 
Socialiste

partea șefilor de stat sau 
guvern a numeroase sta
te membre ale O.N.U.

Mesajul 
Republicii
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin 
care se exprimă sprijinul 
ferm, consecvent, al popo
rului român acordat cau
zei juste a poporului pa
lestinian și eforturilor pen
tru realizarea drepturilor 
sale naționale legitime, 
inalienabile, la autodeter
minare, la crearea unul 
stat propriu, independent, 
s-a bucurat de înalta a-

preclere a participanților. 
Mesajul a fost prezentat, 
în cadrul ședinței festive, 
de reprezentantul per
manent al României pe 
lingă O.N.U., Teodor Ma
rinescu.

Delegația O.E.P. a apre
ciat poziția țării noastre, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu ca o nouă con
tribuție la eforturile pen
tru soluționarea trainică 
și dreaptă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea în a- 
ceastă regiune a lumii a 
unei păci globale.

I 
I 
I
I
I
I
I
I

15,35

Telex.
Din marea carte a 
patriei.
Cîntec dulce 

mânesc — 
populare.
Sub tricolorul steag. 
Emisiune de < 
tece și versuri 
chinate Unirii.
jurul orei 16,00

ro- 
melodii

cîn- 
în-

în
Transmisiune directă: 
Adunarea omagială și 
spectacolul din Capita
lă consacrate împlinirii 
a 63 de ani de la făuri
rea statului național u- 
nitar român.

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Club univers 20. 
Buletin de știri. 
Cîntec de împlinire. 
Sfatul medicului. 
Folclor contemporan. 
16,30 Radiogazeta econo
mică. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Revista pri
măriilor. 17,35 Te apăr 
și te cint, patria mea — 
program muzical. Orele 
serii. 1918—1983. Jubi
leul unui eveniment me
morabil în istoria Româ
niei. 19,30 Radiocenaclu. 
Realizator Adrian Pău- 
nescu. 22,00 O zi într-o 
oră. Radiojurnal. 23,00 
Muzică românească. 
23,30—5,00 Non stop mu
zical. (Buletine de știri 
la orele: 24,00; 2,00;
4,oo). :

16,00
16,05
16,15
16,20

memento

1
ii
iii
i 
ii
i
I
i
l
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Manifestări peste hotare consacrate Unirii
DELHI 30 (Agerpres). 

Sub auspiciile „Acade
miei internaționale E- 
minescu" de la Universi
tatea din Delhi a avut 
loc o seara de poezie ro
mânească dedicată săr
bătoririi a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român.

Totodată, a fost organi
zată o expoziție de foto
grafii înfățișînd aspecte 
din viața și realizările po
porului român.

României în anii construc
ției socialiste, îndeosebi în 
perioada de cînd la con
ducerea partidului și sta
tului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a vorbit consulul general 
al României la Alexan
dria, Ion Edu.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE și de 

LEGUME-FRUCTE

ficarea unei vieți noi pe 
pămîntul României so
cialiste.

Un loc de frunte îl ocu
pă imaginile ilustrînd am
pla și neobosita activitate 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, desfășurată pentru 
ridicarea țări pe noi culmi 
de civilizație și progres.

La evocarea evenimen
tului istoric a participat 
un grup de specialiști me
xicani, foști studenți în 
România, care au făcut 

referiri elogioase la poli
tica de dezvoltare socială 
și economică a 
la evoluția și 
învățămîntului 
românesc și la ... __
înțelege România să acor
de sprijin unor țări In 
curs de dezvoltare pen
tru pregătirea cadrelor 
necesare economiei lor.

Cu acest prilej, s-au re
liefat rolul șl contribuția 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu 
la dezvoltarea 
învățămîntului 
noastră, la promovarea de 
către România a unei po
litici active de pace și de 
largă cooperare cu oame
nii de știință din toate ță
rile lumii.

României 
realizările 

superior 
modul cum

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

— -
- ☆ -

științei și 
din țara

$ -

splendid pentru fotbaliștii romaniRezultat

(secretariat), 41663, 42464 (secții). TIPARUL» Tipografia Petroșani, str. N. BăPescu 2,2, teleloane 41662

,i Ce- 
încheiat 

(0—0), 
pentru

înalt nivel al fot- 
actual, împotriva 

clasă,

(De 
A.

Pe stadionul 
din Bratislava,

sporti- 
lor 
la

în prezent și-au 
prezența la tur- 

final formațiile 
(ca țară gazdă), 

R.F.

' CAIRO 30 (Agerpres). 
La Consulatul general ro
mân de la , Alexandria a 
fost organizată o confe
rință de presă cu ocazia 
celei de-a 65-a aniver
sări a făuririi statului na
țional unitar român.

Despre semnificația is
torică a evenimentului, ca 

despre dezvoltarea

VARȘOVIA 30 (Ager- 
pres). în cadrul acțiuni
lor dedicate celei de-a 
65-a aniversări a făuririi 
statului național unitar 
român, la Varșovia a fost 
deschisă o expoziție do
cumentară de fotografii, 
înfățișînd pagini din is
toria luptei poporului 
român pentru unitate na
țională, pentru libertate 
și democrație, aspecte a- 
le construcției socialiste 
din patria noastră, prin
cipalele realizări obținute 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român în edl-

CIUDAD DE MEXICO 
30 (Agerpres). — Sub aus
piciile Corpului profeso
ral și ale Direcției de co
ordonare culturală din 
cadrul Universității Auto
nome din statul Mexic, la 
Ciudad de Mexico a avut 
loc o manifestare consa
crată împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea statu - 
lui național unitar român.
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BRATISLAVA 30 
la trimisul Agerpres, 
Berger): 
„Slovan" 
în prezența a peste 50 000 
de spectatori s-a disputat 
miercuri seara, în preli
minariile campionatului eu
ropean de fotbal (grupa a 
5-a), meciul dintre selec
ționatele României și Ce
hoslovaciei, meci 
la egalitate : 1—1
rezultat splendid 
fotbaliștii români care ob
țin astfel mult dorita ca
lificare la turneul final ce 
va avea loc anul viitor în 
Franța. în această paitidă 
decisivă, adevărată finală 
a grupei, echipa română 
a luptat cu o dăruire e- 
xemplară pentru culorile 
sportive ale patriei, do-

vedind o mare ambiție, vi
goare fizică, precum ș! vir
tuți tehnice și tactice de 
necontestat, de-a lungul 
celor 90 de minute de joc. 
A fost una dintre cele mal 
bune partide disputate de 
formația noastră în aceas
tă grupă, din care au fă
cut parte deținătoarea ti
tlului mondial, Italia, fos
ta campioană a Europei și 
dublă vicecampioană mon
dială, Cehoslovacia, și re
dutabila selecționată a 
Suediei.

întîlnirea de la Brati
slava, care a suscitat un 
enorm interes in lumea 
fotbalului mondial, a de
monstrat valoarea
vilor români, marile 
posibilități de a juca

cel mai 
balului 
unor adversari de 
care au făcut totul pen
tru a obține victoria și 
calificarea între primele 
echipe ale Europei. Reuși
ta a fost insă de partea 
echipei României, clasată 
pe locul întîi cu 12 puncte, 
5 victorii două jocuri e- 
gale și o singură înfrîn- 
gere.

Calificarea la turneul 
final al Campionatului 
european, unul dintre ce
le mai mari succese din 
istoria fotbalului nostru, 
este și o urmare fireas
că a condițiilor minunate 
de pregătire și viață pe 
care le au sportivii din 
România socialistă, grijii

și dragostei cu care sînt 
înconjurați.

înaintea ultimei partide 
(Italia — Cipru, la 22 de
cembrie), care nu mai con
tează pentru ordinea pri
melor trei locuri, clasa
mentul grupei a 5-a pre
liminare se prezintă ast
fel: 1. România — 12 
puncte — calificată la tur
neul final al competiției; 
2. Suedia — 11 puncte; 3. 
Cehoslovacia — 10 punc
te; 4. Italia — 3 puncte; 
5. Cipru — 2 puncte.

Pînă 
asigurat 
neul 
Franței 
României, Belgiei, 
Germania, Danemarcei și 
Portugaliei.
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