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„...Deși s-a desfășurat separat — în Moldova, 
Transilvania și în Muntenia — revoluția de la 1848 
a exprimat programul unitar al întregului popor, în 
centrul căruia obiectivul cel mai imperios era unirea 
tuturor românilor în granițele aceluiași stat național, 
democratic, modern și independent"

DIN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘE5CU 
p» care o publicăm astăzi

GRANDIOASA ADUNARE POPULARĂ DE LA IAȘI

Cu participarea conducerii de partid și de stat, cu solemnitate și înaltă cinstire, 
a fost aniversat ieri un strălucit moment al istoriei poporului nostru:

REVOLUȚIA DE LA 1848, EVENIMENTELE PETRECUTE IN MOLDOVA IN ACEL AN EROIC

IAȘI, 4 mai 197.1 Acest stră
vechi oraș de glorie moldavă, 
cu adinei rădăcini In istoria 
țârii, cu nobile și strălucite tra
diții revoluționare, acest stră
vechi leagăn de cultură si sim
țire românească, astăzi tinăr și 
viguros centru economic și cul
tural al oalriei noastre socia
liste. a omagiat, vineri, unul 
dintre cele mai înălțătoare mo
mente din trecutul de luptă și 
tzbinzi al poporului nostru.

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
aici s-a desfășurat o gran
dioasă adunare populară con
sacrată aniversării a 125 de 
ani de la revoluția burghezo- 
democratică din 1848 in Româ
nia, evenimentelor petrecute in 
Moldova in acel an de glorie 
revoluționară.

Această impresionantă adu
nare a deschis, In fapt, seria 
marilor manifestări populare 
prin care națiunea noastră so
cialistă cinstește, cu venerație șl 
recunoștință, amintirea revolu
ționarilor pașoptiști, care, prin

Plecarea din Capitală
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
plecat la Iași pentru a participa 
la adunarea populară organizată 
cu prilejul împlinirii a 125 de ani 
de la revoluția din 1848 desfășu
rată în Moldova.

Secretarul general al partidului 
este însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Virgil Trofin, 
Dumitru Popescu și Comei Bur
tică. 

lupta și jertfa lor eroică, au 
adus nepieritoare contribuții la 
înfăptuirea idealurilor funda
mentale ale poporului român, la 
făurirea României moderne, ca 
stat independent și unitar.

Pe multe din vechile edificii 
ale Iașilor, ale căror ziduri se 
confundă cu istoria și cultura 
noastră, pe frontispiciul impu
nătoarelor clădiri ridicate aici 
in ultimii ani, pe arterele ora
șului, trezit la viață nouă, flu
tură, in adierea primăverii, 
steaguri roșii și tricolore.

Populația orașului așteaptă cu 
multă dragoste sosirea conducă
torului iubit al partidului și 
statului nostru. Mii de ieșeni au 
ținut să-1 primească încă de la 
aeroport.

La coborîrea din avion, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, impreună cu 
tovarășii Virgil Trofin, Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică sînt 
salutați cu căldură de repre
zentanții organelor locale de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești.

(Continuare în pag. a Il-a)

La plecarea din București, pe 
aeroportul Băneasa, erau prezenți 
tovarășii : Manea Mănescu, Paill 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Radu
lescu, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Miron Constantinescu, 
Mihai Dai ea. Aurel Duca, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Participînd cu deosebită bucu

rie, impreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat, la această mare adunare 
populară, consacrată unui eveni
ment memorabil din istoria noas
tră națională — începutul revolu
ției burghezo-democratice, cu 125 
de ani în urmă, aici, la Iași — 
care a constituit o piatră de hotar 
pe drumul cuceririi libertății so
ciale și naționale a poporului ro
mân, a progresului și civilizației- 
patriei noastre, doresc să exprim 
cele mai calde mulțumiri tuturor 
locuitorilor care ne-au întîmpinat 
astăzi cu deosebită căldură. în a- 
ceasta vedem o expresie a încre
derii tuturor locuitorilor lașului, 
ca de altfel a întregului popor, în 
partidul nostru comunist, în con
ducerea sa, în politica noastră in
ternă și externă, a hotărîrii de a 
o înfăptui neabătut. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale).

Dați-mi voie sâ vă adresez, cu 
acest prilej, dumneavoastră, parti- 
cipanților la marea adunare popu
lară, tuturor locuitorilor munici
piului și județului Iași, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum 

ți a mea personal, un salut căl
duros și cele mai bune urări. (A- 
plauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

RevoLuția de la 1848 a zguduit 
din temelii vechile rinduieli feu
dale care frinau mersul înainte 
al societății românești, a marcat 
începutul unei noi etape în dez
voltarea economico-socială a ță
rilor române, în lupta pentru 
libertate și o viață mai bună, îm
potriva exploatării și asupririi 
maselor muncitoare, pentru reali
zarea unității naționale, formarea 
statului național unitar român, 
scuturarea jugului dominației 
străine și cucerirea independenței 
și suveranității patriei noastre. 
(Aplauze puternice, urale).

După cum se cunoaște, frăxnîn- 
tările social-politice ale anului 
1848 au cuprins în vîrtejul lor cea 
mai mare parte a popoarelor 
Europei. In țările din occidentul 
continentului relațiile de produc
ție capitaliste începuseră să ia 
amploare încă din secolul al 
XVIII-lea. In țările române 
însă, datorită condițiilor istorice 
specifice — și în primul rînd men
ținerii jugului dominației străine 
— evoluția societății pe calea capi
talistă a fost mult timp întîrziată. 
Imperiul otoman, țarismul ?i im
periul habsburgic erau profund 

interesate în menținerea & făptui
rii feudale în țările române, în 
împiedicarea oricăror schimbări 
cu caracter progresist și, în spe
cial, în înăbușirea aspirațiilor spre 
unire și dezvoltare de sine stătă
toare a poporului român, spre scu
turarea jugului dominației stră
ine. Actul care legifera condițiile 
conservării și întăririi relațiilor 
feudale a fost Regulamentul Or
ganic, impus țărilor românești de 
imperiul țarist, despre care Karl 
Marx scria în „Capitalul" că „sub 
pretextul că desființează iobăgia, 
îl dădu putere de lege. Codicele 
muncii de clacă, proclamat în 1831 
de generalul rus Kiseleff. a fost 
bineînțeles dictat de înșiși boierii, 
în acest fel Rusia a cucerit cu o 
singură lovitură și pe magnații 
Principatelor dunărene și aplau
zele cretinilor liberali din întrea
ga Europă".

Cerințele obiective ale dezvoltă
rii economico-sociale au deter
minat însă. în pofida tuturor a- 
cestor opreliști, apariția tot mai 
pronunțată, în secolul al XIX-lea, 
a relațiilor de producție capita
liste in toate cele trei țări româ
nești. Consolidarea și extin
derea acestor relații impuneau, 
pe de o parte. înfăptuirea u- 
nor reforme sociale care sâ 
permită desfășurarea liberă a 

activităților economice, industria
le și comerciale, iar, pe de 
altă parte, lărgirea pieței interne 
prin desființarea granițelor artifi
ciale dintre cele trei țări româ
nești, unirea acestora într-un sin
gur stat, încheierea procesului de 
formare a națiunii române, a sta
tului național unitar.

Ca urmare a acestor procese și 
tendințe economico-sociale, în pri
ma jumătate a secolului al XIX- 
lea încep să aibă loc schimbări 
importante în structura orinduirii 
feudale românești, în raportul de 
forțe politice și de clasă, care de
termină înfruntări și convulsii în 
straturile cele mai adinei ale so
cietății.

Boierimea, clasa feudală care 
deținea rolul dominant în societa
te, avea poziția cea mai reacțio
nară, se împotrivea oricăror În
noiri sociale, văzînd în aces
tea o primejdie pentru pri
vilegiile ei economice și politice. 
Țărănimea, clasa cea mai nu
meroasă a societății din acea epo
că, principala producătoare a bu
nurilor materiale, suferea cel mai 
crîncen consecințele exploatării și 
asupririi feudale, fiind privată 
atit de rodul muncii sale, cit și de 
cele mai elementare drepturi șl 
libertăți cetățenești. O expresie 
elocventă a stării de profundă 

nemulțumire a locuitorilor d® la 
sate o constituie numeroasele miș
cări și răscoale țărănești ce Jalo
nează prima jumătate a secolului 
al XIX-lea șl din care cea mal 
proeminentă este marea răscoală 
a pandurilor lui Tudor Vladimi- 
rescu din 1821. Totodată, pe scena 
social-politică a țării încep să 
joace un rol tot mal important 
noile clase în ascensiune. Burghe
zia era interesată în sfărîmarea 
îngrădirilor feudale, în cucerirea 
unor libertăți și drepturi demo
cratice care să-i permită să-șl 
consolideze poziția economică și 
politică în societate.

Odată cu apariția relațiilor de 
producție capitaliste apare șl se 
dezvoltă tînăra clasă muncitoare, 
vital interesată în lichidarea orîn- 
duielilor- anacronice, în cucerirea 
unor largi drepturi șl libertăți de
mocratice pentru cel ce muncesc, 
în înfăptuirea unor reforme me
nite să deschidă drum larg dez
voltării economico-sociale a țării.

Acest tablou social-politic rele
vă faptul că în societatea româ
nească din preajma anului 1848 se 
acumulaseră puternice contradic
ții de clasă, care impuneau în mod 
imperios schimbări radicale în or
ganizarea vieții economico-sociale.

(Continuare In pag. a in-a)

VIZITA DE LUCRU 
ÎN JUDEȚUL BACĂU

Ieri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășii Virgil Trofin, Dumitru Popescu și Cornel 
Burtică, a sosit, intr-o vizită de lucru, în județul Bacău.

Marcînd un eveniment remarcabil în viața oamenilor 
muncii băcăuani, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
oferit locuitorilor acestor meleaguri prilejul de a se intilni 
din nou cu secretarul general al partidului, analizării, in

cadrul unui viu dialog, într-un spirit de adine democra
tism, a realizărilor de pină acum, a sarcinilor ce le revin 
in lumina hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a recentelor plenare ale Comi
tetului Central, a angajamentului pe care întreaga țară 
și l-a luat de a îndeplini cincinalul in patru ani și ju
mătate.

REPORTAJUL DE LA VIZITA IN ORAȘUL BUHUȘI Șl DE LA INTILNIREA CU 
MEMBRII BIROULUI COMITETULUI JUDEȚEAN DE PARTID Șl Al COMITETULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI POPULAR SE PUBLICĂ IN PAGINA A IV-A.
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încercată a Partidului Comunist Ro
man. să pășim Înainte spre triumful 
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c •muntsmu'u-. '■. „Trăiască Partidul 
Comunist Român, in frunte cu se- 
cretarul său general. tovarășul 
\e<ae Ceaușescu**, ..Trăiască și in- 

v .<scă scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România**, „Tră- 
' -scă ooporul român — constructor al 

socialismului". „Trăiască atotbirui- 
v irea Învățătură marxist-leninistă", 
.. . r 3scă unitatea muncitorilor, ță
ranilor. intelectualilor, a întregului 
p-»por. în jurul Partidului Comunist 
Român", ..Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, să luptăm cu ho- 
tărire pentru realizarea planului cin
ema] 1971—1975 înainte de termen**. 
Aceste urări și îndemnuri se află, 
a mn. pe buzele întregii suflări a 
lașul uL

Aici. în centrul municipiului, s-au 
adunat, pentru a participa la adu
narea populară, 40 000 de oameni. 
Sint muncitori de la întreprinderile 
ieșene, țărani cooperatori din comu
nele învecinate, intelectuali, studenți 
și ele\:. sini bărbați și femei, tineri 
și virstnici. urmașii generației de la 
1848. ai generației Unirii, ai genera
ției oare a desăvirșit statul națio
nal român unitar. Sint locuitorii la
șului de astăzi, veniți să cinstească 
— ca demni moștenitori și continua
tori — memoria revoluționarilor de la 
134". a tuturor luptătorilor pentru 
democrație, pentru libertatea și in
dependența patriei, pentru progres 
și socialism.

Mulțimea întimpină cu nestăvilit 
entuziasm pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți oaspeți.

Din rindul mulțimii se desprinde 
un grup de copii care oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu si Ion 
Ghoorghe Maurer lalele roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți oaspeți urcă la tribuna oficială, 
împreună cu reprezentanți ai orga
nelor județene și orășenești de par
tid și de sta*, ai organizațiilor de 
masă și obștești, militanți din ilega- 
l.*ate ai partidului și mișcării noas
tre muncitorești, cu personalități 
ale vieții științifice, artistice și cultu
rale, oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile ieșene.

începe adunarea festivă. Răsună 
e lemn Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cuvintul de deschidere este rostit 
de to.arășui Gf-.ecrghe Ciiibiu, 
secretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R.

Sărbătorirea acestui măreț eveni
ment aici, la Iași — a spus vorbi
torul — capătă pentru toți partici- 
panții ]a această mare adunare popu
lară o semnificație deosebită, con
ferită de posibilitatea de a saluta 
prezența In mijlocul nostru a celui 
mai iubit și stimat fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre- 
ts-ui general a’. Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stau

în participarea la sărbătoarea de 
aici a lașului, a dumneavoastră, 
mult stimata tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noi vedem înalta prețui
re pe care partidul o acordă glorioa- 
s<;or tradiții revoluționare și patrio
tice de luptă ale poporului, o dovadă 
a indestructibilei legături dintre 
trecutul, prezentul și viitorul de aur 

■re. a unității traini
ce dintre partid și popor.

îngăduiți-mi. iubite tovarășe șe- 
crctar general, ca. în numele locui
torilor de pe aceste meleaguri, să 
reafirmăm și cu acest prilej senti
mentele de înaltă prețuire, etirtiă 
deosebită și admirație pe care le 
nutrim pentru neobosita și atit de 
rodnica dumneavoastră activitate, 
pusă în slujba propășirii patriei, și 
să vă mulțumim din inimă pentru 
faptul că ne onorați cu participarea 
dumneavoastră Ia aceasta sămăto- 
rească adunare populară.

După ce a evocat istoricele eveni
mente de acum 125 de ani, vorbito
rul a spus in continuare :

lașul, străvechi leagăn de cultură 
șl progres, a Ins: .-is in istoria Ro
mâniei pagini de r. bile și glorioase 
tradiții, pe care aniversarea a 125 
de ani de la revoluția din 1848 le 
readuce vii m-mena si conștiința 
noastră. Cu legitimă mindrie putem 
afirma că. în momente.le de cot.tură 
ale istoriei noastre naționale, masele 
populare din această p-arte a țârii 
s-au aflat în primele rlnduri, con- 
topindu-se organic cu lupta întregu
lui popor.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați luat cunoștință 
cu lașul In anul 1939, in acea pe
rioadă grea de ilegalitate a partidu
lui. Ați găsit pe atunci un oraș In 
care mizeria maselor se împletea cu 
nepăsarea regimului burgnezo-mo- 
șieresc. în același timp, v-ați convins 
Încă atunci că in acest oraș existau 
numeroase forțe revoluționare șl 
democratice, care militau pentru fe
ricirea poporului și care iși adu
ceau contribuția Ia cauza generală a 
partidului nostru.

Anii socialismului au Însemnat 
pentru Iași, ca și pentru întreaga 
țară, o perioadă de profunde trans
formări, care au schimbat din te
melii Înfățișarea vechiului oraș. Așa 
cum afirmați cu prilejul unei vizite 
anterioare, „lașul a întinerit, el 
o&te de nerecunoscut față de perioada 

d* dinainte de război". Intr-adevăr, 
Ca urmare a înfăptuirii politicii șliin- 
ț.fr. e a partidului do dczvor.ar« 
e oonomlcă a tuturor zonelor țării, 
1 isul si-a adăugat noi atribute, a- 
crlea de oraș al chimici, al meta
lurgiei. electronicii, textilelor, ma
terialelor de construcții și prelucră
rii lemnului. T >ate acestea ie da
torăm partidului, care călăuzește cu 
clarviziune și fermitate opera de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

Pentru noi. ieșenii, este cea mai 
aleasă cinste, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și o onoare deo- 
sehita de a vâ primi din nou in mij
locul nostru. Folosim .acest prilej 
pentru a vâ informa, tovarășe secre
tar general. că organizația județeană 
do partid, toți oamenii muncii și-au 
mobilizat eforturile pentru a traduce 
în viață prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat in timpul vizitei de lu
cru și în cadrul conferinței județene 
de partid din luna ianuarie.

Succesele doblndite do la Începutul 
«nului și pină in prezent ne îndrep
tățesc să vă asigurăm că și județul 
Iași iși aduce deplina contribuție la 
Îndeplinirea exemplară a Sarcinilor 
pe anul 1973 — an hotărîtor pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte do 
termen. în întreprinderile ieșene s-a 
desfășurat și se desfășoară o largă 
acțiune de valorificare a rezervelor 
interne, de modernizare și diversifi
care a producției. în urma indicați
ilor ce ni le-ați dat. finalizăm stu
diul lehnico-economic privind moder
nizarea uzinei mecanice „Nicolina" 
și amplasarea in orașul Pașcani a u- 
nor unități din sectorul construcți
ilor de mașini. La uzina de fibre sin
tetice, uzina metalurgică, fabrica de 
antibiotice și in alte întreprinderi se 
înfăptuiesc măsuri privind mai buna 
folosire a spațiilor de producție exis
tente. Ne preocupăm de extinderea 
experienței pozitive pe care am do- 
bindit-o în integrarea invățămîntului 
cu cercetarea științifică și producția. 
Avem permanent in centrul atenției 
înfăptuirea măsurilor ce vizează ridi
carea continuă a nivelului de trai, 
prin intensificarea ritmului de con
strucție a locuințelor, căminelor pen
tru tineret și a creșelor pentru copii.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că organizația jude
țeană de partid, toți oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri vor acționa 
cu și mai multă hotărire pentru va
lorificarea tuturor rezervelor de care 
dispunem, pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen, pentru a 
traduce in mod exemplar in viață 
politica partidului.

Prezența dumneavoastră la această 
mare adunare populară, prin care 
lașul omagiază Împlinirea a 125 de 
am de la revoluția română din 1348, 
ne întărește mai mult încrederea in 
viitorul măreț al patriei. Ne expri
măm șl cu acest prilej atașamentul 
statornic și adeziunea deplină față 
de politica internă și externă a par
tidului, odată cu înalta noastră con- 
siderație și prețuire pentru activita
tea neobosită pe care o desfâșurați 
in fruntea partidului și a statului, 
conducind poporul spre culmile cele 
mai înalte de prosperitate, de cultu
ră și civilizație.

Relevind însemnătatea revoluției 
de la 1848. |Qq Țofgg muncitor la 
Uzina de fibre sintetice din Iași, a 
spus :

Evenimentele pe care le evocăm 
astăzi — împlinirea a 125 de ani de 
la revoluția burghezo-democratică 
din 1848 — au pentru noi, muncito
rii. pentru toți oamenii muncii din 
orașul și județul Iași, ca și pentru 
întregul popor român, adinei și pu
ternice semnificații. Revoluția de la 
1848 întruchipează expresia înaltelor 
idealuri de dreptate, de împlinire a 
unor vechi și îndreptățite năzuințe 
pentru care s-au jertfit mulți fii de
votați ai națiunii noastre.

Idealurile și aspirațiile pentru 
care au luptat revoluționarii de la 
1848 au fost preluate și duse mai de
parte de eroica noastră clasă munci
toare. găsindu-și o strălucită împli
nire in anii socialismului, cind, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, poporul nostru a 
devenit liber $1 stăpin pe soarta sa, 
lichidind pentru totdeauna orice for
mă a exploatării omului de către om.

Astăzi, a arătat vorbitorul in con
tinuare, cind trăim intr-o țară liberă 
si independentă, cind. prin munca 
noastră comună, făurim un viitor lu
minos patriei socialiste, ne mindrim 
că jertfele înaintașilor n-au fost za
darnice.

Alături de Întregul popor, noi, mun
citorii din Iași, colectivul de muncă 
de la uzina de fibre sintetice, ne 
mindrim nu numai cu tradițiile re
voluționare și culturale ale lașului, 
dar și cu prezentul său bogat in îm
pliniri, care l-a transformat intr-o 
puternică cetate a industriei și 
culturii. Sîntcm nespus de fericiți că 
muncim intr-o uzină modernă, că
reia dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, i-ați dat impulsul de de
clanșare a probelor tehnologice, iar 
in urma vizitei de lucru din luna 
ianuarie indicațiile dumneavoastră 
ne-au mobilizat să găsim noi resur
sa. să ne organizăm mai bine munca 
și să ne înscriem cu rezultate me
reu mai bune în larga mișcare de 
masă pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen. Vă rapor
tam. tovarășe secretar general. că 
prețioasele dumneavoastră indicații 
au început să prindă viată, concreti- 
zindu-se. pină in prezent, in spori
rea producției cu 2 000 tone fire, in 
îmbunătățirea calității produselor. în 
punerea in funcțiune înainte de ter
men a unor noi capacități, precum 
șl in alte măsuri menite să contri
buie la creșterea eficienței econo
mice.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din uzina de fibre sin
tetice a primit cu deplină aprobare 
recentele măsuri adoptate de con
ducerea partidului si statului pentru 
perfecționarea organizării și condu
cerii economiei și a întregii vieți 
sociale, pentru așezarea fermă a re
lațiilor din societatea noastră pe 
principiul eticii și echității socialiste. 
Ele au dus la simplificarea structu
rilor organizatorice, la apropierea 
conducerii de mase, la eliminarea 
unor fenomene birocratice și la in
tegrarea organică a specialiștilor in 
producție, acolo unde, de fapt, se 
cere aportul lor.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe se
cretar general, a spus vorbitorul în 
încheiere, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru ca munca noastră. 
Însuflețită de cel mai cald Datriotism. 
s-o aducem ca omagiu luptei înain
tașilor și s-o alăturăm eforturilor 
Întregului popor, sporindu-ne astfel 
contribuția la a celerarea dezvoltă
rii patriei noastre pe calea socialis
mului și comunismului.

tuind cuvintui E|ena Dascâlu, 
.studentă la Facultatea do istorie a 
universității „Al. 1. Cuza", a spus :

Aniversarea a 125 de ani de la re
voluția română din 1848 constituie 
pentru noi, tinfira generație, un nou 
prilej do a ne manifesta dragostea 
fierbinte față de patrie, de a aduce 
omagiul nostru marilor înaintași ro- 
voluționari ai neamului, ale căror 
fapte sini și astăzi lecții vil de pa
triotism. de luptă pentru împlinirea 
aspir iț iilor poporului, pentru inde
pendența și suveranitatea țării, pen
tru progres. Vor rămîne pentru tot
deauna înscrise in epooeea naționa
lă. in zbuciumata istorie a țării, pa
triotismul fierbinte al marilor cărtu
rari și stegari ai luptei revoluționa
re, spiritul lor de dăruire pentru rea
lizarea năzuințelor vitale ale po
norului. pentru afirmarea națiunii 
române.

In Inima și conștiința noastră, e- 
vonlmentcle do la 1843 găsesc o pro
fundă rezonanță și pentru faptul că 
cei mai mulți dintre militanții și 
fruntașii revoluției au fost tineri. A- 
cest fapt demonstrează, odată în 
plus, că tineretul nostru a fost întot
deauna receptiv la ideile înaintate, 
revoluționare, s-a manifestat dc-a 
lungul istoriei ca o puternică forță 
socială n progresului și civilizației, a 
mili’at pentru idealurile de libertate 
națională și dreptate socială.

Dind glas sentimentelor profunde 
pe care le nutrește întregul tineret, 
noi. studenții și întregul tineret ie
șean. a arătat vorbitoarea in conti
nuare, ne exprimăm dragostea fier
binte, recunoștința și înalta prețuire 
față de conducerea partidului, fată 
de dumneavoastră, iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, prieten apropiat 
al tinerelului și studenților.

Ne angajăm in fața partidului să 
ducem mai departe tradițiile glorioa
se de luptă ale înaintașilor, să apă
răm cu orice preț, cu sacrificiul su
prem, dacă va fi nevoie, independența, 
libertatea și integritatea patriei și 
să ducem mai departe opera lor, 
făcindu-ne țara mai frumoasă și mai 
bogată cu mintea și brațele noastre.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitoarea a spus, In 
Încheiere : Cunoaștem viața și lupta 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, faptele dumneavoas
tră revoluționare, ce iși au Începu
tul din cea mai fragedă tinerețe, 
înaltul spirit de sacrificiu manifes
tat in anii ilegalității. Munca neo
bosită, clarvăzătoare cu care condu
ceți astăzi partidul și statul nostru 
este pentru noi exemplul cel mai 
înalt de patriotism, de devotament 
comunist pentru îndeplinirea aspi
rațiilor poporului, pentru trium. îl 
socialismului și comunismului.

Și acum, cind sărbătorim 125 d 
ani de la revoluția din 1848, vă a- 
sigurăm câ nu vom precupeți nici 
un efort pentru a deveni u*U$i da 

nădejde al partidului, slujitori de
notați ai poporului, participant ac
tivi la înfăptuirea programului de 
ridicare a României pe cele mai 
înalte culmi ale progresului, civili
zației ți culturii.

Sint deosebit de emoționată că par
ticip la această marc adunare popu
lară. consacrată împlinirii n 125 de 
ani dn la revoluția din 1848 in Țările 
Române, revoluție începută in Mol
dova, alei ]a Iași, și căreia ii adu
cem acum Întreaga noastră cinstire, 
a spus Aglaia Lupu, prc‘ 
ședinfa cooperativei agricole de 
producție din comuna Ruginoasa.

Eu nu găsesc o dovadă mai grăi
toare a prețuirii faptelor înălțătoare 
din trecutul nostru docil prezența 
la această sărbătoare a secretarului 
general al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Țărănimea a constituit. așa cum 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, ați subliniat in re
petate rinduri. o forța socială înain
tată. In dorința de libertate și dem
nitate, ea a dus greul bătăliilor 
pentru apărarea patriei, pentru u- 
nirea Țărilor Române, pentru cuceri
rea independenței, pentru formarea 
s'atului modern. Ea și-a dat deplina 
adeziune programului revoluționarilor 
de la 1848. deoarece aici figurau drep
turi și libertăți pentru care a luptat 
de veacuri. Adevărata libertate și 
demnitate, adevărata prețuire de forță 
socială țărănimea a cunoscut-o în 
anii construcției socialismului, cind, 
în calitate de principal aliat al clasei 
muncitoare, sub conducerea partidu
lui comunist, a înregistrat profunde 
transformări. Prin înfăptuirea pro
cesului revoluționar de trasformare 
socialistă a agriculturii, năzuințele 

de veacuri de a trăi în bunăstare 
au devenit astăzi realitate in casele 
noastre. Cooperativizarea agricultu
rii a schimbat din temelii viața sate
lor, a situat agricultura pe linia unei 
continue modernizări. asigurind 
condițiile sociale pentru progresul 
larg al acestui ramuri de bază a 
economiei naționale, pentru sporirea 
contribuției sale la satisfacerea nece
sităților Întregii societăți.

Adresindu-se secretarului general 
al partidului, vorbitoarea a sous apo: 
in cuvintul rostit de la tribuna marii 
adunări populare :

Noi, cooperatorii din Ruginoasa. 
am reușit ca, printr-o organizare tot 
mai bună a muncii, prin folosirea 
sprijinului material și financiar 
acordat de stat, să obținem an de an 
recolte tot mai bogate, să sporim 
averea cooperativei șl bunăstarea 
membrilor cooperativei. Asemenea 
țărănimii din Întreaga țară, ne bu
curăm din plin de grija pe care o 
manifestați pentru modernizarea a- 
griculturii și a satului românesc.

Vă. asigurăm, tovarășe secretar 
general, că noi, țăranii cooperatori, 
nu cunoaștem datorie mal mare decit 
aceea de a da viață prin întreaga 
a-ujutră muncă programului stabilit 

do partid pentru dezvoltarea agricul
turii.

Știm că glia strămoșească îșl arată 
dărnicia numai dacă 11 dârulm mun
ca, clanul și (Misiunea noastră. Fo- 
) 'slnd agrotehnica înaintată, li vom 
Închina toată priceperea și dragostea, 
pentru a o face să rodească mai mult 
și mai bine, astfel incit și cooperato
rii de pe meleagurile lașului să par
ticipe, pe măsura prezentului înflo
ritor, dar și a viitorului nostru de 
aur, la prosperitatea țârii. Așa no 
Învață partidul comuniștilor, care 
duce mai departe cele mai prețioa
se tradiții ale acestui popor. așa 
na lnvâțați dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, ți vă încre
dințăm că așa vom face.

In cuvintul său, acad. Cî’jsjQfof 
Slmionescu * ,pu’! s,nlem 
astăzi aici mare mulțime de urmași 
ui celor care in primăvara 
«anului 1818 au ridicat steagul revo
luției — urmași in frunte cu primul 
revoluționar al țării, secretarul ge
neral al partidului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — spre a privi 
cu ochii minții in trecut, spre a cins
ti faptele de glorie ale înaintașilor 
noștri și a nfizui cu toată voința spre 
înfăptuirea acelor idealuri către care 
ne conduce un nou și de neegalat 
proces revoluționar.

Se știe, s-a scris și s-a spus de 
multe ori in lecțiile de istorie că re
voluția din 1848 din Țările Române 
a fost înăbușită. Aceasta este desi
gur adevărat pentru actul în sine, 
privit in înțeles izolat, ca un mo
ment al luptei de secole pentru liber
tate și dreptate a poporului român. 
Dar. in această piață a unirii româ
nilor, cu steaguri tricolore și roșii, 

ca in alte asemenea locuri din pa
tria noastră, s-au adunat generații de 
luptători pentru cauza progresului 
social al poporului, pentru împlinirea 
dorinței legitime și de neinfrint de 
a fi, noi Înșine, o singură națiune, 
unită și ferm hotărită să scrie pagini 
eroice in cartea veșnică a Istoriei pa
triei.

în acest context al continuității 
luptei pentru dreptate socială și 
națională, pentru libertate și progres 
aș cuteza să spun că revoluția din 
1848 a fost înăbușită fizic, dar a dăi
nuit statornic și a triumfat prin ideile 
la a căror împlinire s-a angajat cu 
atita vigoare și eroism clasa munci
toare din țara noastră.

Aspirațiile revoluționarilor din 
1818, fie că erau moldoveni, munteni 
sau ardeleni, s-au materializat prin 
revoluția socialistă.

„Vrem să fim o nație, una puter
nică și liberă, prin dreptul și dato
ria noastră, pentru binele nostru și 
al celorlalte nații", a spus Nicolae 
Bălcescu. Această vrere s-a împlinit. 
Sintem un popor puternic și liber. 
„Națiunea română nici voiește a 
domni peste alte națiuni, nici nu va 
suferi a fi supusă altora, ci voiește 

drept «gal pentru toate", apune, la 
3 mal 1848, Slmion Bftrnuțiu, la 
Blaj, declarație a cărei substanță o 
găsim nealterat & in principiile de 
bază ale politicii partidului și statu
lui nostru.

în încheiere, acad. Crlstofor Si
mionescu a spus :

Doresc să exprim un omagiu de 
recunoștință conducerii partidului 
și statului nostru, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
faptul că a ținut să Înceapă de aici, 
din lașul acit de bogat in tradiții 
progresiste, seria adunărilor popu
lare care cinstesc memoria și fap
tele revoluționarilor din 1848.

Cărturarii din această parte a ță
rii, aidoma înaintașilor lor, legați cu 
trup și suflet de cauza Întregului 
popor, vor ști să se ridice prin în
treaga lor activitate la Înălțimea 
epocii eroice pe care o trăiesc și să 
înscrie cu litere strălucitoare, cu 
pasiune .și olan revoluționar noi Îm
pliniri — mindrie pentru noi și ur
mașii noștri.

Primit cu vil șl îndelungi ovații, 
la cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretarului 
general al partidului — strălucită

Pe scena istoriei se perindă —
intr-un emoționant spectacol

— anii de luptă și biruință, figurile 
marilor bărbați ai neamului nostru
în marea piață are loc apoi un 

Impresionant spectacol festiv, intitu
lat „Eroi au fost, eroi sint încă".

Spectacolul înfățișează, lntr-o emo
ționantă și sugestivă frescă, tumul
tuosul an 1848, paginile sale memo
rabile de avint patriotic și generozi
tate umana, marile momente ale isto
riei noastre ce au succedat acestui 
eveniment de hotar, culminînd cu în
făptuirea visului de aur al poporului 
— instaurarea unei societăți in care 
aspirațiile tuturor celor ce muncesc 
de a fi stăpinl pe țara lor, de a ho- 
târi liber asupra destinelor proprii, 
de a făuri o patrie înfloritoare, libe
ră și demnă, s-au îndeplinit, sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

Cete de tinere și tineri, în portul 
popular al tuturor regiunilor țării, 
purtind flori in miini, pătrund in 
Piața Unirii, exprimind simbolic me
sajul de cinstire, omagiul pe care 
astăzi intregul popor, locuitorii de pe 
întreg cuprinsul țării il aduc revolu
ționarilor pașoptiști. Ca un ecou al 
istoriei, răsună emoționante versuri, 
cinlece, cuvinte ale marilor înain
tași.

O scenă alegorică, ilustrată muzi
cal de Rapsodia a Il-a a lui George 
Enescu, evocă Moldova in zilele fur
tunoase ale anului 1848. Corul into
nează apoi înflăcăratele versuri ale 
lui Andrei Mureșanu „Deșteaptă-te 
române".

Celor prezenți le sint redate mo
mentele dramatice ale desfășurării 
revoluției de la 1848 din Moldova. 
Crainicii se succed, reconstituind e- 
pisoadele vremii. Sint evocate princi
piile pentru reforma patriei ale re
voluționarilor moldoveni, refugiați la 
Brașov.

Corul cîntă apoi imnul patriotic 
„Trompetele răsună" de Gavriil Mu- 
sicescu, ale cărui versuri — „Un dor 
pe toți ii poartă / Să-și vadă iar mo
șia / Unită, mare, mindră, / Trăiască 
România" / — au îmbărbătat la lup
tă, au intărit conștiința de sine a 
poporului român, convingerea lui 
asupra necesității unității naționale 
in cadrul frontierelor aceluiași stat.

1848 — Transilvania. Sugerind adu
narea de la Blaj, un moț recită ves
titele versuri ale lui Șt. O. Iosif din 
poemul „Cîmpul libertății".

Intr-o scenă istorică, de mare in
tensitate emoțională, este redată 
figura neînfricatului Avram Iancu, 
vorbind celor 40 000 de români adu
nați la Blaj, alături de numeroși 
iobagi maghiari. Se aud vestitele cu
vinte ale jurămintului depus de Adu
narea generală a nației române in 
Cimpul Libertății. Se intonează 
„Marșul lui Avram Iancu" și „Sfinta 
zi de libertate".

Sint redate apoi zilele fierbinți ale 
revoluției din Muntenia. Desprins 
din paginile luminoase de glorie ne
pieritoare ale țârii, care strălucesc 
peste veac, iată-1 acum pe legenda
rul Nicolae Bălcescu, inspiratorul și 
conducătorul necontestat al revolu
ției din această parte a pămîntului 
românesc, exprimind dragostea pu
ternică a poporului față de glia 
străbunilor, bărbăție și vitejie, 
setea neostoită de libertate și drep
tate socială, dorința unității națio
nale, nutrită și proclamată unanim 
de pașoptiștii din Moldova, Transil
vania și Țara Românească.

Orologiul Palatului culturii bate, 
clopotele sale făcind să răsune, ca 
de obicei, refrenul „Horei Unirii". 
Ca la un semn, orchestra și corul, 
apoi și cei prezenți. preiau melodia, 
amplificind-o. E un moment ce su
gerează istoricul an 1859, de îm
plinire a visurilor pașoptiștilor. 
Figurile lui Al. I. Cuza, Vasile 
Alecsandrl, Moș Ion Roată sint re
date pe fundalul steagului tricolor, 
sub ale cărui falduri, pe care se 
afla Înscrisă deviza „Dreptate și fră
ție", revoluționarii au jurat că vor 
fi credincioși voinței nației române, 
apărind-o din toate puterile Împo
triva oricărui atac sau asupriri.

Crainicul anunță anul 1877. Intru- 
chipind figura lui Vasile Alecsandrl, 
un actor recită „Odă ostașilor ro
mâni".

într-o simfonie a mișcării și culo
rilor, grupuri de dansatori exprimă 
In sugestive tablouri coregrafice uni
rea proletariatului romăn sub stea
gul socialismului. Orchestra, corul 
Intonează „Internaționala". Un crai
nic citează o pagină din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, referi
toare la crearea P.M.S.D.R.

Iată acum figura lui Mihal Emi- 
nescu, autorul nemuritorului „împă
rat și proletar", in care pana sa iși 
striga revolta și Îndemnul : „Zdro
biți orinduiala cea crudă și nedreap

sinteză a tradițiilor noastre revolu
ționare, a mărețelor Înfăptuiri obți
nute de poporul nostru, sub condu
cerea partidului, pe calea luminoasă 
a socialismului — a fost urmărită 
cu deosebit interes și subliniată, in 
repetate rindurl. dc puternice 
aplauze.

Cuvintarca conducătorului partidu
lui și statului nostru găsește un larg 
ecou In conștiința și inimile psrtici- 
panțllor la adunare. Din zeci de mii 
de piepturi ee înalță, fierbinte, cu
vinte de slavă pentru partid, pentru 
patria noastră socialistă. Se scandea
ză, minute in șir, „Ceaușescu-P.C.R.**, 
„Ceaușescu și poporul". Locuitorii do 
pe meleagurile ieșene — de unde a 
pornit revoluția de la 1848 — își ma
nifestă simțămintele de caldă dra
goste și recunoștință față do partid 
șl secretarul său general. Ei Iși ex
primă adeziunea deplină la politica 
marxist-leninistă a partidului, hotă- 
rîrca de a dura, sub conducerea sa, 
acel „falnic viitor" României pe care 
l-au întrezărit in visurile lor îndrăz
nețe cei mai înflăcărați patrioți, do 
a contribui, alături de întregul popor, 
la realizarea mărețului program tra
sat do Congresul al X-lea, a hotfirl- 
rilor Conferinței Naționale a P.C.R., 
la ridicarea patriei pe culmi tot 
mal Înalte «ale civilizației socialiste 
și comuniste.

tă / Ce lumea o Împarte In mizeri 
și bogați".

Este prezentat In continuare mo
mentul înfăptuirii statului unitar 
român, pentru care poporul nostru a 
dat grele jertfe. Un mare cor into
nează „Pe-al nostru steag".

Pagina scrisă cu litere de aur In 
istoria patriei — crearea Partidului 
Comunist Român, sub conducerea că
ruia s-au înfăptuit idealurile lumi
noase pentru care au luptat nenumă
ratele generații ale înaintașilor, este 
redată in mod solemn. Un cor 
recită : „Și-o forță-a trebuit / care sâ 
schimbe / In forță / lacrima / și / 
suferința / Și-a fost atunci un ceas 
hotărîtor / In crugul timpului bă- 
trin / Cind s-a născut din lupte și din 
jertfe / Partidul nostru Comunist 
Român /.

O masă de oameni, lnfățișînd cla
sa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, ținind larg desfășurat steagul 
partidului, înaintează . compact, in 
ritmul imnului. „Partidul", simboli
zând unitatea politică a întregului 
popor, in frunte cu cei mâi’ vrednici 
fii ai ei — comuniștii.

O altă alegorie evocă zilele fier
binți de luptă și de glorie ale insu
recției din August 1944. Apoi, o suită 
de scene redau imagini din epopeea 
revoluției populare, a construirii so
cietății socialiste pe pămintul patriei 
noastre sub conducerea partidului, 
care mobilizează și călăuzește ener
giile, inflăcărind intregul popor în 
marca operă patriotică- de ridicare a 
țării pe trepte tot mai înalte ale 
progresului și civilizației.

Corul și orchestra cîntă, ca un ecou, 
continuu reluat, „Glorie, partid ne
biruit".

Ca un omagiu adus celui mai iu
bit fiu al poporului nostru — tova
rășul Nicolae Ceaușescu — sint re
citate versuri închinate secretarului 
general al partidului.

Fiți binevenit la Iași, 
Pisc și suflet de văpaie 
Ce-ndrumați ai țării pași; 
Ceaușescu Nicolae.
Sub al libertății steag 
Ținut sus de dumneavoastră, 
Vă salută-adînc cu drag 
lașul și nădejdea noastră.
.................................................................... ♦ • 
Mulțumim ca și-n trecut,
Cu o bucurie rară, 
Pentru tot ce ați făcut 
Și ce faceți pentru țară. 
Vă urăm, ca din străbuni, 
Ca avînd mereu tăria, 
Să trăiți mulți ani și buni 
Pentru noi și România l

P.C.R.
Trei litere ! Arzind pe culmi de dor, 
De-al omeniei soare aurite, 
Dinspre trecut în azi spre viitor 
Suind ca trei columne infinite ! 
Și ele-s rădăcină; trunchi și rod 
Pridvorul casei. Timpla. Temelia. 
Noi P.C.R. cind spunem, spunem 

tot: 
Poporul! Ceaușescu I România I

Impresionanta manifestare consa
crată mărețelor evenimente revolu
ționare de la 1848 ia sfirșit. Ea a 
constituit o puternică expresie a sen
timentelor patriotice care animă în
tregul nostru popor, a cinstirii Înain
tașilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate, pe jos, Piața Unirii, sărbăto«nrea 
populară continuind astfel, în mod fi
resc, In mijlocul locuitorilor. O mare 
Horă a Unirii se încinge in întreaga 
piață, avînd în rindul ei pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți condu
cători de partid și de stat. Secretarul 
general al partidului este apoi con
dus de mulțime cu calda urare „Mulți 
ani trăiască", ieșenii manlfestlndu-și 
deschis bucuria de a avea din nou in 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. încrederea nestrămutată în 
politica partidului, care conduce În
tregul nostru popor, din victorie in 
victorie, spre țelul luminos al comu
nismului.

Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Gheorghe BRATESCU
Foto : Anghel Pasat

Petre Dumitrescu 
Radu Crlstescg
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pan. D

Acestea au fost cauzele obiective 
care au determinat in 1840 în tari
le române apariția și desfășurarea 
revoluție; Pe bună dreptate. Ni
colae Bălcescu. analizind procesele 
care au dus la declanșarea revolu
ție-.. arata ..Revoluția română n-a 
fost un fenomen neregulat, e(e- 
mrr. fără alta cauză declt voința 
întâmplătoare a unei minorități sau 
mișcarea generali europeană. Re
voluția generală fu ocazia, iar nu 
muza revoluției române. Cauza el 
«r pierde in lilcle leacurilor. 
Uneltit orii ei sini optsprezece 
veacuri de trude, suferințe și lu
crare a poporului român asupra 
lui însuși".

Aspirațiile *1 interesele acute 
«le maselor largi populare găsesc 
un puternic ecou în conștiința 
unei largi pleiade de mibtanți 
revoluționari. Evenimentele de la 
1848 au consacrat in istoria Româ
niei o serie de personalități proe
minente — luptători politici, gîn- 
ditori șl cărturari remarcabili, 
cum au fost N colac Bălcescu. 
Avram Iancu. Alexandru loan 
Cuza. Miha i Kcgălniceanu. Ion 
El iade Rădulescu Vasile Alecsan- 
dri, Simion Bârnuțiu și alții — 
carp au dat glas idealurilor revo
luționare ale poporului, au funda
mentat teoretic revendicările pro
gresiste ale maselor, au organizat 
și condus lupta revoluționară pen
tru emanciparea socială și națio
nală a poporului român.

Plămădită în condiții asemănă- 
t-sare. desfășurindu-se in aceeași 
perioadă, proclamind țeluri comu
ne. revoluția de la 1848 a avut un 
caracter unitar în toate cele trei 
țări românești. Faptul că pe 
steagul revoluționar din toa
te aceste provincii erau scrise 
aceleași idealuri supreme — des- 
i. marea servitutilor feudale și 
eliberarea țărănimii iobage, cuce
rirea de libertăți democratice, 
scuturarea dominației străine și 
realizarea unității și independen
ței naționale — ilustrează comu
nitatea de interese și aspirații ce-i 
unea pe fiii aceluiași popor. în po
fida hotarelor despărțitoare arti
ficiale și vremelnice. Dind glas 
’ uturor aspirațiilor si visurilor 
care animau pe românii din toate 
cele trei țări in acea perioadă. Ni- 
< >lae Bălcescu spunea : ..Vrem să 
fim o nație, una. puternică și li
beră prin dreptul și datoria noas
tră. pentru binele nostru și al ce
lorlalte nații, căci voim fericirea 
noastră și avem o misie a împlini 
In omenire”. (V i aplauze). „A- 
ceste condiții de putere, de care 
avem nevoie, nu le putem găsi de- 
cit in solidaritatea tuturor româ
nilor. in unitatea lor intr-o sin
gură nație, unire la care sint me
niți prin naționalitate, prin ace
eași limbă, religie, obiceiuri, sen
timente. prin poziția geografică, 
prin trecutul lor și, in sfirșit, prin 
nevoia de a se minlui"... (Aplauze 
puternice, urale). Pornind tocmai 
de la aceste considerente, deși 
s-a desfășurat separat — in 
Moldova, Transilvania și în Mun
tenia — revoluția de la 1848 
a exprimat programul unitar al 
întregului popor, in centrul căruia 
obiectivul cel mai imperios era 
unirea tuturor românilor in grani
țele aceluiași stat național, demo
cratic, modem și independent. (A- 
jilauze puternice, urale). Tocmai 
aceasta explica faptul că în tot 
cursul desfășurării revoluției, mi- 
1 iianții pașoptiști din cele trei 
țâri românești au avut contacte 
'Tinse, au colaborat și s-au intra- 
jutorat îndeaproape.

Punctul de pornire al evenimen
telor revoluționare care au cuprins 
țările române în 1848 a fost Mol
dova. La sfirșitul lunii martie, 
peste 1 000 de cetățeni se întru
nesc la Iași și hotărăsc sâ înain
teze domnitorului Mihai Sturdza o 
petiție-proclamație. Redactat de 
poetul Vasile Alecsandri. acest 
document, semnat de sute de per
soane, constituie primul program 
al revoluției române de la 1848. 
Deși destul de moderată, de teama 
intervenției țariste, petiția procla
ma ca revendicări de bază îmbu
nătățirea stării țăranului, dizolva
rea Adunării obștești, constituirea 
unei gărzi cetățenești, desființarea 
cenzurii, asigurarea libertății per- 

tonale. reforma tnvățămvitulul. 
desființarea taxelor vamale penlru 
exportul de cereale, înființarea 
unei bănci naționale și altele Spe
riat de această mișcare cu caracter
revoluționar, domnitorul organi
zează reprimarea participanților la 
adunarea de la Iași, instituind un 
regim de ternare in întreaga Mol
dovă. Represiunile nu pot opri 
însâ declanșarea revoluției. Miș
carea revoluționară nu numai 
că nu se stinge, dar ia o 
$i mai mare amploare. Țără
nime»! se ridică cu hotărîre 
la luptă împotriva boierilor si 
a domnitorului. Așa cum â fa
lă documentele vremii, de la 
Covurlui și pină la Dorohoi, sa
tele erau într-o puternică stare de 
ag tație. O deosebită extensiune 
cunosc mișcările țărănești din ju
dețele Bacău. Neamț. Roman. Su
ceava și Tutova. Un document 
vorbește despre organizarea unul 
adevărat corp de luptă, format din 
c.rca 10 000 de țărani, care urmau 
sâ se îndrepte spre Iași.

O parte din revoluționarii mol
doveni se refugiază in celelalle 
țâri române, unde continuă activi
tatea. elaborînd noi programe po
litice de luptă. I>a 12 mai, la 
Brașov se da publicității platfor
ma de revendicări a revoluționa
rilor moldoveni refugiați in Tran- 

vania. intitulată „Principiile 
noastre pentru reformarea patriei". 
Acest document, redactat intr-un 
stil lapidai’, avea un conținut as
cuțit revoluționar, cuprindea re
vendicări deosebit de radicale. El 
cerea ..împroprietărirea țăranilor 
fârâ despăgubire", „nimicirea tu
turor privilegiilor", „deopotrivă 
purtare a sarcinilor statului", „în
temeierea instituțiilor țării pe 
prințipiilc de libertate, de egalita
te și de frățietate, dezvoltate in 
toată întinderea lor", „unirea Mol
dovei și a Valahiei intr-un singur 
slat ncatirnat românesc". Citeva 
luni mai tîrziu, Mihail Kogâlni- 
ceanu a elaborat, la Cernăuți, 
unde se refugiase. „Dorințele par
tidei naționale din Moldova" — 
cel mai amplu program al revolu
ționarilor moldoveni. Era aborda
tă o gamă deosebit de vastă de 
probleme economice, sociale, poli
tice. administrative, morale ale so
cietății vremii — de la relațiile de 
proprietate, la organizarea statala, 
de la comerțul exterior la princi
piile constituirii armatei și justi
ției, de la reforma invăță- 
mîntului la drepturile națio
nalităților conlocuitoare, de la 
libertatea cultelor la etica publică, 
în centrul documentului era for
mulată răspicat revendicarea uni
rii Moldovei și Munteniei, consi
derată „cheia de boltă" a edifi
ciului statal ce urma să fie con
stituit.

După cum se cunoaște, la scurt 
timp după declanșarea revoluției 
din Moldova izbucnesc puternice 
mișcări revoluționare similare și 
în Muntenia și in Transilvania. Ex- 
ceptind. desigur, unele particula
rități determinate de situația spe
cifică a acestor provincii româ
nești. de caracterul dominației 
străine care se exercita asupra 
lor. platformele-program ale mili- 
tanților pașoptiști conțin în esență 
aceleași revendicări economice, 
sociale și politice. Trăsătura ca
racteristică comună a revoluției in 
toate țările române a fost, pe de 
o parte, lupta pentru lichidarea 
relațiilor feudale și realizarea 
unor reforme economice și social- 
politice de natură să dea cîmp 
liber dezvoltării forțelor de pro
ducție și să ridice țara la nivelul 
de organizare al țărilor avansate 
din Europa, iar pe de altă parte, 
revendicarea cerinței vitale a con
stituirii statului național unitar — 
condiție a însăși emancipăriî na
țiunii române, a mersului înainte 
al societății românești pe calea 
progresului și civilizației.

Revendicările sociale și națio
nale înscrise pe steagul de luptă 
al revoluționarilor pașoptiști, idea
lurile pentru care s-au ridicat 
aceștia, eroismul și abnegația cu 
care au înfruntat represiunea 
reacțiunii, dirzenia și spiritul de 
jertfă dovedite de masele largi 
populare in aceste bătălii au 
stîmit un viu interes in rîn- 
durile opiniei publice euro
pene, au provocat stima, apre

cierea și admirația cercurilor 
progresiste. înaintate, de pe conti
nent. Urmărind cu atenție eveni
mentele din Europa. Engels arăta 
că „inccpind din 1789 hotarele re
voluției inaintează ncincelat. Ulti
mele ci avanposturi au fost Var
șovia, Debrețin și București". în- 
ti-adevăr. se poate spune că revo
luția din Moldova. Muntenia și 
Transilvania de la 1848 a repre
zentat. in răsăritul Europei, cel 
mai înaintat avanpost al > marilor 
mișcări politice și schimbări so
ciale care cuprinseseră continentul 
nostru inccpind de la marea revo
luție franceză din 1789. Aceasta 
relevă gradul înalt de radicalizare 
a spiritului militant al maselor 
populare din provinciile românești, 
voința de luptă a poporului român, 
conștient do interesele sale vitale, 
hotărît să-și cucerească cu orice 
sacrificii libertatea socială și na
țională. dreptul de a trăi unit, li
ber si stâpin în propria sa țară. 
(Aplauze puternice, urale).

Ziare importante din țările apu
sene comentau in mod curent des
fășurarea luptelor revoluționare in 
țările românești, atrăgind a- 
tenția opiniei publice asupra 
amplorii și importanței lor. Zia
rul francez „Le National" scria 
ca „in Moldova sint incă oameni 
gala să se sacrifice penlru liber
tate". că „românii din toate pro
vinciile arbitrar despărțite au păs
trat sub stăpini diverși aceeași con
știință a drepturilor lor, aceeași 
credință in reînvierea de viitor a 
naționalității lor". Acțiunile re
voluționarilor români de la 1848 
făceau obiectul rapoartelor cance
lariilor și al oficiilor diplomatice 
occidentale. Ambasadorul francez 
la Viena raporta, de pildă, des
pre evenimentele din țările româ
ne că : „O populație de niai mult 
de 8 milioane de locuitori de ori
gine latină, așezată pe un pămint 
de o magnificiență și fertilitate 
recunoscută, care totuși s-a men
ținut în mijlocul tuturor vicisitu
dinilor dezastruoase la care ne
contenit a fost pradă de la căde
rea Imperiului roman și care simte 
astăzi atita forță vie ca să aspire 
la o reconstituire independentă, o 
asemenea populație este cu totul 
demnă de atenție și interes". 
„Mișcarea română pentru indepen
dență și unire — arăta raportul 
— va juca un mare rol in recon
struirea estului Europei". Se poa
te spune că a avut dreptate acest 
ambasador 1 (Vii aplauze).

Mișcarea revoluționară de la 
1348 din țările române, țelurile 
ei îndreptate spre eliberarea na
țională și socială, spre unitate au 
găsit simpatie, sprijin și solidari
tate în rindurile militanților pro
gresiști. atît din țările apusene, cit 
și din țările vecine și. în mod deo
sebit, la democrat-revoluționarii 
ruși. Revista „Sovremenic". con
dusă de Cernâșevski, analizind ca
uzele care au determinat revoluția 
de 1a 1348 din țările române, arăta 
că aceasta nu a fost deloc „intîm- 
plătoare". născută din „prostia lui 
Bibescu". cum susținea presa reac
ționară a vremii, ci ea este „un 
rezultat, creat în timp, al stării 
sociale a păturilor care munceau", 
al „samavolniciei boierilor", al 
„situației grele" în care se afla 
țărănimea română.

Democrat-revoluționarii ruși au 
susținut în scrierile lor năzuința 
pașoptiștilor români de a întemeia 
statul național unitar. Dobroliu
bov, unul din fruntașii mișcării 
democrat-revoluțioriare din Rusia, 
scria cîtiva ani mai tîrziu că uni
rea definitivă într-un singur stat 
român independent „a rămas o do
rință a poporului, o dorință care 
a fost exprimată de atitea ori in 
istoria lui".

Totodată însă, revoluția de la 
1848 din Moldova — și, în general, 
din țările românești — aspi
rațiile și revendicările sociale și 
naționale ale revoluționarilor pa
șoptiști au stîrnit îngrijorarea 
profundă, aversiunea și reacția 
puterilor absolutiste, care se te
meau să nu le fie periclitate sfe
rele de influență, „drepturi
le" de stăpinire pe care și la 
arogau față de poporul român, 
încă din primele momente ale iz
bucnirii revoluției din Moldova, 
țarul Nicolae I al Rusiei arăta, in

tr-o ordonanță, că „revoluția ro
mână este opera unei minorități 
turbulente ale cărei idol dc guver- 
nămint sint împrumutate dc la 
propaganda democratică și socia
listă a Europei", iar Ministerul de 
Externe al Imperiului țarist co
munica consulului general rus din 
Principatele Române că „împăra
tul este hotărît a nu suferi ca 
anarhia sâ pătrundă in partea sta
turilor otomane puse sub a Iul 
protecție". Aceeași atitudine ma
nifestă fată de revoluție și împă
ratul Vienei, și sultanul. Această 
atitudine era determinată nu nu
mai de faptul că marea boierime 
apela la intervenția străină pentru 
a-și apăra interesele de clasă, ci 
și de faptul că ridicarea la luptă 
a revoluționarilor români pentru 
cucerirea de drepturi și libertăți 
democratice, pentru înlăturarea 
vechilor rinduieli era considerată 
ca primejdioasă pentru însuși re
gimul absolutist pe care-1 repre
zentau atît țarismul, cit și impe
riile otoman și habsburgic.

Protestînd față de intenția pu
terilor străine de a interveni in 
treburile interne ale țărilor româ
nești și de a înăbuși revoluția, 
Gheorghe Bariț scria : „Rusiei 
țariste, care vrea să țină la pă- 
mint orice încercare de reforme 
in Principatele danubiene, românii 
trebuie să-i arate că de fapl ei 
simpatizează din tot sufletul și 
din (ol cugetul lor ideile adevă
ratei libertăți... Românii nu urăsc 
pc ruși, nici pe turci, urăsc 
din fundul sufletului orice sis
tem absolutist. Românii vor su
veranitatea deplină, vor pacea cu 
toți vecinii, vor libertate și fra
ternitate inlăuntru și în afară — 
și ei nu se vor odihni pină nu Ic 
vor cîștiga". (Aplauze puternice, 
prelungite : urale indclungatc). De 
altfel, întotdeauna revoluționarii 
români s-au pronunțat pentru so
lidaritate cu forțele revoluționare 
de pretutindeni, au fost alături cu 
ele. s-au numărat printre aceia 
care au făcut totul pentru scutu
rarea absolutismului, a reacțiunii, 
așa cum și astăzi poporul nostru 
se află în primele rinduri ale 
luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. (Aplauze pu
ternice. urale).

După cum se cunoaște, reacțiu- 
nea română a acționat cu toată 
brutalitatea împotriva revoluționa
rilor. Neputînd singură să înăbușe 
voința poporului spre libertate, ea 
a recurs la ajutor străin, chemînd 
trupele reacțiunii țariste, otomane 
și habsburgice pentru a interveni 
spre a o sprijini in înăbușirea miș
cării revoluționare. Astfel, cu spri
jinul reacțiunii și al trupelor stră
ine. reacțiunea din cele trei pro- 

. vincu. spruânești a reușit să înăbu
șe mișcările revoluționare din acea 
vreme. Dar de fapt se poate spune 
că revoluția începută în 1848 a 
continuat sâ se desfășoare sub di
ferite lorme. găsindu-și expresie in 
realizarea unirii principatelor, in 
înfăptuirea reformelor sociale ul
terioare. in toate transformările și 
mișcările revoluționare care au a- 
vj; loc in țările românești, apoi 
în România, pină la revoluția so
cialistă. Deci, revoluția din 1848 a 
continuat să fie, într-o formă sau 
alta, trează. Poporul a ținut sus 
steagul libertății și independenței 
naționale pină la înfăptuirea revo
luției socialiste, care a adus ade
vărata libertate națională și so
cială pe pămintul României. (A- 
plauze puternice, urale).

După cum se știe, tovarăși, în 
toată această perioadă de frămin- 
tări și lupte revoluționare, expo
nentul cel mai consecvent și fidel 
al aspirațiilor poporului, al nece
sităților dezvoltării istorice a socie
tății românești pe calea progresu
lui material și social s-a dovedit a 
fi proletariatul. Creîndu-și, acum 
80 de ani. propriul său partid po
litic revoluționar, el a dus mai de
parte și a ridicat pe un plan supe
rior lupta pentru libertate națio
nală și socială în România. Con
dus de partidul clasei muncitoare, 
poporul român a reușit sâ răstoar
ne regimul burghezo-moșieresc, să 
lichideze vechile rinduieli bazate 
pe exploatare și asuprire, să fău
rească o societate nouă — societa
tea socialistă, întemeiată pe egali
tate și dreptate socială. în care po

porul este pe deplin stâpîn pe des
tinele sale și își făurește în mod 
conștient propriul viitor, propria 
istorie. (Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni,

In anii regimului socialist, Româ
nia a lichidat înapoierea moște
nită din trecut, s-a transformat 
într-o țară prospera și înfloritoa
re. cu o industrie modernă și o 
agricultură in plină dezvoltare, cu 
o cultura avansată și un nivel de 
trai in continuă creștere, o țară 
care ocupă un loc demn intre na
țiunile lumii. Orinduirea socialistă 
asigură astăzi egalitate deplină in 
drepturi și posibilități do afirmare 
în viața social-politică a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, permite poporu
lui, liber și stâpin pe soarta sa, 
să-și făurească o viață îmbelșuga
tă și prosperă. Marile realizări 
obținute de România socialistă în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale sint o dovadă grăitoare a 
forței și energiei creatoare a po
porului român, a eroismului cu 
care clasa muncitoare, in ali
anță cu țărănimea și intelectu
alitatea, cu toți oamenii mun
cii. fără deosebire de naționali
tate, muncește pentru edificarea 
noii orinduiri, o dovadă a justeței 
politicii marxist-lenini^te a Parti
dului Comunist Român, care își 
îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de forță politică conducă
toare a întregii națiuni pe calea 
progresului și civilizației socia
liste. Aceasta demonstrează o dată 
în plus că, atunci cind un popor 
este stâpin pe bogățiile țării și pe 
destinul său, este în stare să asi
gure dezvoltarea rapidă a societă
ții, creșterea impetuoasă a forțe
lor de producție, conlucrarea paș
nică cu toate națiunile. (Aplauze 
puternice, se scandează „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — P.C.R.").

învățămintele istoriei ne arată 
că revoluția din 1848 nu a putut 
triumfa și datorită faptului că for
țele revoluționare nu au avut un 
partid unit, cu clarviziune, cu un 
program larg, un partid care să 
asigure conducerea .și unirea în 
luptă a tuturor forțelor revoluțio
nare. Tocmai de aceea, analizind 
desfășurarea ulterioară a luptei 
revoluționare, putem înțelege ce 
mare importanță a avut crearea 
partidului clasei muncitoare cu 80 
de ani în urmă, apoi a Partidului 
Comunist Român, care a condus 
lupta revoluționară pentru socia
lism, ce însemnătate uriașă are 
laptul că astăzi poporul român are 
in partidul comunist un conducă
tor încercat, cu o linie politică 
clară, bazată pe învățătura mar- 
xist-leninistă, care corespunde pe 
deplin.,intereselor reyoldției socia
liste, asigură unirea tuturor - for
țelor în lupta pentru triumful so
cialismului și comunismului în 
România. Iată de ce sîntem siguri 
de victorie 1 (Aplauze puternice, 
urale : se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R.").

Sărbătorim împlinirea a 125 de 
ani de la revoluția din 1848 în con
dițiile cind întregul popor își con
sacră energiile și puterea de mun
că înfăptuirii mărețului program 
elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român și de 
Conferința Națională, pentru fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră. 
Măsurile hotărâte de ultimele ple
nare ale Comitetului Central, le
gile adoptate de Marea Adunare 
Națională asigură condiții pen
tru utilizarea mai eficientă a 
potențialului material și uman 
al țării, pentru accelerarea dezvol
tării și modernizării forțelor de 
producție. creează noi premise 
pentru ridicarea nivelului de 
trai și a gradului de civili
zație a întregului nostru popor. 
Acționăm în continuare pentru 
perfecționarea conducerii și a or
ganizării societății, a relațiilor de 
producție și a raporturilor dintre 
oameni, penlru adincirea demo
crației socialiste, asigurăm cadrol 
propice pentru particinarea activă, 
nemijlocită, a maselor d° oameni 
ai muncii la dezbaterea și elabo
rarea politicii partidului și statu
lui. la conducerea treburilor ob
ștești. Milităm perseverent pentru 
promovarea largă a nrinciniilor 
eticii și echității socialiste în în

treaga viață socială. pentru for
marea omului nou, cu o conștiință 
avansată, cu un larg orizont cul
tural. capabil să înțeleagă legită
țile dezvoltării sociale, devotat 
trup și suflet intereselor patriei, 
cauzei socialismului.

Desfâșurînd cu succes construi
rea socialismului în România, pli
nind tot mai larg în valoare ma
rile resurse de progres ale orin- 
duirii noastre noi. ne îndeplinim 
îndatorirea sacră față de propriul 
popor și, totodată, ne achităm 
și de îndatoririle internaționa
le. contribuim la creșterea for
țelor socialismului, la sporirea in
fluenței și prestigiului său in lume. 
România este un detașament ac
tiv al marelui front antiimperia- 
list, al luptei generale pentru li
bertate și progres. Partidul și sta
tul nostru militează neobosit pen
lru întărirea solidarității și dezvol
tarea colaborării cu toate țările 
socialiste în spiritul întrajutorării 
reciproce, în scopul ‘înfloririi fie
cărei națiuni și al sporirii for
ței generale a socialismului. Unul 
din principiile fundamentale ale 
relațiilor interstatale de tip nou, 
cu caracter socialist, este ega
lizarea nivelurilor de dezvolta
re a țărilor care edifică noua orîn- 
duire sodială, ridicarea tuturor 
la un grad superior de civilizație 
și bunăstare. în felul acesta, so
cialismul, atît ca mod de organi
zare a societății, cît și ca model 
nou de relații între țări, își relevă 
superioritatea în modul cel mai 
concludent, demonstrând că este 
singura cale pentru lichidarea ur
mărilor subdezvoltării, fenomenu
lui inegalității între state, pentru 
progresul multilateral și armonios 
al tuturor națiunilor lumii. Fiin^ 
convinși că numai pe această cale 
— a ridicării nivelului de dezvol
tare a forțelor de producție și a 
bunăstării tuturor popoarelor — se 
pot crea condiții reale pentru de
plina egalitate, pentru conlucrarea 
pașnică între state, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, vom face 
totul pentru a contribui la reali
zarea acestor năzuințe. (Aplauze 
puternice, urale). Extindem, tot
odată, legăturile noastre de priete
nie și solidaritate cu partidele co
muniste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu alte forțe și partide de
mocrate, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate forțele progresis
te de pretutindeni. Călăuzindu-ne 
de principiile coexistenței pașnice, 
dezvoltăm largi relații de colabo
rare multilaterală cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. Așezăm ferm la baza rela
țiilor noastre internaționale respec
tul independenței și suveranității 
naționale, egalitatea în drepturi, 
neamestecul in treburile interne 
și avantajul reciproc, dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, renunțarea la forță, la a- 
menințarea cu forța și la orice for
me de intimidare și presiune față 
de un alt stat. Aceste principii ca
pătă astăzi o tot mai largă ade
ziune internațională, se afirmă 
drept unica temelie durabilă a bu
nei înțelegeri și păcii între 
popoare. In lumea de azi se 
dezvoltă un curs nou spre 
destindere, pace și colaborare. 
Pornind de Ia aprecierea că 
există toate condițiile ca popoare
le, forțele ce doresc realizarea u- 
nei lumi mai bune să asigure dez
voltarea acestui curs, România 
este hotărîtă sâ acționeze, împreu
nă cu celelalte națiuni, pentru 
realizarea unei colaborări interna
ționale strînse, pe principiile la 
care m-am referit, să militeze 
pentru creșterea rolului Națiuni
lor Unite și altor organisme în 
viața internațională. Mai mult ca 
oricî-nd, considerăm că asigurarea 
unor relații noi in lume impune 
fiecărui stat, fie el mare sau mic, 
să ia parte activă la soluționarea 
tuturor problemelor internaționale. 
Avem ferma convingere că marile 
probleme ale organizării relațiilor 
de mîine, ale creării unei lumi 
mai bune și mai drepte nu se pot 
soluționa decît cu participarea fie
cărui popor. De aceea, vom parti
cipa activ la lupta pentru triumful 
acestor năzuințe. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Trăind în Europa, participăm 
activ la lucrările pentru pregăti

rea conferinței consacrate secu
rității pe continent și salutăm cu 
bucurie rezultatele obținute la 
Helsinki pînă acum în pregătirea 
conferinței. Sîntem de părere că 
s-au creat condițiile pentru ca in 
vara acestui an să înceapă lu
crările conferinței și dorim să ne 
aducem contribuția activă la pre
gătirea și ținerea ei în cele mai 
bune condiții, la realizarea în Eu
ropa a unor relații bazate pe prin
cipii noi, care să asigure o pace 
îndelungată și o conlucrare fruc
tuoasă intre toate națiunile conti
nentului, ceea ce va avea o în- 
rîurlre deosebit dc pozitivă asupra 
cauzei colaborării și păcii în în
treaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Stimați tovarăși și prieteni.

Sărbătorind împlinirea a 125 du 
ani de la revoluția de la 1848 din 
țările române, cel mai înalt oma
giu pe care-1 putem aduce memo
riei acelora care au ridicat și ținut 
sus, in acele vremuri grele, stea
gul luptei pentru libertate națio
nală și socială, penlru unitatea și 
progresul patriei, este de a ne an
gaja cu toții să muncim cu toată 
energia și priceperea pentru în
făptuirea politicii interne și exter< 
ne a partidului și statului. pentr5 
edificarea societății socialiste muP 
ti lateral dezvoltate în România, 
(Aplauze puternice, proliferate, 
urale).

Am ascultat cu multă bucurie 
cele spuse aici cu privire la re
zultatele obținute de oamenii mun
cii din Iași. De altfel, vâ pot in
forma că întregul popor român a 
realizat în primele patru luni pla
nul în bune condiții, obținînd o 
producție suplimentară de peste 
un miliard lei. Aceasta demons
trează că prevederile planului pe 
anul 1973, deși mult superioare 
prevederilor inițiale, sînt reale și 
pe deplin posibil de îndeplinit. 
Fără îndoială câ ele vor fi înde
plinite cu succes ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Pentru rezultatele pe care le-ați. 
obținut pînă acum, și "in mod spe
cial pentru cele dobîndite în a- 
ceste patru luni, vă adresez cele 
niai calde felicitări. Totodată, cred 
că îmi permiteți ca, din Iași, sâ 
felicit pe toți oamenii muncii pen
tru rezultatele obținute în depăși
rea planului pe primele patru luni 
ale acestui an. (Aplauze puterni
ce. urale).

Cinstind memoria celor care cu 
125 de ani în urmă au ridicat 
steagul luptelor revoluționare, me
moria acelora care în decursul de
ceniilor și-au dat viața pentru li
bertatea și independența patriei 
noastre, ne luăm angajamentul 
șolemn că vom face totuil pentru 
realizarea mărețului program a- 
doptat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, de a ri
dica patria noastră pe noi culmi 
de progres și de civilizație ! (A- 
plauze puternice, prelungite). Să 
ne consacram toate forțele pentru 
a duce cu cinste mai departe fă
clia progresului și civilizației ! Să 
ne consacram energia pentru în
făptuirea programului de edifica
re a socialismului și comunismu
lui în România ! Să ■ facem totul 
pentru ca urmașii noștri și urma
șii urmașilor noștri sâ poată spu
ne că în momente hotărîtoare 
pentru destinul -României am făcut 
ceva pentru dezvoltarea și înflo
rirea țării, ne-am făcut datoria. 
Să ne luăm angajamentul de a ne 
face datoria față de partid, față 
de socialism, față de popor. (A- 
plauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.").

Sînt convins că oamenii muncii 
din municipiul și județul Iași, 
împreună cj întregul nostru po
por, vor faee totul pentru a ob- 
ți’îe nui și noi succese in îndepli
nirea programului minunat al par
tidului nostru. (Aplauze puterni
ce ; urale îndelungate).

Vă doresc succese tot mai mari 
în activitatea dumneavoastră ! Vă 
doresc multă, multă sănătate, mul
tă și multă fericire.(Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R." I Cei prezent! 
la adunare ovaționează puternic 
pentru partid, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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Mima be lucmi fi imm m cemisescii h iiibetue mcftu
Bacăul dispune astăzi de mari uni

tăți economice, dotate cu tehnologii 
ți utilaje la nivel mondial, ceea ce 
J-a permis că facă un salt apreciabil 
In constelația industrială a patriei, 
fitulndu-sc printre primele 10 ju
dețe ale |âni La ce privește produc
ția industrială. Numai in cincinalul 
trecut, aici s-au construit $1 dezvol
tat peste 80 obiective Industriale 
Activitatea industrială a județului 
este redată in toată amploarea df- 
dezvoltarea unei puternice industrii 
ch.nucc. materializată intr-o adevă
rată „cetate a chimiei" pe Valea 
Trotușului, o remarcabilă industrii 
energetică, reprezentată de termo
centralele dc la Borzești si Comă- 
nești, de salba d-' pe Bistrița, pre
cum $i de industriile petroliere, con
structoare de mașir.l. exploatarea sl 
preluc’-area lemnului. Agricultura 
județului a cunoscut, la nodul et. 
In pofida unor ani vitregi. succese 
remarcabile. Au sporit productiil<’ 
la hectar, s-a dezvoltat yeptelul. iar 
dotările tehnice au fost extinse in 
numeroase unități.

Aceste principale repere ale dez
voltării județului dimensionează cu 
pregnanță aria de probleme circ 
stau in atenția secretarului general al 
partidului in cursul vizite- sale. în
semnătatea deosebită a aprecierilor 
fi concluziilor pe care le prilejuieș
te cunoașterea la fața locului a ac
tivității oamenilor muncii băcăuani, 
a preocupărilor locuitorilor de aici, 
angrenați cu toate forțele in înde
plinirea cincinalului in patru ani 
>i jumătate.

Muncitorii. lucrătorii ogoarelor, 
toți cei ce făuresc bunuri materiale 
f spirituale pe aceste meleaguri ale 
țârii se află m prezent angajați in 
această bătălie cu timpul. Mobili
zatoarea chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a se îndepli
ni cincinalul inainte de termen, a 
însuflețit pe oamenii muncii din in
dustria județului Bacău, care au tre
cut la elaborarea unor minuțioase 
planuri, menite să conducă la reali
zarea ritmică a producției, la de
pistarea unor noi rezerve interne 
care să ducă la sporuri de produc
ție. la o eficiență sporită, la folosi
rea judicioasă a materiei prime prin 
reproiectarea produselor. prelucra
rea superioară a materiilor prime, 
reducerea importului. In acest scop, 
o importanță covirșitoare o au di
versificarea capacităților de pro
ducte. completarea și modernizarea 
proceselor tehnologice, valorificarea 
superioară a materiei prime, crește
rea indicatorilor de eficiență eco
nomică. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de export.

Iată deci terenul fertil al Intilni- 
r.lor secretarului general al partidu- 
lvi cu oamenii muncii băcăuani, al 
vizitelor sale în principalele centre 
economice. întreprinderi industriale 
și ferme agricole din județ.

Sosirea ia Bacău a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat, a fo«t 
așteptată cu multă dragoste și bucu
rie de zeci de mii de locuitori ai 
municipiului. In fața comitetului ju
dețean al P.C.R., de-a lungul trece
rii prin oraș, mii de băcăuani acla
mă pe secretarul general al parti
dului. manifestă cele mai înalte sen
timente de prețuire pentru activita
tea sa neobosită, pusă în slujba pa
triei. partidului, întregului nostru 
popor.

Străzile sint împodobite sărbăto
rește. pe frontoanele clădirilor flutu
ră drapelele partidului și statului, 
sint înscrise calde urări : ..Bine ați 
venit la noi, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu", ..Oaspete drag, să ne 
trăiți multi ani pentru prosperitatea 
ș: fericirea patriei".

La sosire, secretarul general a fost 
"întimpinat de Gheorghe Roșu, prim- 
6ceretar al Comitetului județean 

P.C.R Bacău, Toan Iclnm. primarul 
municipiu':ui. de alte oficialiiâți lo
cale. O gardă, formată din ostași aj 
garnizoanei Bacău, gărzi muncito
rești, formațiuni de pregătire milita
ră a tineretului, prezintă onorul. Ti
neri șt tinere, imbrăcați In costume 
naționale, pionieri oferă oaspeților 
buchete dc flori. în intîmpinarea 
secretarului general, locuitorii au Ie
șit cu pline și sare, semn de înaltă 
stimă și dragoste.

V zita In județul Bacău începe 
semnificativ la una din cele mai 
vechi citadele proletare — Fabrica de 
postav Buhusi. unitate cu un glorios 
trecut revoluționar. Istoria ei de 
anroape nouă decenii evocă momen
te dc seamă din lupta desfășurată 
de comuniști pentru dreptate socială 
și eliberarea patriei, iar in anii pu
tem populare pentru edificarea so
cialistă a României.

Bătrinul oraș Buhuși, al căni: des
tin este strins legat de cel al fa
brici' dc postav — mai mult de ju
mătate din populație lucrează ia 
această întreprindere — iși primește 
lnalții oaspeți cu bucuria realizărilor 
de seamă in munca pentru tradu
cerea in viață a hotăririlor partidu
lui, cu încrederea nestrămutată In 
noi înfăptuiri. în ultimii ani. orașul 
a înflorit. Au fost ridicate numeroase 
b’ocuri de locuințe, insumind 1 200 
de apartamente, o casă dc cultură, 
școli, grădinițe, creșe. unități comer- 
c -le, au fost modernizate toate stră
zile, au fori amenajate numeroase 
parcuri și locuri de joacă pentru co- 
pi Mare parte din aceste înfăptuiri 
sint rezultatul muncii voluntare des
fășurate de buhușeni.

Preocupările lor d« buni gospodari 
le-au adus premiul I pe țară in între
cerea pentru buna gospodărire și în
frumusețare a localităților.

Cu acest buchet dc realizări și cu 
multe, multe flori, din bogata gră
dină a orașului, cu sentimentele de 
Înaltă prețuire, respect și dragoste, 
întreaga populație a Buhușulut in- 
timpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe ceilalți conducători de 
partid și de stat. Pe fundalul urale- 
lor și ovațiilor nesfîrșitc. care înso
țesc coloana de mașini de la intrarea 
în oraș, se scandează neîntrerupt 
..Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și 
poporul". Din mulțime se aude : „Să 
ne trăiți. iubite tovarășe Ceaușescu, 
pentru binele patriei și al poporului".

La intrarea in fabrica de postav, 
în intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducători 
de partid și de stat au venit Ion Cră
ciun. ministrul industriei ușoare, Mi
hai Gheorghiță. secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid Buhuși. pri
marul orașului, Vasil iu Țiț — direc
torul fabricii de postav, numeroși 
muncitori și ingineri.

Colectivul- fabricii își primește 
oaspeții cu un trepidant ritm de lu
cru. cu un rodnic bilanț de realizări. 
Muncitorii de aici și-au depășit sar
cinile de plan pe primele 4 luni ale 
acestui an. concentrindu-și efortu
rile. întreaga putere de creație pen
tru îndeplinirea in mod exemplar a 
angajamentelor asumate in vederea 
realizării cincinalului inainte de ter
men. Numai pină acum ei au obținut 
peste plan o producție suplimentară 
in valoare de 2.9 milioane lei.

Iq acest cincinal aici se investesc 
aproape 240 milioane lei. din care se 
vor construi noi capacități de pro
ducție. Prin intrarea in funcțiune a 
noilor hale, a căror construcție se 
află intr-un stadiu avansat. între
prinderea iși va spori capacitatea de 
producție cu 3 600 tone fire și 3.8 mi
lioane mp țesături pe an. Colectivul 
fabricii s-a situat și se situează în 
permanență la înălțimea răspunderii 
asumate, punind in slujba infloririi 
patriei măiestria transmisă din gene
rație in generație. Mărturie stau cele 
6 distincții de întreprindere fruntașă 

pe ramură și Ordinul Muncii, clasa a 
Ill-a, decernat recent pentru realiză
rile obținute In 1972.

în secția filatură de lină pieptă
nată. directorul fabricii informează 
cft aici se prelucrează 1 520 tone dc 
f.bre de lină și sintetice pe an, fo
losite in fabrică, precum și pentru 
aprovizionarea ailor unități. Numai 
in cele 4 luni care au trecut din 
acesl an, filatoarele au realizat peste 
plan 29 tone fire. înregistrind. tot
odată. reducerea cheltuielilor mate
riale cu peste 32 000 lei pe lună. Se
cretarul general al partidului apre
ciază hărnicia și priceperea acestui 
colectiv, strădania lui pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite dc Con
gresul al N-lea șl Conferința Națio
nală ale partidului.

La țesfttoric, secție care se află In 
curs de reutilare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat despre ran
damentul ridicat din acest sector, 
despre preocupările pentru sporirea 
continuă a indicilor de utilizare a ma
șinilor. de reducere a cheltuielilor de 
producție, dc sporire continuă a ca
lității țesăturilor. Inițiativa „Calita
tea produselor, o problemă de dem
nitate și patriotism", generalizată in 
prezent In multe alte unități ale in
dustriei ușoare, creșterea exigenței 
fiecărui muncitor in procesul auto
controlului. aplicarea altor măsuri au 
făcut ca din anul 1971, data nașterii 
acestei inițiative, fabrica să nu în
registreze nici un refuz de calita
te de la cei peste 150 de beneficiari 
externi din 25 de țări ale lumii, cu 
care întreprinderea întreține rela
ții comerciale de multă vreme. Pa
ralel, muncitorii secției se străduiesc 
să sporească necontenit randamentul 
mașinilor. Ca urmare, în acest an 
ei au livrat peste prevederi 30 000 
mp țesături.

Secretarul general al partidului 
examinează utilajele, in mare parte 
realizate de uzinele din Tg. Mu
reș. Directorul fabricii Informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
aceste mașini sint bune, dar că me- 
talurgiștii trebuie să se străduiască 
pentru a spori in continuare gradul 
lor de rezistență.

în sectorul finisaj sint prezentate 
utilajele de înaltă productivitate, in 
mare parte fabricate in țară, preocu
pările pentru valorificarea superi
oară a fiecărui metru pătrat de ma
terie primă. Astfel, s-a ajuns ca 
întregul volum de deșeuri textile 
să fie folosite pentru realizarea al
tor produse, cum sint : covoare, pă
turi și alte bunuri solicitate pe 
piețe.

în fiecare secție, muncitorii au fă
cut secretarului general al partidu
lui sincere manifestații de dragoste, 
de aprobare deplină a politicii în
țelepte a partidului. Zeci dintre ei. 
tineri și virstnici. au lăsat citeva 
clipe lucrul • pentru a stringe mina 
secretarului general al partidului, 
a-i ura sănătate și putere de mun
că. oferindu-i flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat apoi să viziteze expoziția 
cuprinzînd mostre din cele 65 ele 
sortimente realizate la Buhuși. Con
ducătorul partidului și statului se 
oprește in repetate rinduri, exami
nează cu atenție exponatele.

— Cit la sută din producție este 
de calitatea L întreabă secretarul 
general al partidului ?

— Peste 96 la sută, răspunde di
rectorul intreprinderii.

— Este bine — apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dar trebuie să 
vă străduiți să realizați întreaga 
producție numai de calitatea I. Așa 
cum așteptați de la metalurgiști 
numai utilaje trainice, tot asa cum
părătorii pretind de la textiliști 
numai bunuri de calitate, iar pre
tențiile cresc continuu.

Asigurind pe secretarul general al 
partidului că observațiile sale con
stituie sarcini care vor sta imediat 
in centrul preocupărilor textiiiștilor. 
directorul fabricii subliniază că 
problema calității constituie o ches
tiune de onoare a întregului colec
tiv. iar acțiunile întreprinse in 
această direcție vizează lărgirea ga
mei sortimentale, ridicarea calității 
țesăturilor. Prin recentele măsuri, 
privind optimizarea structurilor, mai 
buna folosire a cadrelor, toți ingine
rii și tehnicienii lucrează direct in 
producție, asigurind astfel o mai 
bună asistență tehnică In toate 
schimburile, o eficiență economică 
sporită.

I-a încheierea vizitei. în semn de 
stimă și înaltă prețuire a activității 
neobosite desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in slujba patriei, 
pentru binele întregului popor, co
lectivul Fabricii de postav din Bu
huși ii oferă un covor, in firele 
căruia a Împletit, cu migală și mul
tă grijă, portretul conducătorului 
iubit al partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește cu căldură pentru darul 
oferit. felicită colectivul fabricii 
pentru realizările obținute și ii 
urează noi succese In munca pentru 
îndeplinirea cincinalului inainte de 
termen. Să luptați pentru a cuceri 
Ordinul Muncii clasa I — spune to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat iși 
iau rămas bun de la gazde, pierind 
apoi spre Bacău.

La sediul comitetului județean de 
partid are loc apoi o intilnire de 
lucru cu membrii biroului comitetu

lui județean de partid, ai comitetu
lui executiv al consiliului popular.

Prin cuvin tul primului secretar, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat despre preocupările ac
tuale și de perspectivă ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii de pe meleagurile băcăuane in 
vederea înfăptuirii sarcinilor pre
văzute in planul de stat, a angaja
mentelor asumate in Întrecerea so
cialistă pentru realizarea cincinalu
lui inainte de termen.

în timpul întilnirii, al discuțiilor 
care se poartă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de stadiul 
lucrărilor dc investiții la obiectivele 
industriale, de măsurile luate pentru 
dezvoltarea agriculturii, mai ales a 
sectorului zootehnic.

în continuare este prezentată 
schița dc sistematizare a municipiu
lui și a localităților rurale din ju
dețul Bacău. Inginerul Ștefan Ciclu, 
directorul institutului județean dc 
proiectări, expune, in fața unor 
planșe și machete, principalele am
plasamente ale viitoarelor cartiere de 
locuințe, unități economice și social- 
culturale. Studiile de sistematizare, 
elaborate pină in 1975. precum ?i 
perspectivele pină in 1985, sint o 
rezultantă a concluziilor specialiști
lor, ale organelor locale de partid și 
dc stat. îmbunătățite cu numeroase 
sugestii și propuneri făcute de cetă
țenii municipiului in cadrul unor 
ample consultări și dezbateri.

O imagine de ansamblu a viitoru
lui acestui oraș prinde contur. în 
locul unor clădiri insalubre, al unor 
spații virane sau extraurbane se vor 
înălța in actualul cincinal 7 300 a- 
partamente. Pe harta orașului vor 
apărea astfel cartierele 1 Mai și Mio
rița. insumind peste 3 800 aparta
mente, cu un ridicat grad de con
fort, unități comerciale, sanitare, șco
lare. spații verzi și de parcare. în 
cadrul tuturor ansamblurilor stu
diate s-au asigurat amplasamente 
pentru 114 săli de clasă, creșe cu 
1 100 locuri și grădinițe cu 960 de 
locuri.

Studiul grupează, de asemenea, 
spațiile industriale ale municipiului, 
care vor asigura o dezvoltare econo- 
mico-socială armonioasă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă proiectanților, organelor lo
cale de partid și de stat să se pre
ocupe într-o mai mare măsură de 
justa folosire a terenului destinat 
construcțiilor de locuințe, asigurind 
o densitate corespunzătoare, prin 
evitarea risipei de spații intre 
blocuri. De asemenea, Indică să se 
construiască in viitor clădiri cu mai 
puține niveluri, ținindu-se seama și 
de gradul de seismicitate din zona 
orașului, precum și amplasarea noi
lor cartiere in vecinătatea obiective
lor industriale, pentru ca locatarii 
să fie cit mai aproape de Locurile 
lor de muncă.

Referindu-se la unele probleme c- 
conomice, secretarul general al 
partidului cere comitetului județean 
de partid să analizeze temeinic toate 
posibilitățile în vederea valorificării 
rezervelor de materii prime, a redu
cerii cheltuielilor materiale. Tot
odată, subliniază necesitatea elabo
rării unui program privitor la dez
voltarea în ritm mai intens a agri
culturii, ținindu-se seama de marile 
posibilități care există in domeniul 
irigațiilor, al pășunilor de pe dealu
rile din județ. Punerea in valoare 
a acestora ar permite sporirea pro
ducției agricole și îmbunătățirea 
creșterii animalelor. Abordind pro
blema investițiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă faptul că Uzina 
de mașini-unelte trebuie să fie do
tată cu mașini din țară, să nu se aș
tepte aducerea din import a utilaje
lor. Trebuie folosite cu simț gospo
dăresc toate capacitățile de pro
ducție.

De altfel, aceste probleme — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
le vom analiza miine, pe teren.

...Prima zi a vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a în
cheiat in aceeași atmosferă caldă, 
însuflețită, in care secretarul gene
ral al partidului a fost întimpinat 
din primele momente ale sosirii sale 
pe meleagurile județului.

Deși s-a lăsat inserarea, străzile 
orașului Bacau cunosc o vie anima
ție. Mii și mii de cetățeni au ținut 
să-și exprime din nou bucuria de a 
avea ca oaspete drag pe conducăto
rul partidului și statului nostru, să-i 
mulțumească, din inimă, pentru 
grija ce o poartă municipiului și lo
cuitorilor săi.

De la sediul comitetului județean, 
secretarul general al partidului se 
îndreaptă pe jos, printr-un adevărat 
culoar viu. spre reședința ce i-a fost 
rezervată. Mii și mii de oameni, care 
au inundat principalul bulevard al 
municipiului, aclamă entuziast pe 
conducătorul iubit al partidului și 
statului, care-i salută cu prietenie, le 
stringe miinile, le urează sănătate și 
noi succese in activitate. în fața ma
gazinului „Punguța cu doi bani" se 
face un scurt popas. Vizitind a- 
ceastă unitate comercială, tovarășul 
Ceaușescu se interesează de calitatea 
mărfurilor, de modul de aprovizio
nare. Secretarul general recomandă 
diversificarea produselor pentru a sa
tisface toate gusturile, ritmicitatea 
aprovizionării pentru a se evita pe
rioadele de aglomerare a magazi
nului.

Numeroși cumpărători aflați în 
magazin il salută cu bucurie și dra
goste. îi urează sănătate și mulți ani 
in fruntea partidului și statului.

Intilnire cu membrii comitetului județean de partid și ai comitetului executiv ol consiliului popular

La Fabrica de postav — Buhuși

mulțumindu-i pentru grija sa stator
nica pentru condițiile de viață ale 
cetățenilor.

De aici se trece la Magazinul uni
versal aflat în imediata apropiere, 
unde sint desfăcute zilnic mărfuri în 
valoare de zeci de mii de lei, in spe
cial textile și încălțăminte, bunuri 
de folosință îndelungată. Și aici to
varășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de situația aprovizionării, de 
sortimentele existente, de metodele 
practicate pentru desfacerea produse
lor. Sint prezentate, intre altele, stofe 
livrate de Fabrica de la Buhuși, care 
atestă existența unor preocupări de 
imbunătâțire a ritmicității aprovizio
nării, de reducere a cheltuielilor de 
circulație a mărfurilor.

La magazinul alimentar nr. 2. mo
dernă unitate de alimentație publică, 
secretarul general este informat că 
aici s-a introdus experimental pro
gramul „non stop" in trei schimburi, 
care asigură o desfacere mai bună a 
mărfurilor, o aprovizionare judicioa
să a cumpărătorilor, precum și o mai 
mare eficiență economică. Magazinul 

este aprovizionat direct de unitățile 
industriei alimentare din oraș. Ca și 
la Magazinul universal, și aici există 
o preocupare pentru reducerea chel
tuielilor de circulație a mărfurilor.

— Sinteți mulțumiți de felul cum 
sinleți aprovizionați, de calitatea și 
diversitatea produselor ? întreabă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe unul 
din zecile de cumpărători aflați in 
magazin.

— Da ! Sintem foarte mulțumiți. 
Aprovizionarea este acum bună, i se 
răspunde.

In continuare, secretarul general 
vizitează un centru de legume, apre
ciind aprovizionarea bună cu pro
duse conservate, dar recomandind, 
in același timp, să se acționeze ener
gic pentru aducerea pe piață a unor 
produse proaspete.

In cursul scurtei vizite prin maga
zinele băcăuane, mii de oameni au 
salutat și aclamat pe secretarul ge
neral. manifestind, incă o dată, re
cunoștința față de preocuparea și 
grija sa permanentă pentru condi
țiile de viață ale cetățenilor, pentru 

continua îmbunătățire a nivelului da 
trai material al populației.

Prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Bacău 
ia sfirșit în aclamațiile miilor de 
băcăuani, care scandează „Ceaușescu 
— P.C.R...Ceaușescu și poporul", 
cuvinte care exprimă dragostea fier
binte și atașamentul față de con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului. unitatea de nezdruncinat dintre 
partid și popor, hotărirea cetățenilor 
de pe aceste meleaguri de a acțio
na cu abnegație pentru transpunerea 
in viață a mărețelor sarcini ale Con
gresului al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru con
tinua înflorire a României socialiste.

A fost o primă zi de lucru intens, 
de analiză responsabilă a importan
telor sarcini pe care oamenii muncii 
de aici și le-au asumat in intrecerea 
cu timpul pentru realizarea cincina
lului inainte de vreme, pentru spo
rirea continuă a eficienței economi
ce. pentru ridicarea pe noi trepte 
spre civilizație a orașelor și locali
tăților din această zonă a țârii.

r
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valoroase care au grăbit 

ritmul semănatului

De cinci zile. In județul Vrancea 
se lucrează fără întrerupere, ziua 
și noaptea, la insămințarea porum
bului. în toate unitățile, mecaniza
torii lucrează in Echimburi prelun
gite sau In două schimburi. Ca ur
mare. In mai puțin de o săptămină 
au fost semănate cu porumb 11 600 
ha. realizindu-se. pină la 4 mai, 
31 600 ha. adică 71 la sută din su
prafața destinată acestei culturi.

Lucrările sint intirziate in coope
rativele agricole situate in partea 
de sud-est a județului : Clorăști, 
Măicănești, Nănești, Vulturu. Su- 
raia, unde apa a stagnat, pină de

curind, pe mii de hectare. în a- 
ceastă zonă se lucrează in condiții 
deosebit de grele. Iată de ce. spe
cialiștii, președinții cooperativelor 
agricole urmăresc ceas de ceas sta
rea terenului, străbat solele de la 
un capăt la altul, fac probe repe
tate cu polidiscurile, stabilind mo
mentul potrivit pentru Începerea 
lucrărilor de pregătire a solului. ..în 
aceste condiții deosebite — ne spu
nea ing. Nicolae Balosin. director 
al direcției agricole — a fost nece
sar să luăm anumite măsuri spe
ciale. De la stațiunile pentru me
canizarea agriculturii Panciu, Odo-

bești, Adjud, Mărășești au fost 
aduse, în această zonă, peste 170 
tractoare cu pluguri, polidiscuri și 
semănători. Acțiunea de mișcare a 
forțelor mecanice continuă pe mă
sură ce terenul se zvintă. Pentru a 
interveni operativ în dirijarea uti
lajelor, la Măicănești s-a organizat 
un dispecerat care trimite mijloa
cele mecanice unde este nevoie de 
ele. Există condiții ca in prima 
parte a săptâminii viitoare să în
cheiem semănatul porumbului și al 
celorlalte culturi".

Organizațiile de partid desfășoară 
o intensă muncă politică și orga
nizatorică pentru atragerea coope
ratorilor la lucrările de sezon. La 
Tătăranu aproape 350 cooperatori 
au ieșit să adune resturile de 
coceni de pe o tarla de 200 hec
tare pentru a se ara terenul in 
condiții bune. La Măicănești, 
Rimnlceni, Maluri ingrășăminti Ie 
minerale se împrăștie manual, 
inainte ca terenul să se zvinte com
plet. Se ciștigă astfel timp, iar 
tractoarele sint folosite la alte 
lucrări. în cooperativele agricole

Ciorăști, Mărtinești, Bogza și altele 
au fost alcătuite echipe perma
nente de mecanizatori și coopera
tori care lucrează la semănat zi de 
zi, prin aceasta evitindu-se pier
derea timpului cu organizarea și 
instruirea oamenilor. Asemenea

măsuri au imprimat o viteză spo
rită de lucru, viteză care asigură 
încheierea însămințării porumbului 
In următoarele 4—5 zile.

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii"

ARGEȘ/v Rezerve

de sporire a vitezei de lucru

De citeva zile, pe ogoarele Arge
șului se muncește din plin, cu toate 
forțele, pentru insămințarea celor 
49 000 ha cu porumb. Preocuparea 
organelor județene și a conduceri
lor de unități pentru grăbirea lu
crărilor este întemeiată : pină acum 
au fost lnsămlnțate doar 9 000 ha. 
lntrucit solul s-a zvintat, s-a reușit 
să se insămințeze 3 000 ha zilnic, 
atingindu-se, astfel, viteza de lucru

planificată. De la direcția agricolă 
primim asigurări că sint rezerve de 
sporire a ritmului de lucru fără 
a dăuna calității. „Avem in vedere 
— ne spune ing. Petre Leca, direc
torul trustului de mecanizare — de
plasarea a 150 tractoare din nord, 
unde s-a încheiat semănatul, in 
sud. folosirea toată noaptea la 
discuit a 200 tractoare, gruparea in 
flux a semănătorilor și discurilor".

Pe teren constatăm o vie pre
ocupare pentru grăbirea lucrărilor. 
Pe tarlaua din punctul ..Ulmi" a 
cooperativei agricole din Ciupa, 
5 discuri, in flux cu cele două se
mănători. au insămințat pe zi-lu- 
mină 50 ha cu porumb. „Fac treabă 
oamenii, ne spun președintele Ion 
Nicu și ing. șef Alexandru Dădâr- 
lat. fapt ce ne dă garanția că vom 
recupera intirzierea". Pe o altă 
tarla, in punctul „Pădure", aparți
ni nd cooperativei agricole Oarja, cu 
9 discuri urmate de 4 semănători 
s-a lucrat din zori pină seara, insă- 
mtnțindu-se 100 ha. „Grăbirea se
mănatului nu se face in dauna cali
tății lucrărilor — ne spune ing. 
C. Mărculescu, directorul S.M.A. 
Căteasca. Aci s-au insămințat mai 
bine de jumătate din cele 770 ha 
prevăzute a se cultiva cu porumb, 
respectindu-se atit normele stabi
lite la pregătirea terenului, cit și 
adincimca de îngropare a semin
țelor".

în aceste zile, cind semănatul po
rumbului ar trebui să se desfă
șoare peste tot in ritm alert, in

unele locuri se constată defecțiuni 
in organizarea muncii. La Rătești, 
Izvoru, Mozăceni Vale, mecanizato
rii sesizează că programul coopera
torilor care servesc semănătorile 
este mai scurt decit al lor cu 2—3 
ore. fapt ce duce la întreruperea 
lucrării inainte de inserat. Or. in 
acest interval s-ar putea realiza in 
plus 2—3 ha pe semănătoare. Baza 
de aprovizionare nr. 3 Pitești pune 
și ea probleme acute mecanizatori
lor : in plină campanie lipsesc 
genți, anvelope, rulmenți. Fără 
genți stau mai multe tractoare la 
Stilpeni. Căteasca si Stolnici. încă 
o deficiență : S.M.A. Slobozia nu 
a asigurat necesarul de benzină 
pentru autocisternele care trans
portă motorina, creindu-se astfel 
goluri in aprovizionarea cu carbu
ranți. Iată deci și alte „rezerve" 
care, eliminate urgent, ar spori vi
teza de lucru la semănatul porum
bului pe ogoarele județului Argeș.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*
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FAPTUL
DIVERS

Decernarea Steagului roșu si a liipiuraei 
ile onoare de unitate fruntașa pe tară 

in lotreeerea socialistă

ANIVERSAREA ELIBERĂRII ETIOPIEI

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS ABEBA

O oglinda vie 
a actualității sovietice

Inscripția 
de la Cetățeni

SApfiturile arheologice efec
tuate. in comun, de Muzeul ju
dețean de istorie Pitești șl In
stitutul de arheologie din Bucu
rești la cctâțula dacieft de la Ce
tățeni (Argeș) au dus. intre 
altele, la descoperirea unui te
zaur de monede romane repu
blicane de argint Compus din 
127 denari, dintre care cel mai 
recent es:e dm anul 8 I o n., te
zaurul a rezervat cercetătorilor 
o surpriză pe cit de neașteptată, 
pe atit de valoroasă. In urma 
studiilor întreprinse asupra mo
nedelor de dr. docent Mitre» 
Bucur, pe unul dintre denari s-a 
putut descifra, scris cu litere la
tine. cuvintul PETR. Făcută, 
după toate probabilitățile, de 
populația locală, inscripția des
coperită la Cetățeni, constituie o 

^dovadă a strinselor contacte 
dintre populația dacică și ro
mană incă din secolul I i.e.n., 
fiind deosebit de prețioasă pen
tru cercetarea istorică.

Podgoria 
podgoriilor

Elevii Liceului agricol din 
Bistrița, sub îndrumarea cadre
lor didactice de specialitate, au 
plantat in ultimii ani pe o su
prafață de 4 000 metri pătrați nu 
mal puțin de 47 soiuri de 
viță de vie. Mica lor podgorie 
cuprinde acum — firește, la 
scara corespunzătoare — aproa
pe toate... podgoriile renumite 
ale țării. Cit despre roadele unei 
asemenea vii. ele nu sint deloc 
greu de întrevăzut. Dar cel mai 
important dintre toate este în
sușirea de către viitorii horti
cultori a tehnicilor specifice 
producerii tuturor celor 47 so
iuri de vin.

Varnița 
de sub 
bulevard

Buldozerul ișt făcea cu preu 
drum printre grămezile de pă- 
mint, incercînd să taie cale i 
pentru viitorul bulevard al chi- I 
m:ei din Slobozia. La un mo- • 
ment dat, lama lui a descoperit i 
...o groapă plină cu var. O ade- I 
vârâtă comoară albă pe care | 
constructorii de la I.C.M. lalo- 
m:;a o uitaseră pur și simplu I 
acolo. De îndată ce au descope- I 
rit-o, cei de la drumuri au in- ' 
cercat să pună stăpinire pe ea. I 
Dar. ce data aceasta, construe- I 
tom de la I.C.M.I. și-au amin- | 
tit brusc că ea este înregistrată 
in „inventarul" lor. Disputa I 
continuă. Indiferent de rezulta- | 
tul ei, incă de pe acum un lu- • 
cru e sigur : din moment ce r 
varnița respectivă a fost „des- I 
coperită", e musai sâ fie des- | 
coperiți și cei vinovați de a- 
bandonarea ei ! ’

Mistrețul

ÎNTREPRINDERII 
„ELECTROAPARATAJ” 

DIN CAPITALA
Munca rodnică, plină de dăruire 

și Inițiativă desfășura’A dc-a lungul 
unul an Întreg de colectivul între
prinderii ..EJoctroaparat«ij“ din Capi
tală n fost încununata vineri prin 
decernarea Steagului roșu și a di
plomei de onoare de unitate frunta
șă ne tară, locul 1. In întrecerea so
cial i-tă pe anul 1972.

Relevind auccesele obținute de a- 
coist harnic colectiv, care recent a 
trăit bucuria de a ti distins cu Or- 
dinul Muncii clasa I. ing. Panalte 
Drăguș. directorul general al În
treprinderii, a arătat că anul trecut 
muncitorii, tehnicienii șl inginerii de 
la ..Electroa oara tai" au dcipășit Indi
catorul producțicl-marfă cu 11.6 la 
șută, iar pe cel al producției-marfă 
vindutâ si încasată cu 12 la sută. An
gajamentul anual de a realiza o pro
ducție suplimentară do 35 milioane 
lei a fost depășit cu noroa.no 13 mi
lioane lei. obținindu-sc peste plan 
un beneficiu mai mano cu 19 mi
lioane lei. Vorbitorul a subliniat că 
sporul de producție realizat în cursul 
anului trecut a fost obținut exclu
siv pe scama creșterii productivită
ții muncii. Chemarea la întrecere, 
lansată la începutul anului de a- 
cvastă întreprindere, prevede o de
pășire a sarcinilor pe 1973 cu 11 mi
lioane lei la producția globală, cu 
5.9 milioane lei la producția-mar:’a 
și obținerea unui beneficiu supli
mentar de 4.5 milioane lei.

Steagul roșu și diploma de uni
tate fruntașă ne țară au fost inmi- 
na’e de tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care a adresat călduroase 
felicitări acestui harnic colectiv, 
urindu-i noi 6uccc.se in mun
că. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii intreorinderii „Electroaoara.ta.i“ 
au fost, de asemenea, felicitați de 
ing. Gheorghe Boldur, ministrul in
dustriei construcțiilor de masini- 
unelte și electrotehnicii, și Marin 
Enachc. prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului III.

în telegrama adresată cu acest pri
lej de participant:! la adunarea 
festivă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ccaușescu se subliniază, 
printre altele :

Constructorii de aparataj și echi
pament electric asigură partidul, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini in mod exemplar sarcinile ce 
le revin, participind cu toată fermi
tatea, entuziasmul și avintul lor 
creator la înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen.

COMBINATULUI 
PETROCHIMIC 
DE LA BRAZI

Colectivul Combinatului petrochi
mic de la Brazi — una dintre unită
țile de prestigiu ale industriei noas
tre chimice, recent distinsă cu Ordi
nul Muncii clasa I, a primit, vineri 
după-amiază, intr-un cadru festiv. 
Steagul roșu și diploma de unitate 
fruntașă pe țară, pentru locul întii 
obținute în întrecerea socialistă des
fășurată anul trecut.

Despre realizările dobîndite in 
cursul anului trecut a vorbit pe larg 
ing. .\drian Stoica, directorul tehnic 
al Centralei industriale de rafinării 
și petrochimie, care a arătat că pre
vederile planului produc’iei globale 
au fost depășite cu 104.9 milioane 
lei. iar cele privind producția marfă 
vindutâ și Încasată — cu circa 130 
milioane lei.

Succesele obținute în anul prece
dent au constituit un puternic im
puls in activitatea colectivului 
distins, pentru înfăptuirea și depă
șirea prevederilor planului și a an
gajamentelor suplimentate pe care

și le-a asumat în întrecerea socia
listă pe anul in curs. Edificatoare 
in acest sens sint realizările obți
nute in cinstea zilei de 1 Mai. cind 
au fost livrate beneficiarilor interni 
și externi produse suplimentare eva
luate la peste 25 milioane lei — 
sumă ce reprezintă 60 la sută din 
angajamentul anual.

înmînlnd Steagul roșu și diploma 
de unitate fruntașă pe țară, tovară
șul Gheorghe Potrcsțu, vicepre- 
ș'dinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a transmis colectivului 
fruntaș felicitări din partea Consi
liului Central al U.G.S.R. pentru 
înaltele distincții primite.

Colectivul de la Brazi a fost felici
tat, d? asemenea, dc tovarășii Ion 
Cairincscu. prim-secretar al Comi
tatului județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, și Ilic Cișu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Chi
mice.

Participanții la adunare au trans
mis o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
exprimă profunde mulțumiri șl re
cunoștință pentru înalta prețuire a- 
cordată muncii lor. El își exprimă, 
totodată, hotărirea de a spori valoa
rea angajamentelor inițiale, asumate 
pe 1973 — an hotărîtor pentru înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men — dc la 40 milioane la 50 mi
lioane lei la producția globa'ă indus
trială și de la 30 la 40 milioane lei 
la producția toartă.

ÎNTREPRINDERII
DE TRANSPORTURI AUTO 

DIN ORADEA
Ieri, la Casa de cultură a sindica

telor din Oradea, întreprinderii de 
transporturi auto din localitate i s-au 
decernat Drapelul și diploma de uni
tate fruntașă pe țară, pentru locul I 
in Întrecerea socialistă pe anul 1972. 
A luat cuvintul tov. Anton Nițescu, 
președintele Comitetului oamenilor 
muncii de la I.T.A. Orade.a, care a 
evidențiat realizările dobîndite in 
cursul anului trecui, subliniind că 
harnicul colectiv a depășit sarcinile 
de plan la indicatorul tone-kilome- 
tri cu 3.6 la sută, transportînd peste 
prevederi 900 mii tone mărfuri și mai 
bine de 1.8 milioane călători. Anul 
1973 confirmă prin rezultatele obți
nute hotărirea fermă a acestui colec
tiv de a se menține pe o poziție 
fruntașă in întrecerea socialistă. Ast
fel, in perioada care a trecut din 
acest an sarcinile dc plan au fost 
depășite cu 1,1 la sută la tone-kilo- 
metri și cu 2.9 la sulă la indicatorul 
volumul de mărfuri transportate.

Adresind un călduros salut din 
partea Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
precum și urări de noi succese in 
acest an, pentru întregul colectiv de 
salariat i ai întreprinderii, tovarășul 
Ștefan Pavel, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a inmînaț apoi 
Steagul roșu și diploma de unitate 
fruntașă pe țară. '

De asemenea, colectivul întreprin
derii de transporturi auto a fost fe
licitat de tovarășul Petre Blajovici, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.

In încheiere, participanții la festi
vitate au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, în care se spune, printre 
altele : „asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
atașamentul nostru nețărmurit față 
de înțeleaptă politică așezată la te
melia vastei opere a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, operă la care noi — ca toți bi- 
horenii. recunoscuți pentru hărnicia 
lor, participăm cu trup și suflet, cu 
întreaga noastră ființă, conștienți de 
însemnătatea înfăptuirii programului 
luminos adoptat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale 
partidului.

(Agerpres)

Aniversarea eliberării Etiopiei îmi oferă plăcutul prilej de a transmite 
Maiestății Voastre imperiale călduroase felicitări și urări de sănătate 
personală, de pace și prosperitate poporului etiopian.

îmi exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre se vor 
dezvolta în continuare, în folosul celor două popoare, al păcii șl înțele
gerii in lume.

Astăzi se împlinesc 32 de ani 
de la eliberarea Etiopiei. In 1935, 
cind Etiopia a fost atacată de tru
pele mussotlnlenc, poporul etiopian, 
dirz și curajos, .s-a ridicat ca un 
singur om pentru apărarea ființei 
aale naționale, Înscriind in cronica 
luptei antifasciste pagini pline de 
eroism. Timp de 6 ani, pină la 5 
mai 1941, ziua eliberării țării, po
porul etiopian a luptat cu vitejie 
pentru alungarea cotropitorilor.

Poporul român a urmărit cu ad
mirație lupta poporului etiopian 
pentru apărarea independenței na
ționale. Dind glas acestor senti
mente, Partidul Comunist Român, 
in 'pofida ilegalității, a exprimat 
in mod ferm solidaritatea oameni
lor muncii, a forțelor patriotice șl 
progresiste din țara no<astrâ cu 
lupta poporului etiopian. Sint cu
noscute, de asemenea, luările de 
poziție ale unor personalități de
mocratico românești ; cu toată vi
goarea, Nicolae Titulescu a înfie
rat la Liga Națiunilor agresiunea 
fascistă și s-a pronunțat pentru 
acțiuni energice în sprijinul luptei 
poporului etiopian.

In prezent, „țara Nilului Albas
tru" este angajată într-un amplu 
proces de dezvoltare economică și 
social-culturală. Ca urmare a efor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

turilor depuse, pe harta Etiopiei au 
apărut in ultimii ani numeroase o- 
bioctive industriale, are loc un pro
ces de modernizare a agriculturii, 
se înfăptuiesc măsuri in sprijinul 
formării do cadre naționale.

Pe plan extern, Etiopia mLlitează 
pentru Întărirea solidarității Intre 
statele continentului african in 
lupta pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului și abolirea politicii 
de apartheid, pentru dezvoltarea 
legăturilor de colaborare intre state, 
fără deosebire de orânduire socială, 
pentru destindere și pace.

Avind vechi rădăcini istorice, 
clădite pe baza egalității în drep
turi și respectului reciproc al Inde
pendenței și suveranității națio
nale, relațiile dintre România și 
Etiopia au cunoscut, in ultima 
vreme, un curs continuu ascendent. 
Contactele directe dintre factorii 
de răspundere din cc.Ie două țări 
au contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare. 
S-au evidențiat, de asemenea, posi
bilități de lărgire a legăturilor de 
colaborare și cooperare, în concor
danță cu interesele ambelor po
poare, al cauzei cooperării șt păcii 
in lume.

Rafinăria de petrol de la Asscb — unul din obiectivele industriale 
construite in ultimii ani în Etiopia

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 mai. în țară : Vreme ușor in
stabilă, mai ales In jumătatea de 
nord a țării, unde local se vor sem
nala ploi de scurtă durată, îndeosebi 
în cursul după-amiezli. In rest, ploi 
izolate. Vint potrivit. Temperatura 
va marca o ușoară scădere in nord- 
vestul țării. Minimele vor fi cuprin
se intre 5 și 15 grade, iar maximele 
intre 15 și 25 grade, local mai ridi
cate in sudul țării. în București : 
Vreme călduroasă, mai ales la înce
putul. intervalului. Cer variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vint 
potrivit. Temperatura aerului ușor 
variabilă.

Se Împlinesc astăzi 61 de ani din 
ziua in care, lntr-o modestă tipogra
fie din Petersburg, a fost tipărit pri
mul număr al ziarului ,.Pravda" — 
dată care este sărbătorită Rn de an 
in U.R.S.S. ca Ziua presei sovietice.

De-a lungul anilor, ,.Pravda" n în
deplinit misiunea do purtător de cu- 
vint al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, do agitator, propagan
dist și organizator colectiv. Cuvintul 
său, al celorlalte organe sovietico de 
presă a Însuflețit ' 
masele 
in lupta 
triumful 
Revoluții 
liste din 
brie. In

populare 
pentru 

Marii 
Socla- 

Octom- 
\ munca 

pentru edificarea 
orlnduiril noi, in 
bătăliile pline de 
eroism purtate îm
potriva fascismului 
Război de Apărare

clasa muncitoare,

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

cu prileful ,,Zilei presei 
sovietice”

în anii Marelui 
. --------a Patriei.

Presa sovietică s-a allrmat ca un 
instrument puternic în creșterea și 
educarea noilor generații de oameni 
ai muncii care au făurit societatea 
socialistă șl caro acum construiesc co
munismul.

Răsplndltă larg în rindul maselor 
de oameni ai muncii, presa sovietică 
s-a dovedit un puternic stimulator al 
capacităților lor creatoare, aduce o 
contribuție de seamă la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru traducerea 
in viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. Re- 
flectind asemenea procese definitorii 
pentru nvintul noii societăți, 
sint creșterea forțelor de 
ducție, înflorirea științei și 
nicii, dezvoltarea întregii econo
mii naționale, ziarele și revistele so

cum

★
Vineri, cu prilejul Zilei presei so

vietice și aniversării ziarului „Prav
da", corespondenții de presă sovie
tici din București au organizat pre
zentarea unor filme documentare 
sovietice.

vietice acordă o deosebită atenție 
procesului de perfecționare a con
ducerii economici, se preocupă in
tens de Întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
celui de-al treilea an, an hotărîtor, 
al cincinalului, stimulind larg spiritul 
de Inițiativă al oamenilor muncii. 

Ziarele sovietice vădesc preocupa
re pentru întărirea continuă a legă
turii lor cu masele de oameni al 
muncii — fapt ce își găsește expre
sie in numărul mare dc corespon

denți voluntari șl 
colaboratori din 
rindurile munci
torilor șl specia
liștilor din uzine 
șl de pe șantiere, 
colhoznicilor, oa
menilor do știin
ță și artă.

Cu prilejul Zi
lei presei »ovietlce, vineri după- 
amlază a _ 12_
festivă în Sula Coloanelor a Ca
sei Sindicatelor 
prezidiul adunării se allau redactori 
șefi ai ziarelor centrale sovietice, 
reprezentanți al unor ministere, ai 
organizațiilor obștești sovietice. Re
dactorul șef al ziarului „Selskala 
Jizn", Nikolai Zakolupin, a făcut o 
amplă expunere asupra apariției șl 
dezvoltării presei sovietice de partid. 

Adunările ziariștilor, tipografilor, 
difuzorilor presei care marchează a- 
ceastă zi trec in revista suocesele 
obținute, analizează și dezbat căile 
de perfecționare a mijloacelor publi
cistice pentru ca presa sovietică să 
contribuie tot mai eficient la opera 
de edificare a comunismului.

avut loc o adunare

din Moscova. în

Laurențiu DUȚA
★

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
atașați de presă, corespondenți al 
presei străine, ziariști români.

(Agerpres)

j La 13 mai 1973

j O nouă tragere specială 
î „Pronoexpres"

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează, in ziua 
de 13 mai 1373, o nouă tragere 
specială „Pronoe.xpres", la care 
se vor atribui 24 de categorii de 
cîștiguri in bani (de valoare 
fixă și variabilă), autoturisme 
„Dacia-1 300" și ,,Dacia-l 100", 
excursii pe coasta Dalmației (cu 
autocarul) și excursii in Bulga
ria și Grecia (cu autocarul).

Participarea la această tragere 
specială „Pronoexpres" se face 
cu bilete de cite 3 lei, 6 lei și 15 
lei, varianta de 15 lei avind 
dreptul de participare la toate

extragerile. Se vor efectua 5 ex
trageri, astfel: extragerea I.o- 
bișnuită, de 6 numere diferite 
din 45 ; extragerea a Il-a, obiș
nuită (in continuarea primei 
extrageri), de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase in urnă după 
efectuarea extragerii I ; extra
gerea a IlI-a, suplimentară, de 
6 numere diferite din 45 ; extra
gerea a IV-a, suplimentară, de 6 
numere diferite din 45 ; extra
gerea a V-a, specială, de 8 nu
mere diferite din 45. în total, se 
vor extrage 31 dc numere ciș- 
tigătoare.
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TENIS: IN „CUPA F.l.l.T."

Echipa feminină a României
a învins-o pe cea a Angliei

era...
căprioară

Alertă in comuna Pianu 
(Alba). In locul numit „Vâra- I 
tec" din pădurea din apropiere, I 
organele de resort descoperi- I 
seră un cap fi o piele de mit- ■ 
treț, care erau, evident, rezut- I 
talele unui braconaj. Printre | 
bănuiți se număra și Ion Bil- . 
dea. a cărui preferință pentru I 
astfel de „vînat" fusese pro- | 
bată și in alte ocazii. I.B. insă . 
a respins acuzația. „N-am im- I 
pușca’ nici un mistreț — le-a I 
răspuns el. Doar o... căprioară". • 

I Si, pentru a-i convinge pe an- i 
■ chetatori, a prezentat 9 borcane I 
I cu carne de căprioară. O dată | 

făcuta această dovadă, ea n-a . 
rămas fără urmări. Deocamdată, I 
I.B. a fost exclus din rindul I 
vinătorilor.

Imprudență j 
tragică

Zilele trecute Inspectoratul 
județean Buzău al Ministerului I 
de Interne a fost sesizat că in I 
apropierea comunei Glodeanu- 
Siliștea, intr-o zonă inundată, | 
te află scufundat un auto- | 
turism. Cercetările întreprinde • 
au dat de firul unei intimplări I 
tragice. In noaptea de 21—22 o- | 
prilie, Eugen Angelescu, din » 
Ploiești, se îndrepta, împreună I 
cu soția, fiica și socrii, spre co- | 
muna Glodeanu-Siliștea. Pe i 
un clmp din apropierea comu- | 
net, șoseaua era insă acoperită I 
cu apă. In această situație, in I 
loc să întoarcă, E. A., aflat la I 
volanul mașinii, și-a continuat • 
drumul. Pierzind axul șoselei șt I 
luat de curent, autoturismul s-a I 
scufundat intr-o groapă adinei, • 
din care cele cinci persoane a- I 
flote in el nu s-au mai putut | 
salva.

Rubrica redactata de
Dumitru TÎRCOB |
Gheorube DAVID i
ți corespondenții „Scînlen"

turneul circului din Șanhai
In cele 16 zile de cind Ansamblul 

circului chinezesc din Șanhai se afJâ 
In turneu in țara noastră, peste 
25 000 de spectatori bucureștcni au 
aolaudat măiestria acestor mesageri 
ai unei arte străvechi, cunoscuți in 
lumoa întreagă pentru performantele 
lor.

Cu prilejul turneului Circului din 
Șanhai in țara noastră — turneu care 
se va încheia la 6 mai — vicepre
ședintele Consiliului Culturii și Edu

cației Socialiste. Ion Brad, a oferit 
vineri o masă, la restaurantul „Pă
durea Băneasa". Au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură. Au 
fost, de asemenea, prezenti ambasa
dorul R.P. Chineze la București. Cian 
Hai-fun, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica gjjgj
In cadrul unei festivități care a 

avut loc vineri in Capitală, s-a con
semnat inaugurarea sediului Agen
ției permanente a Companiei de 
transporturi aeriene cehoslovace 
„C.S.A." din București.

La festivitate au participat mem
bri ai conducerii Comandamentului 
aviației civile ..TAROM“. ai unor 
ministere și instituții centrale eco
nomice. ziariști.

Au fost pr^zenți membri al Am
basadei R.S. Cehoslovace din Bucu
rești.

★
Vineri a avut loc la Ruse întâlni

rea intre membrii Birourilor Coml- 
teielo’- Centrale ale Uniunii Tinere
tului Comunist din Republica Socia
listă România și Uniunii Tineretului 
Comunist Dimit-ovist din Republica 
Populară Bulgaria.

Pe „Podul prieteniei" de peste 
Dunăre, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, a fost întimpinată de 
Encio Mosoov. prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrov’st. de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.D.. activiști ai orga
nizației județene de tineret din 
Ruse.

In cursul aceleiași zii*3, delegațiile 
română și bulgară au Început con
vorbirile. in cadrul cărora gazdele 
au informat asunra activității $i 
preocupărilor actuale ale organiza
ției comuniste de tineret din Bul
garia.

Delegația Uniunii Tineretului Co
munist din Pomânia a făcut o vizită 
la Complexul agroindustrial de la 
Sl'vo Pole și a fost primită la Comi
tetul județean de partid R>,ce.

La Biblioteca d° stat din Ruse a 
fost deschisă expoziția documentară 
„Tineretul român — tradiții și actua
lități".

în ziua de 4 mai a. c. a avut loc 
la sediul Asociației de drept interna
țional o masă rotundă cu tema „Pre
ocupări și realizări ale Organizației 
Mondiale a Sănătății pentru extin
derea cooperării internaționale in 
domeniul medicinii și sănătății pu
blice", prezentată de Mihai Aldea, 
adjunct al ministrului sănătății.

La ședință au participat oameni de 
știință, academicieni, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Sănătății, instituții ști
ințifice de profil, cadre didactice și 
reprezentanți ai Centrului O.N.U. de 
la București.

★
La Expoziția internațională de ma

șini și echipamente pentru silvicul
tură. industria lemnului și a mo
bilei. transporturi, construcții și in
stalații „Estimo *73", care va fi inau
gurată în ziua de 6 mal la Bucu
rești. participă peste 80 de firme din 
Anglia, Austria. Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia. Danemarca, Elveția, 
Finlanda. Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia și Ungaria — a a- 
nunțat Cicerone Gorunescu. secre
tar general al Camerei de Comerț, 
in cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc vineri la București.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 4 MAI 1973

FOND GENERAL DE ClSTIGURl: 
973 706 lei.

EXTRAGEREA I : 37 78 53 45 31 
4 25 29 83.

EXTRAGEREA A Il-A : 87 26 47 
62 35 53 74 80 81.

DE LA C.E.C.
In primele zece zile ale fie

cărei luni, unitățile C.E.C. din 
întreaga țară, precum și unită
țile poștale, vind obligațiuni 
C.E.C. la valoarea |or nominală.

Pe lingă alte avantaje, pose
sorilor de obligațiuni C.E.C. li 
se acordă, prin trageri la sorți 
lunare, importante ciștiguri în 
bani cu valori de 100 000 lei, 
75 000 lei. 50 000 lei ș.a.

La fiecare tragere la sorți se 
acordă 4 109 ciștiguri, in sumă 
totală de 4 1S0 000 Ici.

Competiția feminină de teni3 pe 
echipe dotată cu „Cupa federației", 
care are loc în orașul vest-german 
Bad Homburg, a programat vineri 
câteva meciuri din cadrul sferturi
lor de finală. Echipa României a 
realizat o surpriză, invlngind su sco
rul de 2—1 redutabila echipă a An
gliei. In prima partidă, experimen
tata campioană Virginia Wade (An
glia) a dispus cu 6—2, 6—3 de Ju
dith Gohn. Apoi, tinăra jucătoare 
Mariana Simionescu a întrecut-o, la 
capătul unui meci spectaculos. cu 
6—3. 6—8, 6—3 pe Joyce Williams. 
In partida de dublu, care a fost de
cisivă in acest meci, Judith Gohn și 
Virginia Ruzici au dispus cu 7—5, 
6—2 de Virginia Wade și Joyce 
Williams.

★
TEN’ISMANII OLANDEZI VIITO

RII ADVERSARI AI ECHIPEI 
ROMÂNIEI. Selecționata de tenis a 
Olandei conduce cu 3—0 in mecipl 
cu echipa Israelului, care are loc la 
Tel Aviv, in cadrul „Cupei Davis".

Tenismanli olandezi, care astfel sint 
de-acum calificați, vor înțîlni în e- 
tapa următoare echipa României.

LUPTE :

întrecerea dintre tormațiiîe 
României și R.F. Germania

Vineri la Tulcca a avut loc intil- 
nirea internațională de lupte greco- 
romane dintre echipele României șl 
R. F. Germania. Sportivii români au 
obținut victoria cu scorul de 8—1.

„CURSA MUNȚILOR»
• Lider, după două etape, 
V. Teodor • Astăzi, ultima 
etapă (Sinaia — București), 
cu sosirea pe velodromul Di

namo (ora 12,30)
Lupta pentru cîștigarea etapei s-a 

decis din nou pe ultimii kilometri, 
pe urcușul, pieptiș aproape, de la 
Furnica. Vasile Teodor a trecut pri
mul linia de sosire, devansindu-1 cu 
două secunde pe S. Morozov (Di
namo Moscova) și pe V. Selejean 
(Dinamo București). Escaladarea nu 
a fost insă la iudemina tuturor aler
gătorilor noștri, obișnuiți — greșit, 
desigur — să se antreneze pe șosele 
plate, să evite competițiile cu profil 
muntos...

Ultima etapă (astăzi : Sinaia — 
București, cu sosirea pe velodromul 
Dinamo, in jurul orei 12,30) ar putea 
produce schimbări in clasament.

Prima gală in aer liber pe stadionul „Dinamo“
Sezonul pugilistic în aer liber se 

va inaugura duminică cu o reuniune 
internațională programată pe ringul 
montat in incinta stadionului „Di
namo". Cu prilejul manifestărilor o- 
cazionate de cea de-a 25-a aniversare 
a clubului sportiv Dinamo, formația

dinamoviștilor, în frunte cu cunos- 
cuții pugiliști S. Cuțov, S. Mîhalcea, 
P. Dobrescu și I. Alexe, va primi re
plica valoroasei echipe poloneze 
Gwardia Varșovia. Gala va înce
pe la ora 10.

ț 
i 
i 
î 
ț( 
î

( 
i
I 
ț
i 
i
) 
1
1
1 
î
I

i
1

î 
I
1
I
I 
ț 
1,

cinema
tRțEasRrarEnEiBSttsaesesESEBaeESMEa

• Clprian Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20,30.
q Veronica : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 13; 20,15, BU- 
ZEȘTI — 16; 18; 20, FLAMURA — 
8; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 21.
© Acea pisică blestemata : LU
CEAFĂRUL — 0.30; 11; 13,30; 16; 
13,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
13,30; 16; 13,30; 21.
o Fată bfttrină : CAPITOL —
8,3-3; 11.45; 14: 16.15; 18,30; 20.45.
O Gr&bili apusul soarelui : FE
ROVIAR — 9; 12.30; 16; 19.30, ME
LODIA — 0; 12.30: io; 19,30. MO
DERN — 8; 12,30; 16; 19,30,
O Tecumseh : LUMINA — 9;
11,15; 13.30; 16: 18.30; 20,45, VOLGA
— 8,45; 11: 13,15; 15,45; 18.15; 20,30,
TOMIS — 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18,30; 21.
o Misterul din Insula Balfe : 
SCALA — 9.15; 11,30; 13.45; 16.15; 
10,45; 21.
o Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 9,30; 17,15. 
e Adio, Petersburg ! : DOINA — 
10,45: 13; 15.15: 18,30; 20,30.
a Co se lnttmplâ, doctore ? i 
FESTIVAL — 9; 11: 13; 15; 17; 19; 
21 GRADINA FESTIVAL - 20, 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30. FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13X5; 16; 18.15: 20,30.
• Love story : COTROCENI — 
14; 16.30.
G Andrei Rubliov : COTROCENI 

â Trăind In libertate : TIMPURI 
NOI _ 9—18 In continuare.
fi Program dc filme documenta
re ; TIMPURI NOI — 20.15.
e Oscar — 10: 12; 14. Overjanders
— 16.30. Medalion Grlgorc Vaslliu 
Birlic : D-ale carnavalului — 18 30, 
Pilot de Încercare — 20,30 : CINE- 
M XTECA (sala Union).
a Cu mllnlle curate : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.
• Explozia : RAHOVA — 15.30; 
10; 20,15.
e Tara sălbatică : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13.30; 16; 13.15; 20,30, AURO

RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15,30; 18; 20,30.
q Structura cristalului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
o Nici un moment do plictiseală : 
GLORIA — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30: 20,45, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.30.
G Bariera : UNIREA — 15,30; 18;
20.15.
• Atentatul : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 10; 20,15. 
« Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : BUCEGI — 15.30; 13;
20,15. CIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15, 
o Copilul sălbatic : VIITORUL — 
16.30; 18; 20,15.
o Neamul Șoimăreștilor : MUN
CA — 16; 19.
o Cowboy : DACIA — 9; 11.15;
13.30; 15.45; 18; 20,30.
a Cine clntă nu arc gfnduri rele : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
a Organizația : FERENTARI — 
15,30; 18: 20,15. POPULAR — 15,30; 
13; 20,15.
• Ucidcțl oais neagră : COSMOS 
— 16; 18; 20.
e Marca evadare î LIRA — 
15.30: 19.
• Poliția mulțumește : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
e Domnului profesor, cu dragos
te : PROGRESUL — 15.30; 18; 20,15. 
a Bulevardul Romului : VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.

• Teatrul de comedie : Mutter 
courage — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : I.eonce și Lena — 20.
o Teatrul Mic : Stîlpli societății
— 19.30.
9 Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Bărbați fără neves
te — 20.
e Teatrul Ciulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17, 
(sala din str. Academiei) : RAI 
șl nătărăi — 15.
o Teatrul evreiesc de stat :
Nathan Înțeleptul — 19.30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasdescu- : Mitică Popescu
— 19,30.
a Teatru! satlrlc-muzlcal ,.C. Tft- 
nasc" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
20.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhai — 19,30.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Emil 
Simon. Ișl dft concursul Corul de 
copil 21 Radioteleviziunli române. 
Dirijor : Elena Vlcică — 20.
• Onera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.30.
o Teatrul d»* operetă : Țara 
surlsului — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Zodia 
Taurului — 20, (sala Studio) : Sâ 
nu-țl faci prăvălie cu scară — 20.

t V

apusul Boarelul". Episodul IV 
„Semănatul".

12.35 Cărți șl Idei.
13,05 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 In actualitate — școala. „Pa

tru ore muncă, patru ore În
vățătură".

16.20 Rapsozi populari.
16.30 Emisiune In limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Tele- 

top '73.
19,00 „Bfruit-au glndul". Ion Ne- 

culce — „Acest pămint al 
Moldovil*'... Prezintă acad. 
Constantin C. Giurescu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,10 Cintecul sfeptâminli : „Țărăn
cuță, țărăncuță" de Ion Vast- 
lescu. Interpretează Dan Spâ- 
taru.

20.15 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămînl.

20.30 Teleenclclopedla • Cetatea de 
scaun a Tlrgovlștei a Arta 
persană • Welssfluhjoch (I).

21.15 Film serial „Mannlx".
22,05 Telejurnal • Săptămlna spor

tivă.
22.35 Autografe... autografe, cu 

Anda Călugăreanu, Marina 
Volca șl Cornel Constantintu.

23.15 Cîntece șl flori cu : Ana 
Toma, Tudor Helca, Ioana 
Crlstea, Laza Cnezevld, Wer
ner șl Helga Salm, Ilona 
luhasz.

î
1

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 52-a.

9,30 A fost odată ca niciodată... 
„Povestea micului cocoșat" 
(I).

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorice : an

samblul „Firicelul" al Uzinei 
de fibre sintetice Iași.

10,40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțiunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11,50 Roman foileton : „Cîntec la

PROGRAălUL n

16.00 Agenda.
16,10 Concert de orgă : Bach, 

COzar Franck.
18,40 Azi șt milne — emisiune de 

Informație culturală la zl.
16,50 Avanpremiera.
16,55 Publicitate.
17,00 Cîntece șl Jocuri populare. 

Interpretează orchestra dc 
muzică populară șl grupul de 
dansatori ale cooperativei 
„Eiectroboblnajul" — Bucu
rești.

17,30 Prietenii lui Așchluță.
18.00 Istoria filmului sonor. „Pri

vește lnarfol cu minie" (școa
la engleză de cinema).

noroa.no
6uccc.se


viața internațională______
Consultările multilaterale 

de la Helsinki
HELSINKI 4. Trimisul nostru spe

cial. Dumitru Ținu, transmite : Vi
neri, participanții la consultările mul
tilaterale de la Helsinki, consacrate 
pregătirii conferinței pentru securita
te și cooperare ln Europa s-au întru
nit ln ședință plenară. Cu acest prilej 
a fost discutat programul de activi
tate pe perioada urmăioare. Incepind 
de luni. 7 mai, paralel cu ședințele 
grupurilor de lucru. care se ocupă 
de problematica primului capital al 
ordinii de zi a vii loarei conferințe 
— aspectele politice, juridice si mi
litare ale securității — și ale capito
lului al treilea — cooperarea cultu
rală — își va desfășura activitatea

și grupul d*' lucru pentru probleme
le cooperării economice, tehmco- 
șiiintific? și în domeniul protejării 
și ameliorării mediului înconjurător 
(capitolul al doilea).

Lui nd cuvintul in ședința plenară, 
reprezentantul României, ambasado
rul Valentin Lipatti. a subliniat 
necesitatea intensificării procesului 
de redactare a documentelor de lu
cru. in vederea încheierii consultă
rilor prerătitoare in această fază, 
astfel incit conferința generală pen
tru securitate și cooperare In Euro
pa să poată fi convocată in perioada 
Imediat următoare, cit mai c uri nd 
posibil.

FAM VAN DONG DESPRE PREOCUPĂRILE 

Șl TELURILE POPORULUI VIETNAMEZ
HANOI 4 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat, la Hanoi. unui 
grup de ziariști din Cehoslovacia, 
Fam Van Don.g. prim-ministru al 
R. D. Vietnam, a sublimat că guver
nul R.D.V. și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu a! Republicii Vietnamu
lui de Sud respectă cu strictețe a- 
eordul de pace, depunind eforturi

pentru a-1 realiza. Baza politicii 
noastre, a menționat premierul, viet
namez. o constituie respectarea A- 
oordului de la Paris. întărirea păcii, 
construirea societății socialiste în 
Vietnam, independența și democra
ția in Vietnamul de sud si unifica
rea, treptată, pe cale pașnică, a țârii.

CAMBODGIA

Presiune cresclntfâ a tortelor patriotice 
asupra pozițiilor trupelor lonnoiiste

PNOM PENH
Forțele patriotice 
xenci’â o presiune crescândă 
nra pozițiilor trupelor lonnoiiste din 
rectorul Neak Luong. provocind ina
micului pierderi grele în oameni si 
echipament militar. Agenția France 
P-esse relatează că două batalioane 
ale truoelor lonnoiiste. dislocate in 
apropierea orașului Neak Luong, au 
fost scoase din luptă, iar efectivele 
mJitare ale regimului de la Rnom 
Penh râmase in împrejurimile ora
șului Neak Luong se aflau joi in
tr-o situație foarte critică.

Situat, pe malul fluviului Mekong. 
Neak Luong reprezintă un centru vi
tal pentru aprovizionarea pe cale 
fluvială a orașului Pnom Penh. în
cercările administrației lonnoiiste de 
a-si menține controlul asupra comu
nicațiilor dintre cede două orașe au 
eșuat. In ultimele zece zile, nici un 
convoi fluvial nu a mai putut atunge 
la Pnom Penh. unde se resimte o 
penurie acuta de carburanți.

In împrejurimile orașului Takeo, 
1* 80 kilometri sud de Pnom Penh. 
continuă să fie semnalate ciocniri 
între detașamentele patrioților 
fectivele militare lonnoiiste.

★
HONOLULU 4 (Agerpres). — 

țîa americană a continuat joi 
bardamentele in Cambodgia

4 (Agerpres). — 
din Cambodgia e- 

asu-

si e-

Avia- 
bom- 

-— a 
anunțat, la Honolulu. Comandamentul 
forțelor S.U.A. din zona Pacificului. 
Raidurile, la care au participat si 
bombardiere grele „B-52", au vizat 
îndeosebi pozițiile forțelor patriotice 
din zona orașului Takeo din apro
piere de Pnom Penh.

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
In Camera Reprezentanților 
S.U.A., care aprobase anterior 
l’tica în Indochina a Administra
ției. numeroși deputați și-au expri
mat joi- sprijinul față de adoptarea

a 
po-

REYKJAVIK 4 (Agerpres). — La 
Reykjavik au început convorbi
rile dintre delegațiile islandeză sl 
britanică consacrate examinării di
ferendului intervenit între cele două 
țâri in urma extinderii, la 1 sep
tembrie 1972. a limitei apelor națio
nale de pescuit ale Lslandei de la 
12 la 50 mile marine. Dună înche
ierea primei runde a convorbirilor, 
surse apropiate ambelor delegații au 
declarat că au fost depuse eforturi 
pentru găsirea unei formule de corn
promts.

Agenția Reuter reamintește, cu a- 
ee."'. prilej, că hotârirea adoptată la 
1 septembrie anul trecut de guver
nul de la Reykjavik a fost deter
minată de caracterul vital pe care 
rezervele piscicole din jurul Islan
ds îl au pentru economia tării, ele 
esigurind 80 la sută din comerțul 
exterior.

Succese ale patrioților 
in Guineea-Bissau

CONAKRY 4 (Agerpres). — Forțele 
patriotice de eliberare din Guineea- 
Bisssu au lansat recent repetate a- 
tacuri împotriva trupelor coloniale 
portugheze, provocind inamicului im
portante pierderi in oameni și mate
riale de război — relevă un comuni
cat al Comitetului Executiv al Par
tidului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), dat publicității la 
Conakry. In document se arată că 
filele trecute unități de apărare an
tiaeriană ale patrioților au doborit 
două avioane portugheze. In aceeași 
zi, artileria forțelor de eliberare a 
bombardat bazele inamice din garni
zoanele Guidage și Bigene, distrugind 
instalațiile și anihilind potențialul de 
luptă a! trupelor coloniale. Unitățile 
de artilerie ale patrioților au atacat, 
de asemenea, baza portugheză din o- 
rașul Catiow și au dejucat încercă
rile inamicului de a organiza activi
tăți teroriste în zona eliberată de la 
Fulacunda. Cu acest prilej, o impor
tantă cantitate de muniții și echipa
ment militar a fost capturată de la 
trupele coloniale. Patrioții au repur
tat succese și in ciocnirile cu unită
țile protugheze la Candjambari și 
Mansoa pe frontul Acra-Mores.

SOSIREA EA MOSCOVA A LUI H. KISSINGER

MOSCOVA 4 (Agerpreri. — Iji 
Moscova a soiit vineri Henry Kis
singer, consilier special al președin
telui S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale — anunță agenția 
T.A.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo, el a fost 
•întâmpinat de
prim-adjunct al ministrului 
rilor externe al U.R.S.S., de 
persoane oficiale.

Vasili Kuznețov, 
aface- 

alte
au luat sfîrsit

I
a relațiilor româno-americane

Precizările lui H. Campora privind 
restabilirea calmului in Argentina
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). - 

Int r-Un comunicat oficial, dat pu
blicității la Buenos Aires la finele 
primei runde de negocieri cu au
toritățile militare argent-inane, Hec
tar Campora, președintele ales 
Argentinei, s-a pronunțat 
depășirea, exclusiv prin 
pașnice, a momentului 
tual, datorat recentelor 
rorism declanșate de 
care se autointitulează 
voluționară a poporului, și găsirea 
unor soluții adecvate pentru res
tabilirea calmului in Argentina.

al 
pentru 

mijloace 
politic ac- 
acte de te- 
organizația 

Armata re-

La Palatul Congresului din Buenos 
Aires a avut loc prima reuniune a 
membrilor noului parlament argenti- 
nean, aleși cu două luni in urmă, 
consacrată unor probleme organizato
rice (noul parlament urmează să fie 
instalat în mod oficial la 25 
a.c.). Cu acest prilej, senatorul 
ronist Santiago Diaz Bialet a 
numit președinte interimar al foru
lui legislativ, urmînd ca, la 25 mal, 
să devină, in mod automat, vicepre
ședinte al Senatului. Președinte al 
Camerei Deputaților a fost ales de
putatul Râul Lastiri, de asemenea 
membru al partidului justițialist.

mai 
pc- 
fost

INTILNIRE I. B. TITO E. GIEREK
BELGRAD 4 (Agerpres). — La in

vitația lui Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
vineri a sosit, într-o vizită de prie
tenie în Iugoslavia, Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez — informează agenția Taniug.

In aceeași zi, la Brdo, lingă Krani,

au început convorbirile oficiale din
tre Iosip Broz Tito și Edward Gie
rek. care efectuează un schimb de 
opinii asupra relațiilor dintre cele 
două țări și dintre U.C.I. și P.M.U.P., 
precum și asupra unor probleme in
ternaționale actuale, o atenție deose
bită fiind acordată situației din Eu
ropa și relațiilor pe acest continent

unei măsuri referitoare la suspenda
rea fondurilor destinate continuării 
acțiunilor militare din Cambodgia.

In Senat. Charles Mathils, repu
blican. a introdus un proiect de le
gislație prin care sint calificate ca 
neconstituționale operațiunile mili
tare din Cambodgia la care participă 
S.U.A. Rezoluția, sprijinită de sena
torii democrați și de alti reprezen
tanți ai Partidului republican, reco
mandă președintelui să ordone înce
tarea imediată a participării forțelor 
armate ale Statelor Unite la orice 
ostilități in Indochina41.

Se așteaptă ca ambele documente 
să fie prezentate oficial plenurilor 
celor două camere, intr-un interval 
de aproape o săptămină.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei „Novoe 
Vremia", Bohuslav Chnoupek, minis
trul afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, a relevat progresul important 
realizat in cadrul tratativelor dintre 
Cehoslovacia și R.F.G.

„Au fost obținute rezultate pozitive 
— arată ministrul — inclusiv in pro
blema referitoare la așa-numltul 
acord de la MGnchen, ceea ce oferă 
posibilitatea de a începe, in cursul

lunii mai, la Praga. tratative oficiale 
cu privire la încheierea unui tratat 
referitor la reglementarea relațiilor 
dintre R.S.C. și R.F.G, Noi vom face 
totul ca aceste tratative să se încheie 
cu succes, pentru a normaliza rela
țiile dintre cele două state vecine, 
pentru ca acest tratat să constituie 
un aport la cauza îmbunătățirii, în 
continuare, a atmosferei politice din 
Europa4*.

Un nou acord de încetare a 
focului între armata libaneză 

și unități palestinene
BEIRUT 4 (Agerpres). — Inciden

tele violente produse in ultimele 
două zile intre armata libaneză șl 
unități ale forțelor de rezistență pa
lestinene au luat sfirșit vineri — re
latează agențiile M.E.N., Reuter, 
United Press International ?i France 
Presse. Noul acord de încetare a fo
cului — al doilea in decurs de 24 
de ore — a fost respectat, cu mici 
excepții (localitatea Rashaya, precum 
și o serie de zone din sudul țârii), 
pe întreg teritoriul Libanului.

Anunțat de postul de radio Beirut 
ln primele ore ale dimineții, acordul 
prevede revenirea forțelor armate li
baneze și a unităților palestinene la 
pozițiile deținute înainte de începe
rea ostilităților. Se preconizează, 
totodată, accelerarea ritmului de 
creare a unor patrule mixte Însăr
cinate să controleze modul în care 
fiecare parte respectă încetarea fo
cului, precum și adoptarea, de comun 
acord, a măsurilor necesare pentru 
eliminarea cauzelor care au dus, sau 
ar putea duce în viitor, la noi inci
dente.

In spiritul acestor prevederi, la 
Beirut continuă să aibă loc consul
tări între oficialități libaneze și li
deri ai rezistenței palestinene pentru 
găsirea unei formule viabile de con
viețuire. „Contactele cu rezistența 
palestineană, a declarat, în legătură 
cu aceasta, Fuad Ghosn, ministrul 
libanez al apărării, au loc într-o 
atmosferă de înțelegere mutuală și 
de cooperare". Unul din obiectivele 
esențiale ale acestor consultări — re
latează agenția U.P.I. — il reprezintă 
revizuirea acordului libano-palesti- 
nean din noiembrie 1969, în confor
mitate cu recenta declarație a pre
ședintelui Frangieh cu privire la 
faptul că „Libanul nu permite exis
tența nici unei armate de ocupație 
pe teritoriul său". Noul acord — ara
tă agenția — urmează să delimiteze 
în mod clar raporturile dintre cele 
două părți, pentru a permite evita
rea unor noi eventuale divergențe.

Beirutul a devenit, totodată, cen
trul unei vii activități diplomatice, 
consecință a interesului pe care sta
tele arabe l-au arătat față de ulti
mele evenimente. Președintele Liba
nului a stabilit contacte telefonice cu 
șeful statului egiptean și a primit un 
mesaj din partea președintelui alge
ria n.

WASHINGTON 4. (Corespondență 
de la C. Alexandroaie). ln continua
rea vizitei oficiale pe care o între
prinde în Statele Unite ale A meri cil, 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor 
al Republicii Socialisto România, în
soțit de ambasadorul țării noastre la 
Washington. Corneliu Bogdan, a fost 
primit la Casa Albă de vicepre
ședintele Spiro Agnew.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția în legătură cu dez
voltarea favorabilă a relațiilor româ
no-americane, pe bazele trainice sta
bilite in cadrul vizitelor președintelui 
Richard Nixon ln România și a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ln Sta
tele Unite ale Amoricii, precum șl 
hotărirca de a face totul pentru a le 
extinde în viitor, in avantajul am
belor țări.

Emil Drăgănescu a transmis vice
președintelui Agnew un mesaj de

salut pentru președintele Richard 
Nixon. din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. La rindul său. 
Spiro Agnew, mulțumind pentru a- 
cest mesaj, a evocat sentimentele de 
respect și prețuire pe care președin
tele Nixon le nutrește pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl față 
de poporul român. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

în aceeași zi. Emil Drăgănescu a 
vizitat Centrul de supraveghere a 
traficului rutier urban.

La prlnz, tovarășul Emit Drăgănea- 
cu a avut o Întrevedere la Departa
mentul de Stat cu subsecretarul de 
stat pentru problemele economice, 
William Casey. în cadrul întrevede
rii, părțile au procedat la o trecere 
In revistă a evoluției favorabile a 
relațiilor economice, comerciale șl 
culturale româno-americane, subli
niind, totodată, posibilitățile existen
te pentru extinderea lor.

R. P UNGARĂ

Coroane de flori 
la monumentele 
eroilor români

BUDAPESTA 4. (Corespondență 
de la A. Pop). — Ambasadorul 
României la Budapesta, loan Cotoț, 
a depus vineri în localitatea Szec- 
seny, o coroană de flori la monu
mentul ostașilor români căzuți in 
lupta pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist.

Cu prilejul zilei de 9 Mal, Ziua 
Victoriei, au mai fost depuse coroane 
de flori la monumentul eroilor ro
mâni din Debrecen și La mormintele 
ostașilor români din Cegled, care 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
Ungariei.

SOFIA 4 (Corespondentă de la 
C. Amariței). Ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea. a fost 
primit vineri de președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Stanko Todorov, în vizită de 
prezentare.

In timDul convorbirii care a avut 
loc au fost evidențiate posibilități
le reciproce de lărgire șl adinei re a 
relațiilor de colaborare și ori denie 
dintre cele două țărL in vederea fo
losirii cit mai eficiente a tuturor re
surselor ce le oferă apropierea țâ
rilor noastre vecine și prietene.

DUPĂ VIZITA IN S.U.A.
A CANCELARULUI W. BRANDT

agențiile de presă transmit
în cadrul sesiunii Con

ferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolta- 
j-g (UNCTAD), delegatul român 
Vasile Puiu a arătat că Româ
nia. țară socialistă in curs de dez
voltare. este hotărîtă să sprijine toa
te inițiativele menite să îmbunătă
țească activitatea UNCTAD privind 
difuzarea informațiilor și mobiliza
rea opiniei publice in legătură cu 
realizarea obiectivelor din domeniul 
comerțului și dezvoltării, preconiza
te in cadrul celui de-al doilea De
ceniu al Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare.

Sub egida Consiliului 
Mondial al Păcii, u Varf°via 
s-a desfășurat, timp de două zile, 
intilnirea internațională consultativă 
a reprezentanților oamenilor de 
știință și cultură din Europa șl de 
pe alte continente. Din România au 
participat Jean Livescu, membru al 
Biroului Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, și Sanda Rangheț, 
secretar al comitetului, membri ai 
Consiliului Mondial al Păcii. Rolul 
oamenilor de știință și cultură in 
mai buna cunoaștere reciprocă a na
țiunilor, contribuția lor la consoli
darea păcii și întărirea colaborării 
dintre intelectualii din întreaga 
lume — acestea au fost temele prin
cipale ce au constituit obiectul dez
baterilor.

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, va vizita 

succesiv. între 5 și 12 mai. Finlan
da. Suedia, Danemarca. Norvegia și 
Islanda.

La Berlin •avut Ioc>xUel* 
de 3 și 4 mai, cea de-a patra ședință 
a Comisiei de frontieră, alcătuită din 
împuterniciți ai guvernelor R.D. Ger
mane și R.F. Germania — anunță a- 
genția A.D.N. Comisia a ascultat ra
portul grupului de lucru însărcinat 
cu marcarea frontierei și a examinat 
o serie de probleme practice.

fost continuate, totodată, convor
birile de lucru intensive, în special 
în probleme ale economiei apelor in 
zonele de frontieră.

Todor Jivkov,
al C.C. aț P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a primit vineri delegația 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, care se află in vizită la 
Sofia. Cu aceri prilej — menționea
ză agenția 
convorbire

B.T.A. — a avut loc o 
caldă, tovărășească.

Biblioteca români dinLa
New York s-a organizat o sea
ră consacrată lui Dinu Lipat- 
ti. Personalitatea marelui mu
zician român a fost evocată de 
Alexandru Bolintineanu, din 
Secretariatul Organizației Na
țiunilor Unite. Urmată de exem
plificări pe discuri, ilustrind 
creația ți arta interpretativă a 
lui Lipatti, expunerea a fost 
urmărită cu mult interes de 
muzicieni, profesori la școlile 
de muzică din New York, mem
bri ai coloniei române din oraș.

Numirea noului ministru 
de externe chilian,
Almeyda și-a prezentat demisia din 
funcția de ministru de externe al Re
publicii Chile, in legătură cu ale
gerea sa ca locțiitor al secretarului 
general al Partidului socialist — a- 
nunță agențiile T.A.S.S. și Reuter. 
Președintele Salvador Allende a ac
ceptat demisia. numindu-1 la condu
cerea Ministerului chilian de Exter
ne pe Orlando Letelier, care a de
ținut, pină in prezent, postul de am
basador in Statele Unite.

Președintele Austriei,
Franz Jonas, va face. incepind de 

de cinci zileJuni, 7 mai, o vizită 
in R. F. Germania.

S.A.L.T.
permanente a

și S.U.A. privind limitarea arma
mentelor strategice (S.A.L.T.).

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale_ 
xei Kosighin. l-a primit, vineri, la 
Kremlin, pe M. Ahmed, reprezen
tant special al primului ministru al 
Republicii Bangladesh, care i-a re
mis un mesaj din partea lui Mu- 
jibur Rahman. — anunță agenția 
T.A.S.S. Alexei Kosighin si M. Ah
med au abordat, apoi, probleme pri
vind relațiile de colaborare dintre 
Uniunea Sovietică și Bangladesh.

Primul ministru 
lelor Fiji, Ratu Sir 
Mara, a anunțat că un reprezentant 
al țării sale va fi trimis la Curtea 
Internațională de Justiție de la Haga. 
pentru a se alătura Australiei și Noii 
Zeelande in acțiunile Îndreptate îm
potriva experiențelor nucleare fran
ceze din zona Oceanului Pacific. 
Kamisese Maru a arătăt că Fiji 
iși rezervă dreptul de a interveni in 
această problemă, ca parte intere
sata.

al Insu-
Kamisese

Ull CiClCn de ° inte,nsitate deo
sebită s-a abătut vineri dimineață 
asupra Lisabonei, provocind pierderi 
materiale considerabile.

BONN 4 (Agerpres). — Cancelarul 
R. F. Germania. Willy Brandt, 
întors joi seara la Bonn, 
vizita oficială efectuată în 
Unite. întrevederile sale cu 
ședințele Nixon, desfășurate miercuri 
și joi, au fost axate pe examinarea 
relațiilor S.U.A. cu Europa occiden
tală, a principaleflbr aspecte ale si
tuației internaționale. Intre care lu
crările reuniunii multilaterale de la 
Helsinki consacrate pregătirii con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, precum și a 
altor chestiuni de interes reciproc.

După cum informează agențiile 
France Presse și Associated Press, 
purtătorul de cuvint al guvernului 
vest-german, Ruediger von Wech- 
mar. care l-a însoțit pe Willy Brandt 
in călătoria la Washington, a confir
mat. la sosire. într-o dealarație fă
cută presei, posibilitatea unei „În
tâlniri atlantice la nivel înalt* cu 
prilejul vizitei șefului statului ame
rican în Europa occidentală, pro
gramată pentru toamnă.

s-a 
după 

Statele 
pre-

de la Paris
de

României

La capătul „maratonului
agricol" de la Luxemburg

Convorbirile
sediul reprezentanței . .
U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva au fost reluate, vineri, con
vorbirile dintre delegațiile U.R.S.S.

Fran.a. Ultima porțiune a autostrăzii centrale inelare pariziene, lunga de 
36 km, a cărei construcție a început în 1960, a fost de curînd inaugurată, 

în fotografie : veaere parțială a autostrăzii

Toată lumea se declară 
mulțumită... deși nimeni nu 
a primit satisfacție. Iată 
aprecierea, aparent parado
xală, care s-a desprins la 
capătul negocierilor înche
iate in zorii zilei de marți, 
intre miniștrii agriculturii 
ai țărilor membre ale Pieței 
comune. Acest „maraton" 
de negocieri, cum a fost de
numit — patru reuniuni in
tr-o singură lună, 50 de ore 
de dezbateri — a fost ca
racterizat de presa occi
dentală ca o adevărată „în
cercare a nervilor". Misiu
nea miniștrilor de resort al 
celor 9 țări membre era de 
a fixa prețurile agricole 
pentru viitoarea campanie 
1973—1974 ; o problemă a- 
vind aparent un caracter 
tehnic, de rutină. Și tocmai 
de aceea apare ca legitimă 
întrebarea formulată de 
ziarul francez „LES 
ECHOS" : „Cum se explică 
faptul că o problemă atit 
de simplă a dat naștere la 
dispute care nu se deose
besc prea mult de acelea 
dlntr-o comisie de armisti
țiu ?"

Răspunsul la această în
trebare este legat de un an
samblu de probleme cu care 
este confruntată Piața co
mună agricolă, sau „Europa 
verde", cum o mal numește 
presa occidentală. Mecanis
mul de funcționare al aces
teia are la bază practicarea 
in perimetrul „celor 9“ a 
unor prețuri unice la pro
dusele agricole. Acest sis
tem urmărește limitarea 
importurilor din afara co
munității, ln scopul asigu
rării desfacerii cu prioritate 
a produselor dinlăuntrul el. 
Pentru a se promova aceas
tă politică bazată pe prețul 
unic s-a creat un fond spe
cial de susținere a agricul
torilor din Piața comună

dinîmpotriva concurenței 
afară. Cum se realizează in 
practică acest fond ? Dacă 
o țară membră a C.E.E. im
portă produse agricole de 
pe o piață terță la un preț 
mai scăzut decit ccl „co
munitar", ea este obligată 
să verse diferența in acest 
fond. Acest mecanism, ba
zat pe practici discrimina
torii, lezează nu numai in
teresele țărilor terțe expor
tatoare de produse agricole, 
dar și pe cele ale importa
torilor din C.E.E. In pofida 
acestor opreliști, refuzind 
să se lase încătușate de 
măsurile discriminatorii, o 
serie de firme din Piața co
mună iși dezvoltă importu
rile de produse agricole din 
afara comunității. Ca ur
mare, cresc surplusurile de 
produse agricole in țările 
producătoare ale Pieței co
mune și, implicit, sporește 
costul finanțării „Europei 
verzi". Mecanismul amintit 
explică și faptul că, in ciu
da existenței unui excedent 
de produse agricole in u- 
nele țări membre, prețurile 
nu scad, ci, dimpotrivă, cu
nosc o creștere continuă. Cu 
alte cuvinte, efortul de sus
ținere a politicii agricole 
comune se deplasează tot 
mai mult asupra consuma
torilor care suportă, in ul
timă instanță, efectele creș
terii prețurilor. In sfîrșit, 
sistemul prețurilor unice 
afectează, de asemenea, o 
bună parte dintre agricul
tori, care produc la un preț 
de cost mai ridicat decit al 
marilor producători. „A- 
cest sistem, scrie ziarul bri
tanic ««DAILY TELE
GRAPH», nu poate duce 
decit la sugrumarea micilor 
agricultori".

întregul mecanism de 
funcționare al Pieței comu
ne agricole a fost serios a- 
fectat de repetatele răbuf-

niri ale crizei monetare oc
cidentale din ultimii ani. în 
condițiile in care unele mo
nede au fost devalorizate, 
în raport cu dolarul, altele 
revalorizate sau și-au păs
trat paritatea, nu se mai 
putea vorbi despre un preț 
unic sau despre o piață a- 
gricolă comună. ..Europa 
verde14 a fost, de fapt, di
vizată în zone distincte, po
trivit măsurilor monetare 
practicate. „După marile 
zguduiri monetare, scrie 
-Les Echos», piața comu
nă agricolă există mai mult 
pe hirtie decit în fapt44.

Toate aceste elemente au 
făcut extrem de dificilă 
sarcina Comisiei Pieței co
mune de a propune prețu
rile pentru viitoarea cam
panie agricolă. Soluția pre
conizată inițial de ea urmă
rea amputarea efectelor 
sporirii prețurilor in țările 
care și-au „scumpit" mone
dele (R.F.G., Belgia, Olan
da, Luxemburg) și creșterea 
lor în statele care le-au ief
tinit (Italia, Anglia). Pro
punerile comisiei s-au bu
curat de sprijin, in special 
din partea Franței, care este 
cel mai important exporta
tor de produse agricole in 
cadrul C.E.E. șj deci prin
cipalul beneficiar al „Eu
ropei verzi". Ele au Intim- 
pinat însă o opoziție fer
mă din partea Angliei sl 
R.F.G.

In aceste condiții, Comi
sia C.E.E. s-a văzut nevoită 
să renunțe la propunerile 
inițiale și să caute o solu
ție de compromis, prin care 
satisfăcea cu totul parțial 
cererile fiecăreia 
părți. Referindu-se 
cest compromis, 
France Presse 
că el „a cerut sacrificii din 
partea tuturor delegaților, 
dat fiind divergențele foar-

dintre 
la a- 
agenția 

relevă

ta mari dintre pozițiile di- 
feriților parteneri4'.

In felul acesta a fost 
evitat, deocamdată, un e- 
șec al negocierilor, care, 
dacă s-ar fi produs, ar fi 
echivalat — după cum a- 
rată ziarul vest-german 
„RHEINISCHE POST" — 
cu „distrugerea Pieței co
mune agricole, pină in pre
zent singurul pilon de sus
ținere al întregii comuni
tăți". „Piața comună a evi
tat ca prin minune catas
trofa" — scrie ziarul bri
tanic „TIMES". Dar, reali
zat în condițiile arătate, 
acordul final nu aduce mo
dificări substanțiale de po
ziție, ci. după cum scrie 
„LE FIGARO", reprezintă 
doar „o aniinare a scaden
ței".

Unul din motivele prin
cipale care i-au determi
nat pe negociatorii de la 
Luxemburg să nu se în
toarcă acasă cu un rezul
tat total negativ constă tn 
faptul că membrii Pieței 
comune se află în fața 
„perspectivei durelor ne
gocieri comerciale care vor 
avea loc in toamna aces
tui an Intre Piața comună 
și S.U.A." (ziarul „LA NA
TION**). Este cunoscut că, 
în ultima vreme, Statele U- 
nlte urmăresc să obțină 
deschiderea mal largă a 
porților „Europei verzi" 
pentru produsele agricole 
americane — în timp ce 
vest-europenil tind să evi
te această concurență. De 
aceea, miniștrii agriculturii 
din Piața comună au con
siderat că este tactic să a- 
planeze, chiar și numai par
țial, divergențele dintre ei 
pentru a putea opune o 
platformă unitară în ca
drul „marii confruntări".

Gh. CERCELESCU

PARIS 4 (Corespondență 
la P. Diaconescu). In cadrul 
Tirgului de la Paris s-a desfă
șurat joi Ziua României. Țara 
noastră prezintă, în acest an, 
cea mai amplă expoziție dintre 
participanții străini. Pavilionul 
românesc cuprinde o largă ga
mă de produse, de la tractoare 
și utilaje petroliere, la mașini 
unelte și aparataj electronic, de 
la confecții și obiecte de artiza
nat, la costume populare șl 
discuri. Mii și mii de pliante 
au fost oferite vizitatorilor, care 
au venit in număr mare la ex
poziția „România ’73“, interesați 
atit de exponatele firmelor in
dustriale, cit și de standurile 
cu vinzare sau de parada modei 
românești.

Aflat la Paris într-o vizită o- 
ficială cu prilejul expoziției 
românești, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
s-a întreținut cu oameni de a- 
faceri, cu directorii unor firme 
care expun tn cadrul tirgului, cu 
funcționari superiori din Mi
nisterul francez al Economiei șl 
Finanțelor.

ln aula Academiei austriece 
de științe a avut loc decernarea 
premiilor internaționale „Got
tfried von Herder", acestea fiind 
atribuite unor personalități din 
Europa de est și sud-est pen
tru activitatea desfășurată ln 
scopul promovării relațiilor cul
turale intre popoarele continen
tului.

Printre laureații Premiului 
Herder din acest an — care 
marchează jubileul unui dece
niu de la acordarea, pentru pri
ma oară, a înaltei distincții — 
se află și poetul român Eugen 
Jebeleanu „pentru remarcabilele 
sale merite literare".

Festivitatea premierii s-a des
fășurat in prezența președinte
lui Austriei, Franz Jonas.

Pregătiri pentru alegerile
locale din Irlanda de Nord

LONDRA 4 (Agerpres). — în Ir
landa de Nord a luat sfîrșit depu
nerea candidaturilor pentru alegerile 
locale, care se vor desfășura la 30 
mai, cînd aproximativ 1 200 de can
didați protestanți șl catolici își vor 
disputa cele 526 mandate în consiliile 
municipale.

Pe baza principiului esențial al su
fragiului universal — „o persoană, 
un vot“, introdus acum pentru pri
ma oară in Irlanda de Nord — ale
gerile locale se vor desfășura con
form reprezentării proporționale, în 
virtutea reformai electorale inițiate 
de guvernul britanic. 26 de circum
scripții, subimpărțite în 98 de sec
toare, vor Înlocui vechea diviziune 
în 66 de burguri și comitate, care a 
servit drept cadru ultimelor alegeri 
locale, desfășurate în urmă cu șase 
ani. La urne se vor prezenta peste 
1 milion de alegători.
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