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„Pe baza proprietății socialiste comune asupra mijloacelor de 
producție, a realizării in viață a principiilor repartiției socialiste, a 
comunității de interese intre clasele și categoriile sociale ale societății 
noastre, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
se întărește și se afirmă cu piliere unitatea întregului popor in jurul parti
dului și guvernului. Poporul e ferm hotărît să înfăptuiască politica internă 
și externă elaborată de partid, care corespunde năzuințelor sale vitale, 
viitorului de aur al României."

DIN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
pe care o publicăm astăzi

GRANDIOASA ADUNARE POPULARĂ DIN PIAȚA REPUBLICII

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea decernării
unor înalte titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși și prieteni,

Marea adunare populară din 
Capitală este consacrată sărbăto
ririi a 125 de ani de la revolu
ția burghezo-democratică din 
Muntenia și a unui sfert de veac 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție din țara 
noastră — evenimente de impor
tantă istorică pentru mersul înain
te al României pe calea progresu
lui și civilizației, a socialismului. 
(Aplauze puternice ; urale).

Cu acest prilej, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, celor pre
zență aici, tuturor locuitorilor Ca
pitalei, întregului nostru popor, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, din partea 
mea personal. (Aplauze puternice ; 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Deși desfășurate in epoci și con
diții sociale diferite, cele două e- 
veni mente pe care le aniversăm 
astăzi se află într-o profundă și or
ganică interdependență. Atit revo
luția burghezo-democratică, cît și 
actul naționalizării care a marcat 
trecerea la revoluția socialistă, re
prezintă momente , epocale în 
lupta poporului român pentru li
bertate și dreptate socială, pentru 
independență și neatârnare, pentru

București. 16 iunie 1973. In a- 
oeaslâ zi. cetățenii Capitalei pa
triei — $i împreună cu ei întreaga 
tară — au omagiat, retrăind cu vie 
emoție și intensă mindrie patrio
tică. două evenimente istorice de 
seamă care au avut o . înriurire 
profundă asupra evoluției societății 
românești : împlinirea a douăspre
zece decenii și jumătate de la re
voluția burghezo-democratică din 
Muntenia și a unui sfert de veac 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

...Piața Republicii din București. 
Este piața care evocă eroica rezis
tentă a populației Capitalei, care, 
la 19 iunie 1848, s-a ridicat cu arma 
in mină să apere guvernul revolu
ționar provizoriu. amenințat de u- 
nelt:rile reactiunii interne și exter
ne. ce încerca să înăbușe revoluția. 
Și tot a.ci. peste decenii, masele 
populare au participat la istoricul 
eveniment al proclamării republicii, 
in decembrie 1947 ; au venit sâ-și 
exprime, in mari demonstrații. în 
iunie 1948. satisfacția și aprobarea 
deplină fată de actul revoluționar 
al naționalizării, care transforma 
în realitate vie visul de veacuri al 
făuritorilor bunurilor materiale. 

dreptul de a fi stăpîn pe destinul 
său. (Aplauze puternice ; urale 
prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,

Am avut prilejul să evoc în ul
timul timp ..— la Iași și la Blaj — 
cauzele care au determinat și îm
prejurările în care s-au produs 
evenimentele revoluționare ce au 
cuprins. în 1848. țările române. 
Așa cum am mai arătat, revolu
ția burghezo-democratică din Mol
dova. Transilvania și Muntenia 
s-a desfășurat simultan și a avut 
un caracter unitar, fiind expresia 
acelorași cerințe obiective ale dez
voltării societății românești, a i- 
deaiurilor care animau pe toți fiii 
acestui popor.

Se poate spune că revoluția din 
Muntenia a avut cea mai mare 
amploare, a atras în viitoarea ei 
cele mai largi forțe sociale, a îm
brăcat cele mai variate și mai 
ascuțite forme de manifestare. La 
aceasta a contribuit și faptul că la 
desfășurarea evenimentelor au par
ticipat unii dintre cei mai repre
zentativi ginditori și revoluționari 
pașoptiști, în rîndul cărora un rol 
de cea mai mare importanță avea 
să. joace, prin vasta sa cultură so- 
cial-politică, prin radicalismul și 
spiritul creator al concepțiilor sale, 
prin calitățile sale de organizator 

idealul ce înflăcărase pe vechii 
noștri socialiști, crezu! luminos că
ruia comuniștii îi consacraseră ac
tivitatea lor revoluționară.

In marea piață domnește. în a- 
ceste clipe, o atmosferă entuziastă, 
sărbătorească.

Pe mari eșarfe roșii, care împo
dobesc edif eiile Comitetului Cen
tral al partidului și Palatului Re
publicii. sint înscrise datele jubî- 
Lare ..1848—1973-, ..1948—1973“. Fla
muri roșii 6i tricolore încadrea
ză portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. inflâc-ra'ul pat-iot și 
revoluționar comuni-:, conducăto
rul iubit al partidului si statu
lui român. Sint in9crise. de aseme
nea. urările ..Trăiască Partidul Co
munist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu?'. ..Trăiască si înfloreas
că scumpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România !“.

In această dimineață, în Piața Re- 
pubLc i. s-au adunat 80 000 de oa
meni din Capitală si din țară. Sint 
muncitori, care au dobindit. în acel 

«r:c 11 Iunie 1948. dubla calitate 
de producători si proprietari ai mij- 

(Continuare în pag. a Il-a) 

politic și militant revoluționar, 
Nicolae Bălcescu.

Marile frămîntări sooiale ale a- 
nului 1848 ce zguduiau întreaga 
Europă aveau să-l găsească pe 
Nicolae Bălcescu in Franța, pe ba
ricadele revoluționarilor parizieni, 
luind parte la asaltul împotriva 
palatului regal, la răsturnarea mo
narhiei. Împreună cu alți tineri 
progresiști români aflați la studii 
în Franța, Nicolae Bălcescu se 
întoarce în luna martie a anului 
1848 la București, hotărît să ac
ționeze pentru precipitarea eveni
mentelor, pentru declanșarea revo
luției în Principatele Române.

Pașoptiștii din Muntenia, Nicolae 
Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, C. 
A. Rosetti, frații Golescu și alții, 
trec la elaborarea programului re
voluției, care preconiza atît reforme 
ce interesau burghezia liberală, cit, 
mai ales, revendicări social-polîti- 
ce ce priveau nemijlocit masele 
populare. Programul prevedea des
ființarea privilegiilor de clasă ale 
boierimii, emanciparea clăcașilor 
și împroprietărirea lor, egalitatea 
în fața legii, drepturi politice pen
tru toți cetățenii, inclusiv pentru 
locuitorii de alte naționalități. în 
program se cerea constituirea unei 
adunări obștești în care să fie re
prezentate toate stările sociale și 
care să aleagă domnitorul țării pe 
termen de cinci ani, crearea unei 
gărzi naționale care să apere cuce
ririle revoluției. O adunare consti
tuantă trebuia să alcătuiască și să 
voteze constituția țării. La loc de 

frunte in program se aflau înscri
se, de asemenea, eliberarea națio
nală a poporului, cucerirea inde
pendenței administrative și legisla
tive a țării, neamestecul străin în 
treburile interne.

Măsurile severe, inclusiv aresta
rea unor revoluționari, luate de 
domnitorul Bibescu, n-au putut îm
piedica răspîndirea ideilor revolu
ției și solidarizarea maselor în jurul 
acestui program. în cadrul marii 
adunări- de la Islaz, revendicările 
revoluționarilor sint. însușite într-o 
atmosferă de puternic pntuziasm. 
adoptîndu-se istorica ..Proclamație" 
care, după cum se cunoaște, avea 
să devină în fapt, pentru întreaga 
perioadă a revoluției, însăși consti
tuția țării. Proclamația a determi
nat un uriaș avînt revoluționar în 
întreaga țară. Chiar în cadrul a- 
dunării de la Islaz masele trec la 
alegerea guvernului provizoriu — 
din care făceau parte Ion Heliade 
Radulescu, Ștefan Golescu, Cris
tian Tell, Nicolae Pleșoianu, Radu 
Șapcă și alții — și hotărăsc să ia 
în stăpînire Craiova, apoi Bucu
rești ul și întreaga țară.

Una din caracteristicile funda
mentale ale evenimentelor revolu
ționare din Muntenia o constituie 
faptul că, datorită sprijinului ma
selor populare, revoluția a reușit 
să cucerească pentru un timp pu
terea în stat, trecînd chiar la pro
mulgarea unora din reformele

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a înmânat sîm- 
bătă, în cadrul unei solemnități, 
înalte distincții conferite cu prile
jul aniversării a 25 de ani de la 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție.

Este un moment solemn. Cel că
rora astăzi conducătorul partidului 
și statului le înmînează cele mai 
înalte titluri și ordine, coți cei de
corați cu acest prilej — muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, acti
viști de partid și de stat — au 
merite deosebite, înscrise la loc de 
frunte în cronica anilor construc
ției cu succes a socialismului în 
patria noastră. Cei mai mulți din
tre ei sint veterani ai bătăliilor 
conduse de partid, ai înfăptuirii 
actului revoluționar, istoric, de 
acum 25 de ani. care a pus temelie 
trainică unui șir nesfîrșit de victo
rii în opera edificării noii orîn- 
duiri în patria noastră.

La solemnitatea înmînării înalte
lor distincții au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnarăș, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Iile Verdeț. Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Au

rel Duca, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Pățan, membri al Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centra
le și is’i organizațiilor obștești.

Adresîndu-se celor distinși fQyQ. 
roșul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus:

Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetu

lui Central, al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al meu personal, 
să vă felicit pe dumneavoastră, pe 
toți cei care au fost distinși astăzi 
cu ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

Acordarea acestor înalte distinc
ții — incepînd cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste — constituie ol 
expresie a aprecierii pe care con
ducerea de partid și de stat o dă 
activității tuturor acelora — și. 
deci, dumneavoastră in primul 
rind — care, in condițiile grele 
cînd s-a trecut la naționalizarea 
mijloacelor de producție, la dez
voltarea industriei noastre, la con
strucția socialismului, ați avut un 
rol important în realizarea politi
cii partidului nostru, precum și o 
apreciere a activității acelora care 
înfăptuiesc astăzi cu consecvență 

DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
privind conferirea unor ordine și medalii se publică 

în pagina a ll-a

politica partidului, programul e- 
laborat de Congresul al X-lea șl 
Conferința Națională cu privire la 
dezvoltarea în ritm înalt a indus
triei, a întregii economii naționale.

Decorarea dumneavoastră, a ce
lor cîtorva mii de oameni ai mun
cii — muncitori, tehnicieni, ingi
neri, directori — constituie, in 
același timp, o apreciere a tuturor 
oamenilor muncii, a clasei noastre 
muncitoare, care a realizat, de fapt, 
toate măsurile de naționalizare, de 
construcție a socialismului și a dus 
pe umerii săi tot greul în acești 
ani și care, prin muncă entuzias
tă, înalță edificiul victorios al so
cialismului în România. (Aplauze 
puternice).

încă o dată vă felicit pe dum
neavoastră. pe toți cei care au fost 
distinși astăzi cu ordine și medalii. 
Vă urez noi succese în activitatea 
dumneavoastră, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze prelun
gite).

Cuvintele de apreciere deosebită 
ale secretarului general al parti
dului, urările adresate tuturor ce
lor decorați cu acest prilej au fost 
subliniate cu îndelungi și vii 
aplauze.

(Agerpres)
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loacelor de producție, sint țărani 
cooperatori, intelectuali, militari *i  
student! — slot creatorii de bunuri 
materiale si snirituale ce-si aduc, cu 
abnegație și hărnicie, contribuția la 
progresul si prosperitatea neîntre
ruptă a națiunii noastre socialiste. 
Printre ei se afli reprezentanți >i 
primului detașament do conducători 
comuniști ai economiei — cei dinții 
directori-muncilori, care au asigurat, 
imediat după naționalizare. buna 
funcționare a uzinelor pi fabricilor, 
au participat la înfăptuirea politicii 
de industrializare socialistă a tării, 
la înflorirea ei economică. Multi 
dintre cei prezenți la marea adunare 
populară poartă portrete ale tovară
șului Nicolae Ceausescu, steaguri 
roșu și tricolore, lozinci ne care «ini 
ins-cr:se : ..Trăiască Partidul Comunist 
Român, continuatorul celor mai îna
intate tradiții revoluționare ale cla*ri  
muncitoare, ale poporului român !". 
..P.C.R. — Ceaușescu". „Stima noas- 
t-ă si mindria — Ceausescu- 
România". ..Ceaușescu — România — 
pacea și prietenia". ..Sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Înainte 
pentru înfăptuirea societății socialis
te multilateral dezvoltate în patria 
noastră". ..Angajamen-tul nostru — 
cauza noastră : cincinalul în patru 
ini și jumătate".

Este ora 10,30. Zecile de mii de oa
meni ai muncii, participant! la adu
larea populară. întimpină cu multă 
?âldură, cu urale și ovații pe tovară
șul Nicolae Ceausescu. Ia ieșirea 6a 
ji balconul sediului partidului.

Sînt prezent!, la această mare săr
bătoare, tovarășa Elena Ceausescu, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, to
varășa Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu. Paul Ni- 
rulescu-Mizil. Gheorghe Pană. Gheor- 
ihe Rădulescu, Virgil Trofin. Ilie 
Cerdeț., Maxim Berghianu. Gheorghe 
Tioară. Florian Dănâlache. Emil Dră- 
țănescu, Janos Fazekas. Petre Lupu. 
□umitru Popescu. Leonte Râutu, 
Gheorghe Stoica. Ștefan Voitec. Con- 
ttantin Băbălău, Cornel Burtică. Mi- 
on Constantinescu. Mihai Dalea. Au- 
el Duca. Ion Ionlțâ, Vasile Patili- 

-.et. Ion Pățan. Ștefan Andrei, cu fo- 
lile, precum și Constantin Pirvules- 
u. Chrim Stoica. Ion Popescu-Puturi. 
Alexandru Sen cm’ici. Gheorghe Va- 
•Jichi. Anton Breitenhofer. militanti 
lin ilegalitate ai partidului și ai 
nișcării muncitorești din tara noas- 
ră, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
>xnsiliului de Stat si ai guvernului, 
onducători de instituții centrale și 
organizații obștești, personalități ale 
deții noastre științifice si culturale.
Minute in șir nu contenesc acla- 

națiile mulțimii ce culminează, din 
lou. cu deviza Întregului nostru 
topor — „Ceaușescu-P.C.R." — 
Ceaușescu-Român ia", «imbolică ex- 
>rimare a sentimentelor de «timă șl 
mețuire față de cel a cărui viață și 
tctivitate revoluționară este indiso- 
ubil legată de tot ce se înfăptuiește 
n România socialistă spre binele 
i propășirea continuă a patriei, a 
tațiunii.
Deasupra pieței răsună solemn 

mnul de stat al Republicii Socia
ls te România.
In această atmosferă de mare en- 

iiziasm. un grup de pionieri se a- 
ropie de secretarul general al parti- 
ului, oferindu-i garoafe roșii, oma- 
iul tinerei noastre generații.
Cuvintul de deschidere a adunării 

opulare este rostit de tovarășul 
Iheorghe Cioară, membru al Comi
cului Executiv al C.C. al P.C.R., 
rim-secretar al Comitetului muni- 
ipal București al P.C.R., primarul 
eneral al Capitalei, care a spus : 
Aniversăm astăzi două evenimente 
u profunde semnificații pentru des- 
nele poporului român : împlinirea 

125 de ani de ia revoluția bur- 
hezo-democratică din 1848 și a unui 
fert de veac de la înfăptuirea na- 
ionallzăril principalelor mijloace 
e producție.
Salutăm cu prilejul acestei ani- 
ersărl. cu deosebită bucurie, pe cel 
tai iubit și mai stimat fiu al po- 
orului român, secretarul general al 
artidului nostru. pe tovarășul 
icolae Ceaușescu.
Piatră de hotar Intre două epoci 
itorice, revoluția de la 1848 a dat 

grăitoare expresie hotăririlor fli- 
>r înaintați ai poporului nostru de 
lichida vechile orinduieli, de a In- 

iptui unitatea tuturor românilor ți 
asigura independența națională a 

trii. Idealurile ei au continuat să 
dâuzeascâ lupta maselor populare 
i întreaga perioadă care a urmat 
nă ia revoluția socialistă, gă6ln-
j-și întruchiparea in toate trans-
irmârile și măsurile revoluționare 
ire au avut loc în țara noastră. A 
îvenit, Insă. maselor populare, 
irtidulul lor revoluționar misiunea 
torică de a desăvirși revoluția in- 
pută cu 125 de ani in urmă și a 
ece ia înfăptuirea revoluției socia- 
ste, asigurind adevărata libertate 
►cială și națională pe pămintul 
omâniei. O însemnătate crucială a 
rut în acest sens actul de la 11 Iu- 
e 1948, care a marcat trecerea la 
iurirea economiei socialiste și a 
est condițiile pentru dezvoltarea 
unilaterală, economică, socială și 
ilturalâ, a patriei noastre, a dus 

creșterea prestigiului partidului 
statului nostru in întreaga lume".
in cuvmtui «iu, Hrislache An- 
onache, ■™‘at™ *»  u2iria 
ugust". Erou al Muncii Socialiste, a 
>USl
Noi, muncitori! uzinei „23 August" 
a Capitală, ca de altfel întreaga 
jastrâ clasă muncitoare, revoluțio- 
iră prin tradițiile si țelurile sale 
jbile, sîntem mindri că aparținem 
iui popor care de milenii a dus o 
ptă demnă șl neînfricată pentru jl- 
.■rtate, pentru o viață mai bună și 
ai dreaptă.
Cu asemenea ginduri și cu fru- 
oase fapte de muncă cinstesc mvn- 
torii, inginerii și tehnicienii din 
dna „23 August" împlinirea a 125 
* ani de la revoluția din 1848 șl 
unui sfert de veac de la istoricul 

:t al naționalizării, prin care s-a 
făptuit, sub conducerea Partidului 
smunist Român, „exproprierea ex- 
•opriatorilor". măreața deviză pro- 
tară proclamată de „Manifestul 
om un 1st"
Păstrez vie In amintire clipa In 
ire noi. muncitorii. In frunte cu 
imuniștil, am participat la noțlo- 
illzarea Întreprinderii „Malaxa" in 

care lucram. Un puternic entuziasm 
ne atâplnca pe flecare in parte. U- 
zina devenise a noastră, a celor care 
trudiserăm din greu, a făuritorilor 
de bunuri materiale care eram ho
tărî ti să avem grijă de ca. s-o a- 
nărâm la nevoie, să muncim neobo
siți pentru dezvoltarea el, spre bi
nele nostru, al tuturor.

Astăzi, după 25 de ani care au tre
cut de la actul naționalizării, ne 
apar cu deosebită limpezime pro
fundele transformări petrecute in 
economia națională ca urmare a h- 
plicării politKii științifice a parti
dului nostru. Prefaceri revoluționare 
au avut loc și în viața uzinei „23 
August". în prezent. In circa o lună 
realizăm întreaga producție a anu
lui 1950, iar pînâ la sfirșltul cinci
nalului producția uzinei noastre va 
fi de 16 ori mai mare decit înainte 
de naționalizare.

Colectivul uzinei noastre a avut 
fericirea de a avea în mai multe rln- 
duri. in mijlocul său. pe iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Vizitele dumneavoastră 
de lucru, stimate tovarășe secretar 
general, indicațiile prețioase ne care 
ni le-ațl dat au constituit pentru noi 
o permanentă călăuză pentru îmbu
nătățirea muncii, dezvoltarea uzinei 
și soluționarea a numeroase proble
me de muncă șl de viață ale între
gului colectiv.

Asigurăm conducerea partidului si 
■tatuiul, pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, că toți cel 
peste 12 000 salariați ai uzinei noas
tre, animați de dragostea profundă 
si devotament nețărmurit fată de 
partid și patria socialistă, vom face 
totul pentru realizarea prevederilor 
actualului plan cincinal în patru ani 
și jumătate, sporindu-ne astfel con
tribuția la făurirea unei economii 
moderne, la propășirea poporului 
român pe calea socialismului și co
munismului.

Sînt din comuna Islaz, de acolo 
unde în ziua de 9 iunie 1848 a pornit 
revoluția in Muntenia, a spus Gri- 
gore M. Gheorghe, p^^ntci» 
C.A.P. „Moldoveni" din această co
mună de pe meleagurile Teleorma
nului.

Frumoasa șl bogata noastră istorie 
a ursit străvechii noastre așe
zări de la gura Oltului să fie satul 
unde au răsunat cu putere punctele 
proclamației care prevedeau pentru 
țărani pămintul, libertatea, dreptatea 
mult visate de bunii și străbunii 
noștri.

Aceste nădejdi au fost Insă Împli
nite numai in anii socialismului, sub 
conducerea partidului comunist, care 
ne-a făcut 6tăpîni pe casa noastră, 
pe munca noastră și pe țara noastră.

Noi, islăzenii, proprietari pe 9 600 
pogoane de pămlnt, ne străduim să 
muncim mai bine, să scoatem rod 
tot mai bogat pentru nevoile Româ
niei. pentru noi. In tot ce înfăptuim 
simțim ajutorul partidului, al sta
tului. Știm că prin istoricul act al 
naționalizării, pe care, de asemenea, 
îl aniversăm azi, au fost create con
diții pentru ca industria să sprijine 
tot mai mult dezvoltarea agricul
turii. Numai județul nostru dispune 
azi de peste 6 000 tractoare și tot a- 
tîtea semănători ț! combine cu care 
lucrăm ogoarele.

Am realizat multe la noi la Islaz, 
dar nu ne vom opri aici. Ne-am 
gîndit de pe acum ca In 1975 să creș
tem producțiile de porumb la peste 
7 000 kg. la hectar, să organizăm 
mai bine legumicultura și zootehnia, 
să obținem mai multe produse cu 
cheltuieli mai puține. Noi urmăm 
cu deplină incredere și devotament 
îndemnul dumneavoastră patriotic, 
tovarășe secretar general, adre
sat la Conferința Națională, de a 
făuri șl de a lăsa urmașilor noștri 
un viitor minunat, un viitor comu
nist Așa gindim noi. cei din Islaz, 
să răsplătim munca și lupta înain
tașilor noștri, așa înțelegem să 
participăm la înălțarea României 
noastre in comunism, călăuziți de 
partidul pe care ni l-am ales con
ducător, mal sus decît au visat ce! 
de acum cinci pătrare de veac.

Revoluția română de la 1848 — a 
Spu. acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România — reprezintă 
punctul culminant al unui intreg șir 
de momente ale acelei epoci de re
voluție antifeudală începută la . mij
locul secolului al XVIII-lea pe me
leagurile noastre.

Condițiile specifice țărilor româ
nești din acea vreme au făcut ca lup
ta împotriva orlnduirii feudale și a 
dominației străine să se asocieze cu 
lupta pentru unitate națională și 
progres social, cuprinzînd masele 
populare in întreaga revoluție.

Ca reprezentant al academiei la 
această grandioasă evocare a revo
luției române din 1848 șl a tot c4-a 
urmat de-a lungul celor cinci pă
trare, nu pot să nu subliniez dăru
irea totală pentru cauza revoluției a 
celor mai luminați bărbați ai țârilor 
românești de atunci. Un Kogălni- 
ceanu, un Nicolae Bălcescu, un Alec- 
sandrl. un Ion Ghlca. un Hei iade Ra
dulescu, un Simion Bârnuțiu, un 
Aron Pumnu, pentru a cita numai 
pe cfțiva din impresionantul bata
lion al intelectualilor anului '48. nu 
au fost numai creatori de limbă li
terară. ctitori ai culturii române mo
derne. ci s-au considerat mobilizați in 
serviciul cauzei poporului, in fruntea 
căruia s-au pus pentru a întrona li
bertatea politică si justiția 6ocială. 
Ei au de două ori dreptul la recu
noștința noastră; el au demonstrat, 
prin viața și activitatea lor, că nici 
un om de știință sau de cultură nu 
«e poate separa în preocupările sale 
de cauza poporului In mijlocul că
ruia trăiește șl pentru care, pinâ în 
cele din urmă, Ișl duce munca sa 
creatoare.

Roadele revoluție! din 1848 s-au 
cules nu dintr-odată, ci bucată cu 
bucată — în 1859. cînd două dintre 
cele trei principate românești 6-au u- 
nlL constituind statul modern român, 
în 1877. cind acest stat și-a cucerit 
independenta politică. In 1918. cind 
•-a făurit eta-tul unitar national.

Mesajul revoluției de la 1848 a fost 
mai apoi părăsit de burghezie, dar 
Însușit de clasa muncitoare ți de 
partidul el politic, făurit acum 80 
de ani și transpus în viață de Parti
dul Comunist Român. Revoluția bur- 
ghezo-democratlcă, începută In 1848, 
a fost mai apoi desăvîrșită după 1944 
de oameni! muncii, sub conducerea 
P.C.R. Anul 1947, odată cu procla

marea republicii, a creat condițiile 
pentru trecerea la revoluția socia
listă. In fine, tn 1948, la exact un 
secol de la revoluție, poporul mun
citor a devenit stâpln deplin al 
principalelor mijloace de producție. 
Realizarea plenară, revoluția de la 
'48 și-a găsit-o, astfel, în anii socia
lismului, intr-o formă nouă, supe
rioară, cind flamura independenței 
naționale, a libertăților șl dreptu
rilor democratice, a progresului, este 
purtată de data aceasta de clasa 
muncitoare condusă de partidul ci.

îmi fac o datorie de onoare să a- 
mintesc aici întregii adunări, că In 
tot intervalul care s-a scurs de la 
anul *48  al secolului treout pină as
tăzi, intelectualii țării și-au spus 
răspicat cuvintul in momentele ho- 
târîtoare ale istorici noastre moder
ne. Iar din anul '48 al secolului nos
tru. academia, prin membrii săi, 
prin unitățile sale, alături de toate 
unitățile de învâțămînt, a dus o 
muncă susținută de formare a ca
drelor științifice și tehnice, care să 
asigure, alături de clasa muncitoare, 
succesul trecerii mijloacelor de pro
ducție în mina celor care produc.

Astăzi, după 125 de ani dc la revo
luția pașoptistă, cind a venit „ziua 
fericită, ziua izbîndirii", pe care o 
visa Bălcescu, să ne legăm cu toții 
să împlinim cu hotărjre politica parti
dului și a statului, reprezentată în- 
lăuntrul și in afara frontierelor țării 
noastre cu atita strălucire și cu atit 
prestigiu de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și să durăm in România 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, exemplu de izbindită împli
nire pentru popoarele lumii.

Evenimentele pe care le evocăm 
astăzi, deși la distanță de un secol 
unul de altul, ilustrează grăitor lupta 
de veacuri a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, german! și de alte 
naționalități din patria noastră, a în
tregului nostru popor pentru o viață 
demnă, lipsită de exploatare și asu
prire, pentru independență națională 
și libertate socială, a spus «OVOCS 
Andrei, directorul Fabricii de con

fecții Miercurea Ciuc, județul Har
ghita.

Evocarea acestor evenimente con
stituie pentru noi toți un prilej în- 
suflețitor de a ne inzeci eforturile 
în sporirea continuă a eficienței în
tregii noastre activități, pentru ridi
carea patriei pe trepte tot mai înal
te de progres și civilizație.

Anlversind astăzi 25 de ani de la 
înfăptuirea naționalizării, nu pot să 
nu-mi amintesc că noi, cei care am 
participat la acest act istoric in fos
tul județ Ciuc, n-am avut o sarcină 
prea grea, nu multe au fost obiecti
vele de naționalizat ; doar citeva fă- 
bricuțe de cherestea răspîndite pe 
văile Mureșului, Oltului și Trotușu- 
lui.

Altfel arată însă astăzi harta in
dustrială a județului Harghita. Da
torită politicii juste a partidului nos
tru comunist, de repartizare raționa
lă pe teritoriu a forțelor dc produc
ție, grijii deosebite a conducerii de 
partid și de stat, personal a dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, meleagurile de la poalele Har
ghitei, unde trăim și muncim in de
plină frăție și unitate români și ma
ghiari, cunosc un ritm accelerat de 
dezvoltare economică și socială. Nu
mai i-n acest cincinal vor intra in 
funcțiune 25 de obiective și capaci
tăți de producție, care vor asigura 
peste 22 000 noi locuri de muncă. 
Semnificativ mi se pare Și faptul că 
in perioada 1968—1973 numărul de 
salariați a crescut cu peste 24 000, 
dintre care 12 500 femei. Toate lo
calitățile județului cunosc o dezvol
tare economică și socială puternică, 
iar viața oamenilor este din zi in zi 
tot mai bogată in împliniri.

Pentru realizările minunate din 
acești ani, pentru viața noastră nouă, 
pentru perspectivele luminoase ce 
ne stau in față, adresez din partea 
oamenilor muncii români și ma
ghiari din județul Harghita calde 
mulțumiri conducerii partidului, dum
neavoastră personal, mult iubite to
varășe secretar general, și vă asigur 
că vom milita cu abnegație și dă
ruire pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii partidului și statului nostru, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
orinduirii socialiste în scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România.

Aniversarea anului revoluționar 
1843 și a actului istoric al naționali
zării constituie pentru studențime, 
pentru întregul tineret al României 
socialiste un nou și minunat prilej 
de a ne manifesta dragostea față de 
partid și popor, față de patrie și de 
istoria ei bogată in fapte și pilde 
mărețe, a spus RotJjca PînteO, 
studentă Ia Facultatea de istorie a 
Universității București.

Patriotismul fierbinte al înaintași
lor noștri, spiritul lor de dăruire, 
abnegație și eroism sînt pentru noi, 
tinerii, mărturii grăitoare, imbolduri 
vii in desfășurarea unei activități cit 
mai rodnice, Închinate patriei și po
porului.

Noi știm că istoria se făurește in 
fiecare zi, prin munca noastră a tu
turor, prin modul in care învățăm 
și muncim.

„Generațiilor de azi — spuneați 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral — istoria le-a hărăzit fericirea 
de a vedea infăptuindu-se visurile 
și dorințele cele maj cutezătoare ale 
înaintașilor, lor Ie-a revenit misiu
nea de a făuri viitorul de aur al pa
triei".

In lumina semnificațiilor majore 
ale evenimentelor pe care le sărbă
torim, datoria noastră de a ne in
strui și forma ca cetățeni de nădejde 
ai României socialiste capătă dimen
siuni cu atit mai mari cu cit, prin 
eforturile întregului popor, prin gri
ja și sprijinul permanent al condu
cerii de partid și de stat, al dum
neavoastră personal. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, noi. tinerii, avem 
create condiții de pregătire profesio
nală șl afirmare socială fără echiva
lent in istoria țării. Tocmai de aceea, 
in acest moment sărbătoresc, țin să 
reafirm adeziunea unanimă și depli
nă a tineretului, a studențimii la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului, hotărirea noastră de a 
ne consacra Întreaga energie șl pri
cepere Însușirii unor cunoștințe mul
tilaterale. formării noastre ca buni 
specialiști și cetățeni capabili să con
tribuim la edificarea socialismului și 
comunismului in patria noastră.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că tineretul, ală
turi de ceilalți oameni ai muncii, nu 
va precupeți nici un efort și va lupta 
cu toată energia și elanul care-i sint 
caracteristice pentru ca isteria vre
murilor noastre să fie demnă d® 
idealurile inaintașilor și de mărețele 
realizări ale prezentului nostru so
cialist.

Cu emoția și bucuria firească a 
participantului la actul naționalizării 
de la 11 Iunie 1948 și la toate etapele 
drumului de împliniri parcurs de 
atunci, sub steagul clarvăzătorului 
nostru partid, ca om al muncii de 
naționalitate germană, permiteți-mi, 
iubiți conducători și dragi prieteni, 
să vă transmit dumneavoastră, tutu
ror, mesajul de profund atașament 
față de politica înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român din partea co
lectivului de oameni ai muncii din 
Uzina meoanlcă-Sibiu, a spus Mar
tin SchObel, mais’ru >• a<*as'*  
uzină.

Anul revoluționar 1848, 23 August 
1944, 11 Iunie 1948 sînt unele din co
ordonatele fundamentale ale luptei 
necurmate a poporului nostru pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale de pro
gres, libertate și independență na
țională. Sintem cu atit mai mindri 
de ceea ce am reușit să înfăptuim 
pină azi sub conducerea partidului. 
Este nespus de greu să cuprinzi in 
citeva cuvinte saltul uriaș care des
parte România anului 1948 de Româ
nia socialistă de azi. Din nenumăra
tele exemple îl voi lua pe cel al uzi
nei in care lucrez. Aceasta era acum 
25 de ani o fabrică cu 93 de salariați. 
In locul acestei făbricuțe modeste, 
noi, muncitorii români, germani, ma
ghiari, sub conducerea minunatului 
nostru partid, am înălțat in anii lu
minoși ai socialismului o uzină mo
dernă, demnă de epoca in care 
trăim. De la 500 000 Iei producție glo
bală în 1948, la 175 milioane in 1973 
și 420 milioane lei in 1975. De la nici 
o sută de salariați in 1948, la 1 400 
azi și la 2 600 în 1975.

Anii noștri, ani de puternic avînt 
și hărnicie, au adus profunde schim
bări in viața țării, in viața fiecăruia 
dintre noi. Viața mea și a familiei 
mele din acești ani se țese intim 
cu viata uzinei însăși, drumul meu 
ca om se confundă cu drumul uzinei. 
Ea mi-a dat demnitatea muncii eli
berate de exploatare, mindria de ce
tățean cu drepturi depline al patriei 
noastre libere.

Pe aceste temelii materiale și mo
rale, sint bucuros că pot transmite, 
in acest ceas de sărbătoare, condu
cerii partidului, dumneavoastră, to
varășe secretar general, hotărirea 
neclintită a celor ce muncesc și tră
iesc înfrățiți in județul Sibiu — ro
mâni, germani, maghiari — de a 
realiza cincinalul in patru ani și ju
mătate. de a ne consacra energia si 
priceperea înfloririi scumpei noastre 
patrii. România socialistă, de a face 
din ea o grădină înfloritoare pentru 
viata tuturor fiilor săi. de a făuri pe 
pămintul ei comunismul.

In cuvintul sâu, ing. |Qn CriSlea, 
directorul Șantierului naval Oltenița, 
a spus : Duci nd mai departe revoluția 
democratică și socială, pornită acum 
125 de ani, partidul nostru a condus 
masele populare la înfăptuirea actu
lui demnității naționale de la 23 Au
gust 1944, la cucerirea deplină a pu
terii politice și, după aceea, la tre
cerea mijloacelor de producție in 
stăpinirea intregului popor, in iunie 
1948.

Pentru Șantierul naval Oltenița, 
unde lucram atunci ca muncitor, ac
tul naționalizării a deschis drumul 
trecerii de la cele citeva ateliere de 
reparat bărci pescărești la unitatea 
noastră modernă de azi, a doua ca 
mărime pe ramură, in care construim 
motonave, pasagere fluviale și car
gouri ce se bucură de o bună apre
ciere atit in tară, cit și peste hotare. 
Ca vechi muncitor al acestei între
prinderi, mărturisesc cu mindrie că, 
odată cu șantierul, am crescut și 
noi. constructorii de nave.

In acești douăzeci și cinci de ani 
am simțit permanent grija și preocu
parea statornică a partidului de a 
face din Șantierul naval Oltenița — 
ca de altfel din toate unitățile In
dustriale din intreaga țară — un 
obiectiv modern, de înaltă producti
vitate. Putem afirma că ne-am călit 
și am învățat prin grija și sub în
demnul partidului, ne-am inspirat din 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
personal, iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. de a munci 
cu pasiune si dăruire revoluționară 
pentru propășirea națiunii noastre si 
Înflorirea României socialiste.

în ultimul sfert de veac, producția 
șantierului nostru a cunoscut un înalt 
ritm de dezvoltare, Întrec! nd nivelul 
anului 1948 de peste cincizeci de ori. 
Traducind in viață sarcinile ce ne 
revin din hotăririle partidului, vom 
face totul pentru a spori aportul 
nostru la realizarea cincinalului îna
inte de termen.

Colectivul nostru asigură condu
cerea partidului nostru, ne dum
neavoastră. stimate tovarășe secretar 
general, că vom munci si ne vom 
strădui să fim la înălțimea sarci
nilor ce ne revin ; in felul acesta 
vom duce mai departe, spre noi vic
torii. drapelul de muncă si de luptă 
ridicat de partid pentru bunăstarea 
si fericirea întregului nostru popor.

In aclamațiile mulțimii, in entu
ziasmul și Însuflețirea generală, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
Cuvintarea secretarului general al 

partidului — strălucită sinteză a e- 
venimentclor revoluționare de la 
1848, profundă analiză a semnifica
ției actului revoluționar al naționa
lizării principalelor mijloace de pro
ducție de la 11 Iunie 1948, a drumu
lui parcurs de societatea noastră 
socialistă in ultimul sfert de veac, 
document programatic de înaltă va
loare teoretică și practică — a fost 
urmărită cu deosebită atenție, fiind 
subliniată In repetate rindurl cu vii 
și îndelungi aplauze.

Văzduhul vibrează de urale șl a- 
clamații. Participanții ișl exprimă 
cu însuflețire simțămintele pe care 
le trăiesc In aceste momente deose
bite. sentimentele de adine respect 
față de tradițiile noastre revoluțio
nare. impletlte cu dragostea față de 
partid și secretarul său general, 
față de patria socialistă. Din zeci de 
mii de piepturi se Înalță fierbinte 
cuvintele atit de scumpe tuturor : 
„Ceaușcscu-P.C.R.“, „Ceaușescu fi 

poporul". Cei prezenți iși manifestă 
hotărirea de a Înfăptui neabătut po
litica internă și externă a partidului, 
de a da viată hotăririlor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Naționale, 
de a realiza înainte dc termen cinci
nalul — obiectiv care «-a impus ca

DECRET
privind conferirea unor ordine și medalii cu prilejul 

aniversării a 25 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție

Pentru merite deosebite în opera de construire a so
cialismului,

Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție,

Consiliul de Stat ol Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOLUL 1. — SE CONFERĂ 
TITLUL DE EROU AL MUN
CII SOCIALISTE ȘI MEDALIA 
DE AUR „SECERA ȘI CIOCANUL" 
tovarășilor : Aurel Boghi6i, director 
la Uzina mecanică Sinaia, județul 
Prahova, Gheorghe Bratosin, maistru 
la uzinele ..Progresul" Brăila. loan 
Csiki. furnalist la Uzinele de fier 
Vlăhița, județul Harghita, Trandafira 
Fabricantu, țesătoare la întreprin
derea „Țesătura" Iași, Constantin 
Frunză, director al întreprinderii 
„Frigocom" București, Samoilă Fo- 
dor, director al întreprinderii de pro
duse ceramice Sighișoara, Alexandru 
Gomoiu, pensionar, municipiul Bucu
rești, Miron Gurgui, pensionar, mu
nicipiul Brașov, Ion Iacobescu, șef 
serviciu la Centrala industrială bere, 
spirt, amidon — București, Manea 
D. Ionescu, pensionar, municipiul 
Ploiești, Gheorghe Iga, maistru la 
întreprinderea minieră Barza, jude
țul Hunedoara, Gheorghe Marincean, 
director la combinatul de piele și 
încălțăminte „Clujana", Victor I. 
Neagoe, maistru la Secția aparataj 
centralizare C.F.R. Craiova. Eugenia 
Nicuiescu, țesătoare la, Industria 
bumbacului București, 'Constantin 
Oltcanu, maistru sculer la întreprin
derea de utilaj petrolier Tirgoviște, 
Ion Perianu, pensionar, municipiul 
București, Gheorghe Petroiu, pensio
nar, municipiul București. Irimie Si- 
măndan. director la I.A.S. sere — 
Arad, loan Strango, timplar la În
treprinderea de prelucrarea lemnului 
Satu-Mare.

ARTICOLUL 2. — SE CON
FERĂ „ORDINUL MUNCII" CLA
SA 1 tovarășilor : Victor E. But
că, muncitor forjor la uzina 
„Timpuri Noi", municipiul Bucu
rești, Ilie Gh. Butnaru, pensio
nar, municipiul Roman, județul 
Neamț, loan P. Bodea, .director la 
întreprinderea de panificație Deva, 
Maria F. Balekics, pensionară, muni
cipiul Timișoara, Constantin D. Bol- 
giu, maistru la Uzina de utilaj chi
mic-Ploiești, Elena I. Bacria, confec
tioner piese radio la uzina „Electro
nica". municipiul București, Irimie 
I. Creangă, șef de atelier la uzinele 
„Tractorul" Brașov. Ion Alex. Cris- 
tea. inglner-șef la Depoul C.F.R. 
Adjud. județul Vrancea, Oszcar Fe- 
renz F. Dick, pensionar, orașul Ca
ransebeș. județul Caraș-Severin, Mir
cea C. Drâgușinoiu, brigadier la fa
brica de piele și incălțâminte ,,Vil- 
ceana", județul Vilcea, Gheorghe
M. Dăiescu, tehnician la Uzina de va
goane. municipiul Drobela Turnu- 
Severin, Mihai T. Drecin, pensionar, 
municipiul Arad, Nicolae M. Dascălu, 
pensionar, municipiul Iași, Gheorghe
N. Dăscălescu, maistru mecanic la 
Uzina de mașini electrice, municipiul 
București. Constantin I. Dincscu, 
maistru mecanic la „Textila" — Pi
tești, Paraschlva N. Fotescu, pensio
nară. municipiul Sibiu, Ioan I. Gur- 
ban. forjor la întreprinderea de va
goane Arad, Panaeote I. Grusuzache, 
pensionar, municipiul Galați, Simion 
I. Groza, director la fabrica „Sebe
șul". județul Alba. Zoltan A. Hegvi, 
director la uzinele textile „Oltul", 
Sfintu-Gheorghe, județul Covasna. 
Zoltan I. Halasz, lăcătuș, șef echipă 
la întreprinderea „Unio" Satu-Mare. 
Alexandru 1. Ilenl. șef birou aprovi
zionare la întreprinderea forestieră 
de exploatare și transporturi Cluj. 
Ludovic C. Illyes. director adjunct la 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului, oraș Comănești, județul 
Bacău Panalt F. Ion. artificier la 
Fabrica de ciment, oraș Cernavodă, 
județul Constanța. Ioan I. Leș, pen

o cauză națională — de a îndeplini, 
in mod exemplar, sarcinile de plan 
și angajamentele asumate pe anul 
in curs, de a contribui cu toată e- 
nergia la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mintul României.

sionar. municipiul Baia Mare. Marin 
I. Mesaroș, rafinator la întreprinde-- 
rea de metale neferoase Baia Mare, 
Dumitru N. Mihai, director la Uzina 
de autoturisme Pitești, Niculae 
I. Merdescu, mecanic la întreprinde
rea de reparații material aeronau
tic, municipiul București, Ioana 
T. Miclea, filatoare la întreprinderea 
„Dacia". municipiul București. Ion 
C. Mătase, pensionar, municipiul 
București. Șerban D. Nistor, șef cen
tru la întreprinderea de legume și 
fructe Constanța, Victor Gh. Opres- 
cu. director la Fabrica de ulei Ale
xandria, județul Teleorman, loan 
S. Obeadă. maistru principal la uzina 
„Ciocanul" Nădrag. județul Timiș. 
Iosif Pasuth, pensionar, Petroșani, 
Ion Gh. Polexe. director la între
prinderea de industrie locală Alexan
dria, județul Teleorman. Petre V. 
Poenaru. matrițer la fabrica de șu
ruburi „Saligny" — Constanța, Pe
tre T. Petcu, cazangiu la uzinele 
..Vulcan", municipiul București. Tă- 
nase S. Rusu, maistru modelor la 
uzina „Progresul" Brăila, Vasile I. 
Supuran. adjunct șef secție la Comi
tetul județean Hunedoara al P.C.R., 
Ana I. Szilagy, muncitoare la fabrica 
,.Arla“, Oradea. Ianoș Pavel Tubac, 
controlor tehnic la uzina „1 Mai" 
Ploiești, județul Prahova. Eugen 
Gh. Tiflea. maistru principal Exploa
tarea minieră Vatra Dornei. județul 
Suceava. Maria D. Vasilescu, munci
toare repansatoare la fabrica de cio
rapi „Apollo". municipiul București, 
Grigore T. Vaidasigan, pensionar, 
municipiul Cluj.

ARTICOLUL 3. — SE CON
FERĂ ORDINUL „STEAUA RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA" CLASA A II-A tovarășilor : 
Ion D. Ailenei, maistru la Uzinele 
Chimice Române, municipiul Bucu
rești, Mihai M. Anton, director ad
junct la întreprinderea județeană de 
industrie locală Satu-Mare. Traian 
C. Baba, activist la Comitetul de 
partid al sectorului 2, București, 
Constantin D. Baciu, maistru la Fa
brica de postav Buhuși. județul Ba
cău. Gheorghe D. Ban, pensionar. Ti
mișoara. Nicolae I. Borcea. maistru 
la întreprinderea „Electromontaj" 
Sibiu, Gheorghe D. Bunea, pensionar, 
Galați, Ștefan A. Bckeși, pensionar, 
Arad. Ilie Gh. Ciobanu, pensionar, 
Piatra Neamț, David D. Crișan, pen
sionar. Deva. Constantin N. Constan- 
tinescu. mecanic auto la întreprinde
rea „Automatica". București, Andrei 
M. Dragomir, director la întreprin
derea metalurgică de utilaj tehnolo
gic Ploiești, Gheorghe I. Ghișa, mo
delator la Uzina mecanică de mașini 
și utilaj minier Baia Mare. Constan
tin V. Hoclng. pensionar. Iași, Flo- 
rea I. Ispas, pensionar, Pitești, Carol 
P. Muntean, mecanic de locomotivă 
la întreprinderea „Victoria" Călan, 
județul Hunedoara. Ioana D. Marin, 
filatoare la Filatura română de 
bumbac. București. Otto C. Melen- 
tovici. maistru principal la Uzinele 
mecanice Timișoara. Ana I. Mihailo- 
vlci. pensionară, orașul Orșova, jude
țul Mehedinți. Grigore I. Nicolcioiu, 
muncitor la întreprinderea „Chim- 
pex" Constanța. Stefan S. Rădules
cu. director general adjunct la între
prinderea de distribuire a gazelor. 
București, Victor S. Smeu. tinichigiu

♦
Prin același decret au mai fost 

conferite 2 820 ordine și 3 198 me
dalii unor muncitori, maiștri, teh
nicieni, ingineri, activiști de partid 
fi de stat din întreaga țară, care

Mama adunare populară din Piața 
Republicii a luat sfirșit.

Intr-o atmosferă de InăJțAtor pa
triotism. mulțimea intonează, unită 
lntr-un singur glas, imnul de luptă 
al proletariatului da pretutindeni — 
Internaționala.

la uzina „Laminorul" Brăila, Sloim 
F. Solomon, vicepreședinte al coope
rativei „PreBtațiunea", Iași, Vasile 
V. Somoghi, pensionar, orașul Gă- 
ești, județul Dîmbovița, Marin Gh. 
Stan, pensionar, Ploiești. Lazăr 
I. Tăutu, șef secție la întreprinderea 
județeană de gospodărie comunală 
Oradea, Petru I. Tebrean, pensionar, 
comuna Vama, județul Suceava, Ni
colae St Tudor, pensionar. Bucu
rești, Krum Alexandru A. Țăranu, 
director la Rafinăria Brașov, Ștefan 
A. Verdeț, pensionar. Reșița.

ARTICOLUL 4. — SE CONFERĂ 
ORDINUL „23 AUGUST5" CLASA 
A II-A tovarășilor i Eumen M. 
Buracioc, șef mecanic la întreprin
derea de consîrucții-montaj pen
tru industria alimentară Tulcea, 
Ion T. Ene, pensionar, Bucu
rești, Iuliu P, Focht, pensionar. 
Reșița, Vasile I. Iordăchescu, șef 
secție la întreprinderea viei și vi
nului, oraș Odobești, județul Vran
cea, Lazăr M. Munteanu, pensionar, , 
București, loan N. Munteanu. pen
sionar, Focșani. Nicolae A. Magda, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Caransebeș al P.C.R.. județul 
Caraș-Severin, Gheorghe St. Silaev, 
director la Uzina mecanică Plopeni, 
județul Prahova, Constantin E, Stoi
ca, pensionar. București. Dumitru /z 
M. Săracu. pensionar, București.

ARTICOLUL 5. — SE CONFE
RĂ „ORDINUL MUNCII" CLA
SA A II-A tovarășilor : ?\na 1 
Albu, pensionară, Iași, Patru C. 
Buia, pensionar, orașul Călărași, 
județul Ialomița, Iosif Ion 1 
Binder, maistru principal Ia între
prinderea „Electrometal" Timișoara 
Marin I. Badea, pensionar. Bucu
rești, Costică Gr. Craiu, pensionar. 
Iași. Gheorghe M. Coman, electrician 
la uzina electrică „Someșul Rece' 
Cluj, Constantin I. Cristea, pensio
nar, București, Grigore I. Dobrea 
pensionar, Bistrița, județul Bistrița 
Năsăud, Francisc P. David, pensio
nar, Oradea. Alexandru A. Deli. pen
sionar, Timișoara. Stan Dudescu. 
pensionar. București, Gheorghe G. 
Făgărășan, maistru strungar la în
treprinderea „Independența" Sibiu. 
Ștefan I. Florea, pensionar. Craiova. . 
Anton P. Fazekaș, muncitor la fabri
ca „Eprubeta" București. Dumitru 
St. Gheorghe, pensionar. Tirgoviște 
Pavel S. Ghlncea, director la între
prinderea de contractări șl achiziți 
Brașov, Vasile A. Harabagiu, șef sec
ție la C.F.R. Bîrlad. Nicola? I. Han- 
ganu. pensionar. București. Lajo.- 
I. Iocsni, pensionar. Reșița, Miha 
St. Iuhasz, șef atelier la Combinatu 
siderurgic Reșița, Dimitrie N. Ju- 
ravle, pensionar, comuna Straja, ju
dețul Suceava. Iozsef I. Kovacs 
maistru la Uzina de produse sodic 
Ocna Mureș, județul Alba, Mihai' 
M. Munteanu. mașinist tipograf lo 
întreprinderea poligrafică „13 De
cembrie", București. Elefterie M. Mi- 
tran, pensionar. Craiova. Anghcl
M. Metaxa, pensionar, București. Pe
tre S. Pensari. pensionar. Galați,'Ste- 
lian F. Rușină. pensionar, orașu’ 
Băicoi, județul Prahova. . Gheorglv 
St. Teodorcscu. director la Topitoria 
de in Blejoi, județul Prahova. Ște
fan I. Țiplica. pensionar. orașt’’ 
Mărășești, județul Vranrea. Vasile
N. Toboșaru, pensionar. Tirgovk.tr. 
Ion I. Vecerdea. pensionar. Rm. Vil- 
cea. Teodor C. Vescan, șef de birou 
la intreorinderea „Automecanica" 
Mediaș, județul Sibiu. Toma C. Va
sile. activist la Comitetul de partid 
al sectorului 1. București. lolanda 
F. Vincze, pensionară. Cluj.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU ’

*
au adus o contribuție deosebită la 
înfăptuirea actului naționalizării 
principalelor mijloace de produc
ție, la opera de construire a so
cialismului în România.

Tirgovk.tr
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CUrmare din pair. F)

programului adoptat la Islaz. Sub 
puternica presiune a maselor, în*  
suși domnitorul Blbescu est<? ne
voit să accepte, la 11 iunie, reven
dicările pașoptiștilor >1 guvernul 
alcătuit de aceștia. Amploarea 
victoriei dobîndite l-au făcut pe 
Bălcescu să aprecieze ca «Revolu
ția de Jb 11 iunie 3 fost cea mal 
frumoasă ce s-a intlmplat vreodată 
la nn popor".

Primele măsuri decretate de 
guvernul revoluționar au fost în
ființarea steagului național trico
lor, ca simbol al suveranității de 
stat, desființarea rangurilor boie
rești, desființarea cenzurii. înfiin
țarea gărzii naționale. Totodată, a 
doua zi după instaurarea guvernu
lui provizoriu, ziarul „Pruncul 
român" — primul ziar al re
voluției — lansează apelul in
titulat ..Către frații noetri din 
Moldova", în care se spunea : 
..Ceasul libertății a sunat pentru 
tot românul... Uniți-vâ cu noi, 
frați de dincolo de Milcov, peste 
undele lui vii întindem brațele, 
dorind cu infocare a vi da săru
tarea frăției 9! a libertății. Mun- 
teanu șl moldoveanu slnt toți ro
mâni, sînt frați, o singură nație ; 
unițl-vă cu noi, goniți pe tiranul 
a cărui nume va rămîne o pată 
veciniei in istoria țării, In&lțați 
stindardul libertății și dobindi- 
ți-vă sfintele drepturi. Uniți vom 
fi tari ; uniți vom sta împotriva 
oricărui vrăjmaș al libertății 
noastre. Trăiască libertatea ! Tră
iască România !" (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale).

Caracterul larg de masă pe care 
l-a avut revoluția din Muntenia 
este ilustrat și de hotărirea cu 
care populația a intervenit pen
tru apărarea guvernului provizo
riu de manevrele contrarevoluției 
interne și externe, pentru salvgar
darea cuceririlor dobîndite prin 
luptă. Fâcîndu-se ecoul stării de 
spirit generale, ziarul „Pruncul 
român" scria la 12 iunie : „Am 
dobindit libertatea, trebuie să ne 
arătăm $i vrednici de dinsa". O 
expresie a acestei voințe a po
porului o constituie impresionan
ta adunare de la 15 iunie de pe 
dealul Filaretului, unde peste 
30 000 bucureșteni, precum și un 
mare număr de țărani venlțl din 
împrejurimile orașului, au jurat 
solemn sâ apere programul re
voluționar pe care l-au recu
noscut drept Constituția țârii. 
Prin diferite mașinațiuni, reacțiu- 
nea a reușit să înlăture de două ori 
guvernul revoluționar, dar tot de 
atîtea ori masele populare au ac
ționat cu fermitate și l-au reinstau- 
rat la cîrma țării. Aceste interven
ții energice ilustrau gradul înalt de 
radicalizare a maselor, uriașa forță 
politică pe care o reprezentau, ca
pacitatea lor de a-și impune voin
ța și de a determina cursul eveni
mentelor istorice.

Revoluția pașoptistă din Munte
nia, activitatea guvernului provizo
riu au avut $i o serie de limite, 
confuzii și ezitări care au avut ur
mări negative în evoluția raportu
rilor de forțe. Este concludentă in 
acest sens o scrisoare trimisă la 9 
iulie, din Sibiu, de A. G. Golescu 
celor din București, în care spu
nea : „Să ne invîrtoșim inimile, 
fraților, să apucăm o politică mai 
energică... A lăsa celui ce de două 
ori s-a revoltat in contra guvernu
lui cimp deschis și liber ca să se 
poată revolta și a treia oară, a- 
ceasta nu mai este generozitate, ci 
numai o tristă și periculoasă slăbi
ciune". La rindul său, Nicolae Băl
cescu, militînd pentru o ripostă ca
tegorică față de uneltirile reacțiu- 
nli, spunea : „In împrejurări grele 
șl extraordinare trebuie măsuri 
extraordinare". Faptul că guvernul 
provizoriu de atunci n-a dat ascul
tare acestor îndemnuri, a tergiver
sat și pinâ la urmă a renunțat la 
aplicarea în viață a deciziei de 
desființare a privilegiilor feudale și 
de împroprietărire a țăranilor, a 
slăbit baza de masa a revoluției.

Factorul hotărî tor care a deter
minat însă înăbușirea revoluției 
din Muntenia, ca de altfel din toa
ta țările române, a fost interven
ția străină. Inspăimintată de succe
sul revoluției, reacț.unea internă 
face apel la sprijinul forțelor con
trarevoluționare din străinătate. 
Cele două mari puteri care își îm- 
părțeau dominația asupra Principa
telor Române — imperiul otoman și 
imperiul țarist — își dau mina și 
do această dală în consensul de a 
reprima revoluția din Muntenia. 
Trupele turcești trec Dunărea și 
înaintează spre București. Aceasta 
a produs un puternic val de indig
nare in rîndurile poporului care-șl 
exprima hotărlrea de a înfrunta pe 
invadator, de a apăra cu orice preț 
cuceririle revoluției, noile rinduieli 
pe care le instaura în țara, liberta
tea și neatârnarea patriei. Peste 
două sute de mii de cetățeni aJ 
ieșit pe străzile Bucureștiului pen
tru a apăra Capitala împotriva in
tervenției armatelor imperiului oto
man. Această Impresionantă voință 
de luptă a populației întîrzie un 
timp atacarea Capitalei. La 12 sep
tembrie însă, armatele lui Fu-ad- 
pașa iau cu asalt BucureștiuL 
Populația orașului. împreună cu 
ostașii din cazărmile situate îri 
Dealul Spirii opun o rezistență e- 
roică. Neșterse vor rămîne in a- 
mlntirea poporului actele de vitejie 
sâvîrșlte de detașamentele de pom
pieri conduse de căpitanul Pavel 
Zfigănescu, de ostaș.i regimentului 
3, care s-au jertfit într-o înfrunta
re inegală, copleșiți de superiorita
tea invadatorului, pentru salvarea 
cauzei sfinte a revoluției, pentru 

apărarea pămlntulul patriei. (Urale 
puternice, prelungite).

Infringerea rezistenței populare 
de către oștile otomane și intrarea 
apoi, la numai cîteva zile, in Mun
tenia, în București a armatelor ța
riste, venite, de R’emenea, să înă
bușe lupta poporului răsculat, au 
pus capăt revoluției șl In această 
provincie românească-

Cerințele obiective și aspirațiile 
vitale ale poporului nostru nu au 
putut fi înfăptuite în 1848, dato
rită împotrivirii forțelor roacțluni! 
interne, coalizării acestora cu reâc- 
țiunea internațională, Aceasta a 
frînat evoluția socială a Româ
niei, a amînat cursul evenimente
lor, dar nu a putut împiedica po
porul român să dea împlinire idea
lurilor sale de libertale, progres 
social și o viață mal bună. După 
cum se știe, la un deceniu de la 
revoluția pașoptistă, prin voința 
poporului, Moldova și Muntenia se 
unesc într-un singur stat, în po
fida uneltirilor forțelor potrivnice 
interne și externe, iar după aproa
pe trei decenii se realizează idea
lul eliberării de sub jugul domina
ției otomane a Principatelor Ro
mâne — cucerirea independenței 
de stat a României. (Aplauze pu
ternice. orale).

Cursul desfășurării evenimente
lor revoluționare de la 1848 din 
cele trei țări românești a pus în 
evidență o serie de concluzii și 
învățăminte deosebit de prețioase 
pentru lupta ulterioară a poporu
lui.

în primul rfnd, un învâțămlnt, 
s-ar putea spune cu caracter mai 
universal, este acela că forțele 
reacționare interne fac totul și se 
unesc cu tot ce este mai retrograd 
pentru a împiedica progresul so
cietății. Ca să-și salveze privile
giile și dominația de clasă, ele sînt 
in stare să trădeze poporul, re- 
curgind Ia sprijin străin pentru 
înăbușirea luptei închinate liber
tății, progresului social, indepen
denței naționale a poporului.

în al doilea rînd, un învăță- 
mînt, de asemenea de mare im
portanță, este acela că ridicarea la 
luptă a forțelor revoluționare, pro
gresiste impune un program clar, 
care să-și propună satisfacerea ne
voilor și cerințelor maselor largi 
populare, care sînt forța principală 
a oricărei revoluții, a progresului 
social în întreaga lume. (Aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
șl poporul").

In al treilea rînd, evenimente
le de acum cinci pătrare de veac 
au demonstrat că pentru triumful 
revoluției este nevoie de unitate, 
disciplină de fier, spirit de sacri
ficiu ; că este nevoie de o orga
nizare fermă, de un conducător 
politic încercat care să știe să u- 
neascâ și să conducă masele popu
lare în luptă, este nevoie de 
crearea forțelor armate proprii, 
care să asigure apărarea revolu
ției, a cuceririlor ei și a indepen
denței naționale. (Aplauze pu
ternice: se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Se poate spune că forțele pro
gresiste din țările române, revo
luționarii din acea perioadă au 
tras o serie de învățăminte. De 
aceea au știut să acționeze in 
mod corespunzător în realizarea 
Unirii în-1859, în lupta pentru in
dependența națională. Mai cu 
seamă au tras învățăminte for
țele revoluționare muncitorești, 
clasa muncitoare care a trecut la 
făurirea partidului său de avan
gardă, încă in 1893, creînd astfel 
statul major, forța conducătoare a 
clasei muncitoare, a poporului pe 
calea revoluției socialiste, a luptei 
pentru socialism. (Aplauze pu
ternice : urale ; se scandează 
„Ceaușescu •— P.C.R.").

Sînt cunoscute luptele sociale și 
naționale desfășurate de poporul 
nostru după 1843, atît victoriile 
cit si înfrîngerlle pe care le-a su
ferit. Ceea ce a caracterizat în
treaga perioadă de după 1348 a 
fost mersul ascendent al poporu
lui nostru, întărirea forțelor pro
gresiste, revoluționare ' care au 
luat un nou avînt odată cu dez
voltarea clasei muncitoare, cu în
ființarea Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din Româ
nia, și, apoi, odată cu înființa
rea Partidului Comunist Ro
mân. în 1921, care a ridicat pe 
o treaptă superioară întreaga luptă 
de clasă pentru progres social și 
libertate națională â întregului po
por. (Aplauze, urale puternice).

După cum se știe, în desfășura
rea vieții internaționale, In schim
barea radicală a cursului istoriei 
mondiale, un rol de importanță 
istorică epocală l-a avut Marea 
Revoluție din Octombrie, care a 
deschis drumul eliberării de clasă, 
al eliberării sociale, al Înfăptuirii 
idealurilor de dreptate socială, al 
revoluției proletare și făuririi So
cialismului. (Aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R."). 
Pe drumul deschis de Revoluția 
din Octombrie au pășit apoi noi 
popoare, printre care și poporul 
român. In noile condiții Istorice, 
sociale, politice a fost posibil ca 
popoarele dintr-un șir de țări să 
obțină victoria asupra dușmanului 
de clasă, să ridice steagul socialis
mului. Așa s-a putut ca, alături 
de tricolor, care a fost creat in 
1848, să apară, după un secol, 
steagul roșu ; înfrățite, ele consti
tuie simbolul unității și hotârîrii 
poporului nostru de a lupta pentru 
independență, libertate, pentru so
cialism șl comunism. (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

După un secol de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848, 
după un veac de indîrjită și eroică 

luptă de clasă, proletariatul, In 
alianță cu țărănimea, unind in ju
rul său intelectualitatea, forțele 
largi populare, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
a reușit sâ pună pentru totdeauna 
capăt dominației exploatatorilor, 
să cucerească puterea politică și 
economică In stat. Clasa munci
toare a devenit clasa conducătoare 
în societatea noastră socialistă. 
(Urale, aplauze puternice, prelun
gite).

O coincidență istorică, plină de 
profunde semnificații sociale, face 
ca chiar în ziua proclamării gu
vernului revoluționar de la 1848 
să fi avut loc, tot la 11 iunie, în 
1948, cu o sută de ani mai târziu, 
tactul smulgerii pe cale revoluționa
ră, din mîinile claselor exploatatoa
re, a principalelor mijloace de pro
ducție și trecerea la făurirea socie
tății socialiste în România (Aplauze 
puternice, urale).

In pregătirea și înfăptuirea ac
tului istoric al naționalizării, parti
dul nostru ta' pornit de la teza 
marxistă potrivit căreia construirea 
socialismului este de neconceput 
fără lichidarea proprietății capita
liste și crearea proprietății socia
liste asupra mijloacelor de produc
ție. în geniala lor lucrare, „Mani
festul Partidului Comunist", Marx 
și Engels scriau : „Proletariatul va 
folosi dominația lui politică pentru 
a smulge burgheziei, pas cu pas, 
întregul capital, pentru a centrali
za toate instrumentele de produc
ție în mîinile statului, adică in mii- 
nile proletariatului organizat ca 
clasă dominantă și pentru a mări 
cit se poate de repede masa forțe
lor de producție". Această teză 
marxistă a fost înscrisă de la în
ceput pe steo’gul mișcării revoluțio
nare din România, figurind încă în 
programul Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din 1893.

Sub conducerea partidului co
munist, clasa muncitoare și-a în
deplinit cu cinste misiunea istorică, 
revoluționară, de eliberare socială 
a tuturor oamenilor muticii, de 
avangardă a poporului pe drumul 
socialismului. O Importanță deose
bită pentru obținerea victoriei a 
avut unificarea partidului comu
nist și a partidului social-demo
crat, făurirea în februarie 1948 a 
partidului unic marxlst-leninist al 
clasei noastre muncitoare.

Prin naționalizare a luat naș
tere în economia națională secto
rul socialist, lichidîndu-se, în in
dustrie, contradicția dintre carac
terul social al producției și însuși
rea privat-capitalistă. Naționaliza
rea, crearea proprietății socialiste 
au deschis calea trecerii la condu
cerea planificată a economiei na
ționale. la folosirea conștientă a 
legităților economice în interesul 
sporirii avuției naționale, al dez
voltării armonioase a forțelor de 
producție. S-au creat premisele 
aplicării politicii de industrializare 
socialistă, condiție a lichidării în
tr-un termen scurt a înapoierii 
moștenite din trecut, a întăririi 
independenței naționale, a ridică
rii nivelului de bunăstare și civili
zație al întregului nostru popor.

Pe baza acestei politici, desfășu
rate cu consecvență de partid, 
industria a devenit ramura condu
cătoare a economiei naționale, 
principalul factor al progresului 
economic și social. Este grăitor în 
acest Sens faptul că în anul 1972 
am realizat o producție industrială 
globală de 25 de ori mai mare de- 
cît în anul naționalizării. Ritmul 
anual de creștere a producției in
dustriale a fost fa această pe
rioadă de 14,3 la sută, la nivelul 
celor mai înalte ritmuri realizate 
pe plan mondial. Se poate 
spune că, în cursul ultimelor 
două cincinale, nu există ju
deț sau oraș mal important al 
țării în care sâ nu fi fost construi
te întreprinderi industriale. Pri
vind retrospectiv, constatăm că, 
practic, am creat in acest Sfert 
de secol o industrie nouă, bazată 
pe tehnica avansată, pe cuceririle 
științei moderne.

Edificarea societății socialiste a 
impus, ca o necesitate obiectivă, 
cooperativizarea agriculturii, crea
rea proprietății socialiste — de 
stat și cooperatiste — la sate, care 
a marcat desființarea oricărei for
me de exploatare în țara noastră, 
lichidarea definitivă a moșierimii 
și burgheziei, a claselor exploata
toare, generalizarea relațiilor de 
producție socialiste, ceea ce a în
semnat victoria pentru totdeauna 
a socialismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Ca urmare a transformării socia
liste și înzestrării tehnice a agri
culturii, a muncii entuziaste a în
tregii țărănimi, producția globală 
vegetală și animală a marcat o 
creștere însemnată, fiind in 1972 
de 3.3 ori mal mare decît în 1948.

Dezvoltarea economică a creat 
condiții pentru intensificarea 
participării României la diviziu
nea internațională a muncii. Vo
lumul comerțului exterior al țării 
noastre a fost în anul 1972 de 11 
ori mai mare decît in 1950, s-au 
dezvoltat acțiunile de cooperare 
economică și tehnico-științifică. In 
prezent țara noastră întreține re
lații economice cu 110 state ale 
lumii.

Au avut loc profunde schimbări 
în fizionomia generală a societă
ții românești. S-a amplificat și 
perfecționat învâțâmîntul de toa
te gradele, s-a intensificat cerce
tarea științifică, au înflorit cultu
ra și arta, s-a ridicat nivelul 
de cunoștințe ale întregului popor. 
Progrese mari s-au obț.nut în îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii — țelul suprem 
și scopul final ale întregii politici 
de construcție socialistă promovată 

de partidul nostru. Tot ceen ce fa
cem are drept scop ca omul să 
ducă o viață tot mai bună, liberă 
și demnă, o viață fericită. (Aplau
ze puternice).

în ultimi.1 25 de ani venitul mo
țional a crescut de circa 13 ori. Pe 
această bază s-a asigurat creșterea 
salariului real : în 1972 salariul 
mediu a fost de circa 1 500 lei, față 
de aproximativ 300 lei în 1948 Ve
niturile reri'le ale țărănimii au spo
rit la 900 lei pe o persoa
nă activă. In acești 25 de ani. chel
tuielile social-cuiturnle pe locuitor 
au crescut de peste 10 ori ; s-a ex
tins și îmbunătățit ocrotirea sănătă-1 
ții publice, s-a dezvoltat rețeaua de 
creșe. cămine și cantine, s-a îmbu
nătățit și diversificat deservirea ce
tățenilor de la orașe și sate, volu
mul vînzărilor de mărfuri crescînd 
de circa 13 ori.

România a căpătat o structură 
socială nouă, fiind alcătuită din 
ctefâe și categorii sociale c'are își 
întemeiată existența pe proprieta
tea socialistă — de stat și coopera
tistă — asupra mijloacelor de pro
ducție. Clasa muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea sînt strîns 
unite prin interese și idealuri co
mune. Pe baza politicii partidului 
de deplină egalitate în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a creării 
posibilităților de afirmare egală a 
tuturor celor ce muncesc în sfera 
vieții sociale, între oamenii muncii 
români și cei ai naționalităților 
conlocuitoare s-a realizat o strînsă 
frăție și unitate in munca și lupta 
pentru înflorirea patriei socialiste 
comune.

Una din cele mai mari cuceriri 
ale socialismului pe pămîntul Ro
mâniei se poate spune că este în
făptuirea politicii naționale mar- 
xist-leniniste, de deplină egalitate 
în drepturi între toți cetățenii pa
triei. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Pe baza proprietății socialiste 
comune asupra mijloacelor de 
producție, a realizării in viață a 
principiilor repartiției socialiste, a 
comunității de interese între clase
le și categoriile sociale ale socie
tății noastre, ale tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, se întărește și se afirmă 
cu putere unitatea întregului po
por în jurul partidului și guvernu
lui. Poporul e ferm hotărît să. în
făptuiască politica internă și ex
ternă elaborată de partid, care 
corespunde năzuințelor sale vitale, 
viitorului de aur al României. 
(Urale prelungite, aplauze).

Acum, la a 25-a aniversare a 
trecerii mijloacelor de producție 
în mîna statului socialist, putem 
afirma du îndreptățită mîndrle cî 
clasa noastră muncitoare a făcut 
proba unei uriașe forțe constructive, 
pusă în slujba progresului, a dat 
dovadă de capacitate revoluționară, 
de un înalt eroism și spirit de 
sacrificiu, a dovedit că știe să 
conducă mai bine, fără capitaliști, 
că știe să asigure dezvoltarea și 
înflorirea întregii . noastre națiuni 
socialiste. (Aplauze puternice, 
urale). Iată de ce doresc ca la 
această mare adunare populară să 
aduc, în numele conducerii noas
tre de partid și de stat, cele mal 
calde felicitări clasei muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, 
să-i urez să-și îndeplinească în 
veci, cu cinste, misiunea’ măreață 
de a asigura libertatea, indepen
dența, fericirea poporului, fău
rirea comunismului în România. 
(Aplauze puternice, urale : se 
scandează : „Ceaușesou-P.C.R. !“).

De asemenea, consider necesar 
ca la această mare adunare să 
afirmăm din nou rolul istoric pe 
care l-a avut alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime, rolul im
portant pe care l-a avut țărăni
mea — multei vreme majoritatea 
populației țării — care a înțeles 
că interesele sale, viitorul său sînt 
legate de clasa muncitoare, că nu
mai în alianță și sub conducerea 
clasei muncitoare își poate realiza 
telurile și care a acționat ferm 
sprijinind $i înfăptuind ou eroism 
și abnegație toate măsurile adop
tate de partid. Iată de ce putem 
spune că șl țărănimea a fost parti
cipantă Ia înfăptuirea naționaliză
rii mijloacelor de producție din 
industrie și apoi, după cum știți, 
părtașă activă la lichidarea mo
șierimii și chiaburimii, la coope
rativizare, la făurirea socialismu
lui la sate, la triumful, în întrea
ga țară și în toate sectoarele, al 
economiei unitare socialiste. De 
aceea, doresc să adresez țărăni
mii calde felicitări și urarea de 
a face totul pentru progresul con
tinuu al agriculturii noastre socia
liste. (Aplauze puternice ; urale).

Nu aș fi însă complet dacă nu 
aș menționa, de asemenea, rolul 
important pe care l-a jucat inte
lectualitatea patriei noastre. Este 
un lucru bine cunoscut că însăși 
în activitatea revoluționară, în 
mișcarea noastră muncitorească 
mulți intelectuali s-au alăturat 
partidului, și-au închinat forțele 
cauzei revoluției. Mulți intelec
tuali de seamă, progresiști, au ju
cat un rol activ în lupta poporului. 
După 23 August, cea mial mare 
parte a Intelectualității, cei mai de 
seamă intelectuali s-au alăturat 
partidului, au devenit membri de 
partid sau au acționat sub îndru
marea partidului, a’ducînd o contri
buție de mare însemnătate la 
triumful revoluției socialiste, la 
cauza construirii socialismului. (A- 
plauze și urale puternice). După 
cum se știe, cînd am trecut la con
strucția socialistă numărul intelec
tualilor era relativ mic, era chiar 
fotrcte mic față de necesitățile care 

stăteau în fața noastră în edificarea 
noii orînduiri sociale- De aceea, pe 
prim plan s-a pus problema făuri
rii intelectualității necesare diferi
telor domenii de activitate. In
tr-un timp istoric scurt s-au ridicat 
silte de mii de noi intelectuali din 
rindul clasei muncitoare și al ță
rănimii. Iată de ce putem 'afirma 
că socialismul a creat o intelectua
litate cu totul nouă, în care s-a 
înglobat și vechea intelectualitate, 
că intelectualitatea de astăzi apar
ține prin toate fibrele sale clasei 
muncitoare, țărănimii, este strîns 
legată de popor, împreună cu care 
constituie o forță puternică în fău
rirea socialismului în România. 
(Urale puternice, aplauze'. I.a a- 
ceastă adunare adresez și intelec
tualității noastre un salut călduros, 
felicitări și urarea de a-și pune și 
în viitor întreaga capacitate în 
slujba progresului, făuririi societă
ții socialiste multilateral dez.volta- 
te. (Aplauze puternice, urale).

Odată cu trecerea la făurirea 
noii orînduiri sociale, o problemă 
de prim ordin care s-a pus in fața 
partidului și statului nostru a fost 
problema cadrelor necesare condu
cerii industriei, agriculturii, între- 
g i activități. După cum știți, cea 
mai mare parte a directorilor în
treprinderilor naționalizate au fost 
muncitori, vechi comuniști, socia
liști, revoluționari, câre s-au anga
jat în fața tovarășilor lor din în
treprinderi, a întregului popor să 
administreze, să conducă noile în
treprinderi. Au trecut 25 de ani. 
Trebuie sâ spunem că aproape to
talitatea acestor tovarăși și-au în
deplinit cu cinste îndatoririle. Unii 
dintre ei încă mai conduc și astăzi 
întreprinderi șl trebuie să spunem 
— așa cum ați auzit de altfel și în 
cuvântările de azi — că față de 
ceea ce s-a naționalizat, ceea ce e- 
xlstă astăzi nici nu mai suferă 
comparație. Dacă m-aș referi la 
București, pe vechile întreprinderi 
naționalizate s-au construit uzine 
de 4—5 și chiar de 10 ori mai mari. 
Odată cu creșterea întreprinderilor 
au crescut oamenii, au crescut ca
drele conducătoare, directorii, au 
crescut forțele tehnice, a crescut 
conducerea economiei noastre so
cialiste. Trebuie spus că aceste ca
dre ridicate din miase au jucat un 
rol de mare însemnătate în obți
nerea tuturor succeselor și realiză
rilor pe care le-am dobîndit. De 
aceea, doresc să aduc cele mai cal
de felicitări, atit celor*  care acum 
sînt la pensie, cit și celor care își 

desfășoară încă activitatea, u- 
iindu-le realizarea tuturor dorințe
lor, succese tot mla'i mari în acti
vitate, în viață, multă sănătate si 
fericire. (Aplauze puternice, urale).

Cînd am vorbit de muncitori, de 
țărani și intelectuali i-am avut în 
vedere pe toți cetățenii, fără deo
sebire de sex. Dar nu aș pu
tea totuși sft nu mă refer, în 
această adunare, la rolul în
semnat pe care l-au avut fe
meile, care au participat activ la 
realizarea tuturor măsurilor și ho- 
tărlrilor partidului nostru, cărora 
socialismul le-a acordat drepturi 
depline, posibilități de a-și aduce 
contribuția activă Ia mersul înainte 
in toate domeniile de activitate. 
De aceea v-aș ruga să-mi permi
teți să exprim felicitări, din partea 
conducerii de partid și de stat, fe
meilor patriei noastre. Dorindu-le 
multă sănătate, multă fericire, le 
urez să obțină în activitate și In 
viață noi succese, să facă totul 
pentru a-și îndeplini menirea pe 
care o au în societatea noastră so
cialistă, în dezvoltarea continuă a 
națiunii noastre, (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."; „Ceaușescu 
și poporul").

Nu aș putea să nu mă refer, de 
asemenea, la minunatul nostru ti
neret, care în acei ani a răspuns 
cu înflăcărare și entuziasm tuturor 
chemărilor partidului. După națio
nalizare, tinerii au trecut la for
marea brigăzilor de muncă patrio
tică și au realizat mari obiective 
în transporturi, în industrie, în 
agricultură. De tot ceea ce s-a 
făurit în acești 25 de ani este le
gat și numele tineretului patriei 
noastre, entuziasmul, forța sa crea
toare. Trebuie să spun cu multă 
satisfacție că tineretul își îndepli
nește și astăzi, în toate domeniile 
de activitate, rolul și misiunea sa, 
face totul pentru a-și însuși cuce
ririle științei, culturii, meseriile 
corespunzătoare, pentru a putea 
astfel ca mîine să contribuie la 
înfăptuirea programului minunat 
de înălțare pe noi culmi a patriei 
noastre. Iată de ce adresez, și cu 
această ocazie, cele mai calde feli
citări tineretului patriei noastre, 
urările de a învăța, de a se pre
găti tot mai bine pentru a duce 
înainte cuceririle revoluționare, ri- 
dicîndu-le pe noi culmi, spre co
munism. (Aplauze puternice, u- 
rale ; se scandează „Ceaușescu șl 
poporul").

Cînd am vorbit de învățămintele 
revoluției din 1848 m-am referit 

la problema statului și a armatei. 
Trebuie să menționez că una din 
marile cuceriri ale revoluției so
cialiste constă în făurirea statului 
nou, proletar, al muncitorilor și ti
ranilor, care a știut să organizeze 
și să conducă întreaga activitate 
de făurire a revoluției socialiste. 
Experiența noastră de 25 de ani 
demonstrează că o necesitate a 
transformării revoluționare a so
cietății este puterea politică orga
nizată, statul socialist care să asi
gure atît zdrobirea oricărei împo
triviri contrarevoluționare, cit și 
apărarea cuceririlor poporului, In
dependența patriei, bunăstarea șl 
fericirea întregii națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Am înțeles că este; necesar să 
avem o armată puternică ; am fă
cut și facem totul pentru dotarea, 
pentru pregătirea politică și mili
tară a armatei noastre, — pavăza 
de nădejde a cuceririlor revoluțio
nare, garanția că întotdeauna po
porul va fl în stare să-și apere 
viața noua, socialistă, patria, îm
potriva oricăror atacuri imperia
liste. (Aplauze puternice, prelun
gite, urale).

întărind statul socialist ne-am 
ocupat și de întărirea aparatului 
Ministerului de Interne, a securi
tății, ca organe ale clasei munci
toare chemate să apere revoluția. 
Vom face totul și în viitor ca 
aceste organe să servească întot
deauna cauza revoluției, poporul 
și numai poporul. (Aplauze puter
nice ; urale).

Sînt cunoscute preocupările șl 
măsurile luate de partidul n os tiu 
pentru crearea cadrului organizat 
de participare a întregului popor 
la dezbaterea și adoptarea prin
cipalelor hotărîri privind politica 
internă și internațională, la condu
cerea societății. Avem și pe această 
cale succese remarcabile. Dezvol
tăm și vom dezvolta continuu 
democrația socialistă, considerînd 
că socialismul înseamnă făurirea 
de către poporul însuși a destinu
lui său, că numai în aceste condi
ții este garantată victoria socia
lismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, urale).

Mențlonînd toate acestea, nu uit 
nici un moment, și nu trebuie să 
uităm cu toții nici un moment, că 
în acești ani a trebuit să învingem 
multe greutăți, a trebuit să facem 
multe eforturi pentru a obține 
succesele de astăzi, că au fost

(Continuare in pag. a iV-a)
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comise și greșeli, unele străine de 
>nsâș; esența societății socialiste. 
Privind insă retrospectiv întreaga 
această perioadă, putem afirma cu 
îndreptățită mindrie că poporul 
nostru, sub conducerea gloriosului 
său partid comunist, a știut să în- 
' ngă toate greutățile, să înlăture 
din cale toate piedicile, să lichide- 

e o serie de ilegalități și defor
mări ale socialismului și să asigure 
mersul continuu înainte al Româ
niei, victoria socialismului. Po
porul făurește cu succes societatea 
socialistă care asigură condiții tot 
mai bune de viață și care deschide 
minunate perspective pentru noi și 
noi succese în toate domeniile de 
activitate (Aplauze puternice, 
prelungite).

Făcind acest măreț bilanț, nu 
putem să nu constatăm, de aseme
nea, cu îndreptățită satisfacție 
faptul că în toți acești ani, în 
toate momentele, Partidul Comu- 
nist Român s-a aflat la datorie, și-a 
îndeplinit misiunea cu cinste, și-a 
închinat întreaga activitate cauzei 
revoluției. Am obținut toate 
succesele datorită faptului că am 
avut un partid puternic, unit, care 
a știut întotdeauna să găsească 
căile pentru învingerea greutăți
lor. pentru asigurarea mersului 
înainte. Partidul nostru, care și-a 
ciștigat stima, dragostea și încre
derea întregului popor, își îndepli
nește cu cinste rolul de forță po
litică conducătoare a întregii so
cietăți socialiste. (Aplauze pu
ternice. prelungi(e).

Doresc să menționez aportul pe 
care l-au adus comuniștii, organi
zațiile de partid la dezvoltarea in
dustriei. agriculturii, științei și 
culturii. Partidul nostru a devenit 
o forță uriașă care numără 2,3 
milioane de membri. Nu există 
sector de activitate unde să nu 
fie prezență comuniștii, unde ei să 
nu acționeze pentru unirea efor
turilor întregului popor, pentru 
înfăptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui. Fiind în Capitală, nu aș pu
tea să nu menționez aportul de 
mare însemnătate adus de orga
nizația de partid din București 
la înfăptuirea politicii partidului. 
Rog să nu fiu rău înțeles, să nu 
se creadă că părtinesc organiza
ția din București pentru că am 
intrat aici în partid. Dar trebuie 
spus că, realmente, și în anii de 
ilegalitate și după 23 August, și 
astăzi, organizația de partid a Ca
pitalei s-a aflat și se află în pri
mele rînduri ale luptei pentru în
făptuirea programului partidului, 
constituie un puternic detașament 
al partidului, al poporului nostru. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale). Iată de ce doresc, de la 
această măreață adunare, adresind 
comuniștilor, tuturor organizațiilor 
de partid din țară calde feli
citări pentru activitatea pe care 
au depus-o împreună cu întregul 
popor, să felicit în mod deosebit 
organizația și comuniștii din Capi
tala patriei noastre. Urez tuturor 
comuniștilor din România noi și 
noi succese în servirea fără preget 
a poporului, a cauzei socialismului 
și comunismului. (Urale ; aplauze 
puternice).

In fine, pentru a încheia această 
parte a expunerii mele, aș dori să 
menționez că victoriile pe care 
le-am obținut se datoresc faptului 
că întotdeauna am acordat o mare 
atenție studierii legităților obiecti
ve ale dezvoltării sociale, am por
nit de la învățătura marxist-leni- 
nistă, de la principiul că adevăru
rile generale se aplică în condiții 
deosebite de la o etapă la alta, de 
la o țară la alta. Tocmai acționînd 
pe baza învățăturii marxiste, pe 
baza materialismului dialectic și is
toric in elaborarea politicii gene
rale, interne și externe, am căutat 
întotdeauna să ținem seama de 
condițiile concrete ale țârii 
noastre. Acum, cind aniversăm 25 
de ani de la trecerea mijloacelor 
de producție în mîinile poporului, 
putem afirma că, intr-adevăr, a- 
plicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste s-a dovedit pe 
deplin justă. In acest spirit ne vom 
călăuzi întotdeauna în activitatea 
noastră. (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

Tovarășii de lingă mine îmi spun 
că n-am vorbit despre sindicate. 
N-am vorbit de nici o organizație 
de masă. Am vorbit de muncitori, 
țărani, intelectuali, am vorbit de 
partid. Nu poți însă să vorbești de 
clasa muncitoare fără a subînțe
lege organizarea clasei muncitoare 
in sindicate, așa cum nu poți vorbi 
de tineret fără să subînțelegi că el 
este organizat în Uniunea Tinere
tului Comunist.

Tot astfel, de alte categorii sociale 
organizate. Desigur, sindicatele, 
unind clasa muncitoare, au jucat și 
joacă un rol de seamă și, după 
cum știți, cu doi ani în urmă ple
nara Comitetului Central a trasat 
o serie de sarcini importante pen
tru sindicate. Sindicatele au mult 
de făcut pentru a-și îndeplini 
rolul în întreprinderi, în toate 
sectoarele de activitate. Sperăm că 
vor face totul pentru a uni efor
turile clasei muncitoare în toate 
domeniile de activitate, pentru a 
răspunde încrederii pe care mun
citorii o pun în ele. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Doresc să reamintesc încă o 
dată că toate realizările noastre 
au putut fi obținute și datorită 
condițiilor politice istorice noi, 
existenței țărilor socialiste, crește
rii avintului și forțelor anti impe
rialiste revoluționare de pretutin
deni. Fără îndoială că România a 
beneficiat din plin de solidaritatea, 
de sprijinul țărilor socialiste, de 

colaborarea cu acestea, cu miș
carea revoluționară internațională, 
antiimperiaJistă, așa cum. ia rin- 
dul său, și-a adus și își aduce con
tribuția la cauza generală, și-a 
manifestat si își manifestă solida
ritatea cu țările socialiste, cu for
țele progresiste, revoluționare din 
înlreaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,

Sărbătorim împlinirea a 125 de 
ani de la revoluția din 1848 și a 
unui sfert de veac de la naționa
lizare, In condițiile în care po
porul nostru a pășit Intr-o etapă 
nouă, superioară — etapa făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

După cum se știe, animați de 
profunde sentimente patriotice, 
oamenii muncii s-au angajat să 
înfăptuiască înainte de termen 
planul cincinal, programul adop- 
1at de Congresul al X-lea al parti
dului și de Conferința Națională. 
Rezultatele obținute pînă acum 
sînt bune. în primii doi ani s-a 
obținut o creștere medie a pro
ducției industriale de aproape 12 
la sută, iar în cele cinci luni care 
au trecut din acest an, o creș
tere de aproape 15 la sută față 
de perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Aceasta demonstrează 
realismul programului pe care ni 
l-am propus, al angajamentelor 
asumate de comitetele județene de 
partid, de oamenii muncii, forța 
creatoare și capacitatea poporului 
nostru de a asigura mersul și mai 
rapid înainte al economiei națio
nale. al întregii societăți. Doresc să 
menționez în mod special Capi
tala. care și-a luat angajamentul 
de a realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate și care, pe pri
mele cinci luni, nu numai că și-a 
îndeplinit ceea ce și-a propus, dar 
a obținut și o depășire a preve
derilor. ceea ce demonstrează că 
angajamentul pe care și l-a luat 
este pe deplin posibil de îndepli
nit. Doresc sâ felicit din toată ini
ma oamenii muncii din Capitala 
patriei noastre socialiste pentru 
marile rezultate pe care le-au ob
ținut. (Aplauze puternice, prelun
gite, urale).

La această adunare felicit, de 
asemenea, călduros oamenii mun
cii din întreaga țară, întregul nos
tru popor, pentru felul în care în
deplinesc planul elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, urale).

După cum se știe, zilele trecute 
Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al partidului a a- 
probat proiectul planului pe anii 
1974—1975, chemat să asigure în
făptuirea prevederilor congresu
lui și Conferinței Naționale. 
Flanul pune sarcini noi, de creș
tere într-un ritm mai înalt a pro
ducției, precum și a eficienței e- 
conomice, a productivității mun
cii, a calității — condiții esențiale 
pentru progresul economiei noas
tre socialiste. Se impune să acor
dăm mai multă atenție folosirii la 
maximum a capacităților de pro
ducție, a tuturor utilajelor și ma
șinilor, ridicării nivelului tehnic 
al producției, creșterii disciplinei 
în producție și în muncă. Trebuie 
sâ acordăm mai multă atenție rea
lizării la timp a investițiilor, dării 
în producție la termen a tuturor 
capacităților. O problemă de prim 
ordin este aceea de a produce 
mai bine, mai ieftin, cu consumuri 
cît mai mici. Trebuie să acționăm 
cu fermitate pentru reducerea 
consumurilor materiale, a tuturor 
cheltuielilor de producție, pentru 
scăderea prețului de cost al pro
duselor și realizarea de noi eco
nomii. Aceasta este calea sigură 
pentru creșterea venitului natio
nal, pentru ridicarea bunăstării 
întregului popor.

După cum am mai menționat și 
în alte împrejurări, o parte în
semnată a producției noastre mer
ge la export. Sîntem obligați, și 
trebuie să participăm activ, la di
viziunea internațională a muncii, 
la schimbul de valori materiale 
cu toate statele. Fără aceasta nu 
am putea asigura progresul rapid 
al patriei noastre socialiste. . Iată 
de ce realizarea angajamentelor 
de export constituie o sarcină na
țională, o îndatorire primordială 
în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Este ne
cesar ca fiecare colectiv să înțe
leagă aceasta și să se preocupe 
permanent de ceea ce produce 
pentru export, de ce se întîmplă 
cu producția, de valorificarea co
respunzătoare a producției in 
străinătate, atît în țările socialiste, 
cit și în celelalte state. Cred că 
acestei probleme organizațiile de 
partid, sindicatele trebuie să-i a- 
corde mai multă atenție decît pînă 
acum.

După cum se cunoaște, am luat 
o serie de măsuri pentru simplifi
carea aparatului administrativ, 
pentru apropierea conducerii de 
producție, am deplasat din minis
tere, din centrale, chiar din între
prinderi spre producție aproape 
130 000 de oameni. Cea mai mare 
parte s-au încadrat deja în pro
ducție, dar, din păcate, mai sînt 
unii care caută să-și mai găsească 
un locșor in birouri, în munci mai 
călduțe, cum se spune — deși dacă 
vor căldură pot merge și în fabrici 
în locuri foarte calde. (Aplauze ; 
animație). Dar unde se poate simți 
mai bine un om, decît acolo unde 
se produce realmente bogăția na
țională ? Forța de bază a societă
ții sînt muncitorii, este producția ! 
Acolo este locul tuturor specialiș
tilor, al fiecăruia din ei care do
resc sâ-și servească patria ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

La ultima ședință a Comitetului 
Executiv s-au discutat și măsurile 
ce trebuie luate în vederea des
fășurării în bune condiții a mun
cilor agricole și, mai cu seamă, a 
stringerii recoltei din acest an. Se 
impune ca oamenii muncii din a- 
gricultură. organizațiile de partid, 
să ia toate măsurile pentru strin- 
gerea fără pierdere a recoltei. 
Aceasta are o însemnătate deose
bită pentru progresul mai rapid al 
patriei noastre. Se întrevăd recolte 
relativ bune și trebuie să facem 
totul pentru a le strînge și păstra 
fără nici o pierdere ! Aceasta con
stituie. de asemenea, o cauză a în
tregului nostru popor, este o pro
blema de ‘importanță națională ! 
(Aplauze puternice).

In primii doi ani. după cum știți, 
au fost luate măsuri în vederea 
creșterii salariului, a ajutorului 
pentru copii, măririi pensiilor; 
s-au luat și alte măsuri de înfăp
tuire a prevederilor cu privire la 
creșterea nivelului de viață. 
Planurile pe 1974—1975 prevăd 
măsuri pentru înfăptuirea în în
tregime a prevederilor de creștere 
a veniturilor, a bunăstării între
gului nostru popor, stabilite de 
Congresul al X-lea. Odată cu în
deplinirea planului, asigurăm în
făptuirea consecventă a creșterii 
bunăstării poporului, facem totul 
ca an de an viața oamenilor mun
cii să fie mai demnă, mai fericită, 
mai îmbelșugată. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

Sărbătorim împlinirea acestor 
două evenimente istorice în condi
țiile cînd în viața internațională se 
conturează tot mai evident un curs 
nou, indreptat spre destindere și 
colaborare. Pornind de la analiza 
științifică, marxist-leninistă. a si
tuației internaționale, partidul și 
statul nostru promovează o politi
că activă de pace, de colaborare cu 
toate statele lumii.

în cadrul relațiilor internaționa
le acordăm, cum este și firesc, un 
loc de primă importanță întăririi 
și dezvoltării prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, de 
care sîntem legați prin idealuri și 
aspirații comune. Această colabo
rare și unitate este de natură să 
joace un rol important în lupta 
pentru pace, pentru progres social 
în lume. (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R."). 
Acordăm, de asemenea, o impor
tanță deosebită colaborării și soli
darității cu țările care, eliberîn- 
du-se de exploatare și asuprire co
lonială, și-au luat soarta în pro
priile mîini și acționează pentru 
punerea în valoare a bogățiilor lor 
naționale, în folosul propriilor 
popoare. Considerăm că colabo
rarea cu țările care luptă pen
tru o politică independentă 
constituie un factor de mare 
însemnătate în întreaga viață 
internațională, în lupta pentru 
progresul tuturor națiunilor lumii. 
Vom face totul pentru a dezvolta 
această colaborare I (Aplauze pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul').

Totodată, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, România se 
pronunță și acționează pentru dez
voltarea largă a colaborării cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, participă ac
tiv la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial dc 
valori materiale și spirituale. Sîn
tem convinși că dezvoltarea co
laborării internaționale cu toate 
statele lumii corespunde pe deplin 
atît năzuințelor națiunii noastre 
spre o pace trainică, cît și inte
reselor și năzuințelor tuturor na
țiunilor lumii. (Aplauze puternice, 
urale).

După cum știți, din Europa au 
pornit in acest secol două războaie 
care au cuprins întreaga lume. De 
aceea, România, ca și alte state 
socialiste, ca și alte țări europene, 
acordă o mare atenție problemelor 
securității pe continentul nostru. 
Am participat activ la eforturile 
pentru trecerea la pregătirea con
ferinței general-europene. Am luat 
parte activă, timp de 6 luni, la 
Helsinki, la lucrările pregătitoare, 
căutind sâ ne aducem contribuția 
constructivă la adoptarea soluțiilor 
prin consensul tuturor pârtiei pan- 
ților Salutăm cu multă satisfacție 
rezultatele care s-au obținut la 
Helsinki și pe care le considerăm 
de importanță deosebită. Este poa
te pentru prima oară cînd s-au 
adunat 34 de țări cu regimuri so
ciale diferite, de mărimi diferite, 
unele foarte mari, altele foarte 
mici, au discutat în deplină ega- 
liLate, au făcut propuneri și au 
contribuit în aceeași măsură la 
adoptarea hotărîrilor luate prin 
consens. Rezultatele de la Helsinki 
demonstrează că numai și numai 
pe baza deplinei egalități și a res
pectării dreptului fiecărui popor 
de a-și spune cuvîntul asu
pra problemelor internaționale, 
a problemelor colaborării dintre 
state este posibil să se găsească 
soluții care să țină seama de inte
resele tuturor popoarelor, de inte
resele generale ale colaborării și 
păcii. (Aplauze puternice). Salu
tăm cu multă bucurie convocarea, 
la 3 iulie, a conferinței general- 
europene la nivelul miniștrilor de 
externe. Dorim ca în cadrul aces
tei conferințe sâ se acționeze in 
spiritul normelor și principiilor 
stabilite la Helsinki — ca fiecare 
stat să-și poată expune părerile și 
să poată contribui la adoptarea 
măsurilor care sâ ducă la crearea 
unui climat de destindere și cola
borare, la inaugurarea unei politici 
noi pe continentul european.

Dorim ca lucrările conferinței să 
ducă la afirmarea puternică a prin
cipiilor noi în relațiile dintre state : 
respectul independenței și suvera
nității naționale, egalitatea în drep
turi, avantajul reciproc. Numai a- 
firmarea și înfăptuirea acestor 
principii vor da garanția instaură
rii unor relații noi între statele 
continentului. Este necesar să se 
adopte de către toate țările hotă- 
rtrea solemnă de a se renunța la 
folosirea forței sau la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state, de 
a se face totul pentru soluționarea 
problemelor care se pot ivi între 
state, pe cale pașnica, prin trata
tive. Trebuie găsite căile necesare 
pentru a crea garanția că fiecare 
popor se va putea dezvolta in li
bertate. că-și va putea făuri viața 
așa cum dorește, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze puter
nice : urale).

Sîntem interesați, ca de altfel 
toate statele europene, să se stabi
lească măsurile pentru dezvoltarea 
multilaterală a colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale 
și de altă natură, între țările euro
pene, fără nici un fel de îngrădiri 
și discriminări. Aceasta constituie 
un factor de mare însemnătate 
pentru progres, pentru transforma
rea Europei într-un continent al 
colaborării și păcii. Dorim ca con
ferința să ducă și la înființarea 
unui organism permanent, care să 
înlesnească în viitor contactele 
dintre statele continentului și e- 
ventual să pregătească noi reu
niuni europene.

Desfășurarea cu succes a lucră
rilor conferinței, adoptarea măsu
rilor la care m-am referit consti
tuie o dorință a tuturor popoare
lor. Se poate spune că conferința 
europeană stă astăzi în atenția în
tregii lumi, iar rezultatele ei vor 
putea marca un moment de însem
nătate istorică nu numai în viața 
continentului european, ci în viața 
întregii lumi. Ceea ce se va face 
la această conferință general-eu- 
ropeană va putea avea o influență 
puternică pentru decenii asupra 
destinelor întregii lumi. De aceea 
sîntem hotărîți să facem totul pen
tru triumful acestei conferințe, 
pentru triumful noii politici de 
pace și colaborare în Europa, în 
întreaga lume ! (.Aplauze puter
nice).

România acordă o mare atenție 
instaurării unui climat de pace, 
de bună vecinătate și colaborare 
în Balcani. Putem afirma cu satis
facție că relațiile noastre cu toate 
aceste țări sînt bune și vom face 
și în viitor totul pentru a le dez
volta. Considerăm că este timpul 
să acționăm împreună pentru rea
lizarea unei colaborări mai largi 
în toate domeniile de activitate, 
pentru o reuniune a țărilor balca
nice, la care să se discute căile 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare, 
fără baze militare străine, într-o 
zonă a păcii și colaborării. Iată de 
ce ne afirmăm hotărîrea de a face 
totul pentru dezvoltarea colabo
rării în Balcani și chemăm toate 
guvernele și popoarele din această 
regiune să acționeze în această di
recție. (Aplauze puternice, urale).

Stimați tovarăși,

Atunci cînd dăm o înaltă apre
ciere noului curs care își face loc 
în~ viața internațională, cînd afir
măm hotărîrea noastră de a face 
totul pentru continuarea destinde
rii și colaborării, nu uităm nici un 
moment că în fața popoarelor 
mai stau încă multe probleme ce 
trebuie soluționate, că există 
încă cercuri reacționare care în
cearcă să frîneze procesul destin
derii și se gîndesc să continue po
litica imperialistă, de dominație, 
de forță și dictat. De aceea, apre
ciem că este necesar să fie inten
sificată lupta popoarelor pentru 
accentuarea noului curs, pentru 
stingerea tuturor focarelor de în
cordare care mai există în lume. 
Am salutat încetarea războiului în 
Vietnam în urma tratativelor care 
s-au încheiat prin semnarea acor
dului la Paris. Salutăm, de a- 
semenea. comunicatul recent sem
nat tot la Paris cu privire la a- 
plicarea consecventă a prevederi
lor acordului precedent. Ne ex
primăm speranța că se va . face 
totul pentru a se pune capăt in
tervenției străine în .Vietnam, în 
întreaga Indochină. astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian, greu încercate de război, 
să se poată consacra refacerii și 
dezvoltării economice și sociale 
independente.

Considerăm, de asemenea, câ a 
sosit timpul să se acționeze cu 
mai multă energie pentru a se 
pune capăt conflictului din Orien
tul Apropiat, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, asigurîndu-se retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate, dezvoltarea liberă 
și independentă a tuturor popoa
relor din această zonă, rezolvarea 
problemei nonulatiei Dalestinene 
în conformitate cu voința și inte
resele sale legitime.

Una din problemele de o deo
sebită importanță este aceea a li
chidării vestigiilor colonialismului 
și neocolonialismului. a dominației 
care mai apasă asupra unor po
poare. România acordă un sprijin 
activ popoarelor care luptă pen
tru libertate ( națională, pen
tru consolidarea independenței.

De asemenea, o problemă de 
mare însemnătate pentru' progre
sul general este lichidarea sub
dezvoltării, sprijinirea popoarelor 
sâ obțină o dezvoltare economico- 
socială mai rapidă, să micșoreze 
decalajul care desparte țările dez
voltate de țările rămase în urmă. 

Aceasta constituie una din pro
blemele de bază ale păcii, ale co
laborării internaționale. Noi sîn
tem hotărîți să facem totul pentru 
a contribui la soluționarea acestei 
probleme ! (Aplauze puternice).

Problema dezarmării și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare 
constituie, de asemenea, o preo
cupare constantă a partidului și 
guvernului nostru. Considerăm că 
este timpul ca popoarele să-și ri
dice glasul pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor, pentru a im
pune folosirea unor mijloace, uti
lizate astăzi pentru înarmare, în 
scopul dezvoltării economico-so- 
ciale, a ridicării bunăstării ome
nirii.

Soluționarea tuturor problemelor 
vieții internaționale nu se poate 
face decît cu participarea egală a 
tuturor popoarelor, fie ele mari, 
mijlocii sau mici. România consi
deră că țările mici și mijlocii tre
buie să aibă un cuvînt mai greu 
de spus în toate problemele inter
naționale. deoarece înseși viitorul, 
viața lor sînt legate de o politică 
de pace și colaborare internațio
nală. (Aplauze puternice).

Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al celorlalte or
ganisme internaționale în viața 
mondială, pentru găsirea căilor de 
înfăptuire a măsurilor și a rezo
luțiilor adoptate de O.N.U. întă
rirea organismelor internaționale 
este o necesitate pentru toate po
poarele lumii. Noi vom acționa 
din toate puterile în această direc
ție. (Aplauze puternice).

Știm că rezolvarea marilor pro
bleme ale omenirii de azi cere 
unitate, unitate și iar unitate. Cere 
unitatea forțelor naționale, progre
siste din fiecare țară, cere unita
tea pe plan mondial, unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării interna
ționale revoluționare, dezvoltarea 
colaborării cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările 
de eliberare națională, cu alte 
partide și forțe democratice din 
toate țările, cu toate forțele an- 
țiimperialiste. însăși destinderea, 
însuși viitorul omenirii depind de 
lupta popoarelor. Considerăm că 
dacă popoarele vor acționa unite, 
vor. ,putea asigura triumful noii 
politici de colaborare, de pace, 
progresul general al omenirii. (A- 
plauze puternice, urale).

Bazîndu-ne pe această convin
gere. dorim să asigurăm pe prie
tenii noștri de pretutindeni, din 
întreaga lume, că România, po
porul român vor fi întotdeauna la 
datorie și vor face totul pentru a 
contribui la victoria cauzei colabo
rării și păcii, la crearea unei vieți 
mai bune, la triumful dreptății în 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși și prieteni,

Sărbătorind aceste două momen
te epocale din istoria României — 
împlinirea a 125 de ani de la re
voluția burghezo-democratică din 
Muntenia și a unui sfert de veac 
de la înfăptuirea naționalizării — 
ne plecăm cu venerație în fața 
înaintașilor care au luptat și s-au 
jertfit pentru cauza libertății și 
dreptății sociale a poporului, pen
tru independența patriei, pentru 
idealurile socialismului și comu
nismului. Angajamentul pe care 
ni-1 luăm în acest moment solemn 
este acela de a face totul pentru 
realizarea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al parti
dului, care deschide minunate 
perspective de înflorire și prospe
ritate României socialiste. (Vii 
aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Ne angajăm că nu vom precu
peți nimic pentru fericirea po
porului, pentru măreția patriei, 
pentru cauza socialismului, că 
vom face totul ca poporul nostru, 
națiunea noastră socialistă să 
ocupe un loc demn, de cinste — 
un loc pe care-1 merită cu priso
sință — în rîndul familiei țărilor 
socialiste, în rîndul familiei tutu
ror națiunilor lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale).

Cu convingerea că întregul nos
tru popor este ferm hotărît să în
făptuiască politica internă și ex
ternă a partidului, închei u- 
rîndu-vă dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor Bucureștiului, întregu
lui nostru popor, noi și noi succese 
pe calea socialismului și comunis
mului, satisfacție deplină în muncă 
și viață. Multă sănătate și multă 
fericire națiunii noastre socialiste 1 
(Urale, aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul").

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța conducătoare a națiunii 
noastre, garanția că națiunea noas
tră va merge triumfal spre comu
nism ! (Aplauze puternice, pre
lungite : urale : se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Trăiască România socialistă, mi
nunatul nostru popor, constructor 
al socialismului : Viață îmbelșu
gată, fericită, viitor de aur pentru 
România ! (Aplauze puternice, pre
lungite : urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Irăiască unitatea și colaborarea 
țărilor socialiste a mișcării mun
citorești revoluționare, anti impe
rialiste ! Trăiască colaborarea tu
turor popoarelor lumii, trăiască 
pacea pe pămînt ! (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale și ovații. 
Parlicipanții la adunarea populară 
aclamă îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Organizația de pionieri din Româ
nia. in aproape un sfert de veac de 
la formarea primelor detașamente, a 
dovedit prin dezvoltarea ei o viabili
tate excepțională in cadrul scolii șl 
o spornică vitalitate in creștere. S-a 
putut vedea aceasta la a II-a Confe
rință națională a Organizației Pio
nierilor ; o constatăm zi de zi, o pu
tem afirma cu bucurie acum, cu pri
lejul Zilei pionierilor.

întrucit mă privește, am putut ur
mări progresele în evoluția vieții 
pionierești din anul 1949 și pînă în 
prezent — prin contactul frecvent cu 
pionierii din Capitală și din alte 
centre ale țării. Am șpus progresele, 
nu progresul pur și simplu, deoarece 
evoluția progresivă este multilate
rală. pe linie educativă, morală, po
litică și — in perspectiva viitorului 
— profesională, pe bază de înclinații 
și, aptitudini individuale cultivate in 
spirit colectiv, socialist. De fapt, 
este vorba de o nouă conștiință față 
de realitate, țară și popor, om și u- 
mani.ta.te — e vorba de conștiința so
cialistă. Firește că mă gindesc, din 
acest punct de vedere, la nivelul 
pionierimii. care constituie floarea 
promițătoare a viitorilor uteciști și. 
mai tirziu, membri ai P.C.R. Insă e 
ceva și mai mult : prin prezența lor 
activă, în școală și în afara școlii, 
pionierimea, fete și băieți, reprezintă 
o forță ce, prin conduită exemplară, 
exercită o influență considerabilă a- 
supra tuturor elevilor. Astfel, pio
nierul însuși devine și un factor e- 
ducativ, nu numai un exemplu de 
receptivitate in educație. A fi pio
nier — e un ideal înainte de a pri
mi cravata și insigna ; iar a le primi 
înseamnă a porni pe drumul pe care 
se făuresc cetățenii de răspundere 
și înaltă conștiință socială ai Ro
mâniei. In felul său, fiecare pionier 
devine pentru cei care-1 urmează in 
timp un model, o individualitate care 
se Încheagă in sinul unei colectivi
tăți, dominată de spirit de colaborare 
și de dorința de a contribui la cauza 
comună, fiecare prin specificul și 
după capacitatea sa, fără a cruța e- 
fortul unei necontenite autodepășiri.

In această privință, progresele in 
structura vieții pionierești realizate 
de la începuturi și pînă astăzi sînt 
de așa natură incit la Conferința na
țională a pionierilor, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, intemeindu-se pe ceea ce 
se înfăptuiește in țară, a putut. în 
cuvintarea rostită cu acel prilej, să 
lărgească orizontul, deschizind ample 
perspective pentru dezvoltarea vieții 
pionierești. Merită o atenție cu totul 
deosebită recomandarea ca pionierii 
să se pătrundă tot mai mult de spi
ritul participării active la conduce
rea treburilor organizației lor și să 
dovedească inițiativă și elan de în
noire in activitățile multilaterale pe 
care le desfășoară. Pe această cale, 
încă din fragedă copilărie se vor de
prinde cu ceea ce statul socialist va 
cere de la ei mai tirziu, precum și 
cu ideea că orice muncă presupune.

t V
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața 1
8,30 Cravatele roșii. Emisiune 

festivă cu ocazia Zilei pio
nierilor din Republica Socia
listă România.

9,25 Film serial : „Daktarl". Epi
sodul „Regele Clarartcs" (1).

9.50 Viața satuiui.
LI,00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei. Emisiune 

consacrată Zilei aviației Re
publicii Socialiste România.

13,00 Album duminical.
L7,oo „Drumul spre medalii" — 

emisiune retrospectivă despre 
comportarea pugillștilor ro
mâni la campionatele euro
pene de box de la Belgrad.

18.10 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Episodul 
XI — „Marco Polo".

18,55 Vetre folclorice : „Un leagăn 
al doinei bănățene".

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Săptâmîna poli

tică internă șl internațională 
in imagini.

20.10 Reportajul săptâmînii ; „Ver
ticale in Bărăgan".

20.30 „Fetele cu ochi albaștri". Se- 
lecțiuni din spectacolul cu 
public organizat de Televi
ziunea română In cinstea 
fruntașelor în producție de 
la F.C.T.B. își dau concursul : 
Stela Popescu, Dem. Rădu- 
lescu, Doina Badea. Amza 
Pellea, Nae Roman. Blmbo 
Mârculescu, Dem. Savu, Fă
râmiță Lambru, Nicu Con
stantin, Corina Chlriac. Geor
ge Enache, Alfred Demetriu, 
Decebal Curta, Mihai Stoe- 
nescu, iluzionistul losefini și 
brigada artistică de agitație 
de la F.C.T.B. Acompaniază 
orchestra de estradă a Radlo- 
televiziunii, dirijată de Sile 
Dinicu. Prezintă Mariella Pe
trescu și Ion Besoiu.

21,45 Pagini de umor : „Aventuri 
in epoca de piatră".

22.10 Interpretul preferat : Angela 
Buciu.

22.30 Telejurnal.
22.40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

11,00 — 13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor Ila- 
rion lonescu-Galați. In pro
gram : lucrări de W. M. Klep- 
per, B. Bartok (solistă Silvia 
Marcovici) și F. Mendelssohn- 
Bartholdy. Prezintă Corneliu 
Rădulescu. In pauză : Viața 
muzicală în actualitate.

20.10 Eroi îndrăgiți de copil ; Pik 
șl Tlk.

20.40 Telex tehnlco-științific.
21,00 Film artistic : „Fericit cel 

care ca Ulysse..." — produc
ție a studiourilor franceze. 
Regla : Henri Colpl. Cu : 
Fernandel.

22,35 Melodii de pretutindeni cu : 
Amalia Rodriguez, Charles
Aznavour, Petula Clark, 
Karel Gott, Mina.

cinema
• Aid zorile sînt din nou liniș-
tite : CAPITOL — 9; 12,30: 16-
19,30.
• O zl mal lungă decit un an : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Simon Templar Intervine :
BUCUREȘTI - 9; 11,13; 13,30;
16,15; 18,45; 21, la grădină — 20,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,30
ARENELE ROMANE — 20,15. ’ ’
• Fluturii slnt liberi : SCALA — 
9; 11.15; 13,43; 16,15; 18.45; 21,15, 

in continuu, creație si inovație. 
Participarea la oonducerea organiza
ției este simultan o școală a răspun
derii in ceea ce se realizează de că
tre colectivitate și a educării senti
mentului datoriei față de societate 
prin contribuția fiecăruia cu ceea ce 
are mai bun la activitatea obștească.

Această participare se va dovedi 
cu atit mai rodnică cu cit pionierii 
vor folosi mai mult posibilitățile ce 
li se oferă in școală si în afara șco
lii pentru a-și dezvolta armonios în
sușirile, înclinațiile, aptitudinile și 
talentele, precum și posibilitățile de 
contact de la această virs-lâ cu 
realitățile socialiste, in sens cetățe
nesc și patriotic.

Căci, in condițiile socialismului, in 
care cultul muncii spre binele colec
tiv șl individual este legea vieții, incă 
din copilărie se dau șanse ca fiecare 
să-și evidențieze capacitățile dincolo 
de limitele programei de invățămint 
și a disciplinei școlare, programă 
și disciplină in care pionierilor, prin 
definiție. 11 se cer să se dovedească 
pilduitori. Dincolo de limitele școlare 
poate fi vorba de cele mai variate 
activități, cum sînt cele de ordin ști
ințific, tehnic, artistic, sportiv și, nu 
mai puțin, tot ceea ce constituie un 
mijloc de a forma caracterul, de a 
întări spiritul tovărășesc și a spori 
mereu prin muncă și devotament 
dragostea de țară și de partid.

Cine e cît de cit familiar cu lumea; 
pionierilor nu poate să nu simtă o 
bucurie și o mindrie deosebite, cind 
le vede picturile și desenele, cind 
le citește poeziile și prozele, cind as
cultă concertele lor ori manifestările 
muzicale individuale, cind le urmă
rește dibăcia tehnică și constructivă, 
spiritul explorator și setea de cu
noaștere și, in aceeași măsură, abi
litățile sportive cele mai variate.

Organizațiile de pionieri contribuie 
și vor contribui tot mai mult prin 
ceea ce vor da, in perspectiva noilor 
directive, nu spre nivelarea si adu
cerea la numitor comun a individua
lității umane, ci la dezvoltarea apti
tudinilor diferite ale fiecăruia in con
figurație armonioasă și creativă, pen
tru realizarea personalității specifice 
societății socialiste, întemeiată pe o 
atitudine conștientă față de rolul 
omului in mijlocul semenilor săi.

Autoconducerea, consiliată și spri
jinită de cei virstnicj și cu experien
ță, va face ca organizația pioniereas
că să fie o luminoasă grădină in care 
«e cultivă răsadul personalităților 
umane care vor duce România din 
epoca socialismului multilateral des
fășurat spre comunism.

In această zi festivă, Ziua pionieri
lor, sintem cu toții datori să ne re
amintim un adevăr fundamental r 
pentru a ajunge astfel de personali
tăți, se cere să li se acorde pioniere
lor și pionierilor, alături de dragos
tea noastră caldă, deplină atenție și 
Încredere. Indiscutabil, le merită.

Mihai BENIUC

FESTIVAL — 9; 11,30; 13.45; 16,15; 
18,45; 21,15, la grădină — 20,15.
• Ultimul cartuș : PATRIA — 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,15, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
a Eliberarea (seriile IV-V) : LU
MINA — 9; 12,30: 16; 19,30.
q Rond de noapte : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
13,30; 20,45, MODERN — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15, GRĂDINA CAPITOL
— 20,15.
• Povestirile Beatrlcel Potter : 
GRĂDINA SELECT — 20.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45;
11.15.
• Aventurilâ lui Babușcă i DOI
NA — 13,15; 15.30; 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,15.
• /Amintiri din copilărie j TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
a Fată bătrlnă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18<
20.15.
a Homolka șl portofelul : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
a Pe aripile vîntulul : BUZEȘTI
— 9; 14; 18,30, la grădină — 20, 
AURORA — 10; 14,30; 19, la gră
dină — 20.
a Ciprian Porumbescu : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
a Ce se întîmplă, doctore ? : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Ceața : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
a Grăbiți apusul soarelui : BU- 
CEGI — 15,30; 19, la grădină —
20,15.
a Drum In penumbră : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
a Nici un moment de plictiseală : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
o Puterea șl /Adevărul : POPU
LAR — 15.30; 19.
a Veronica : MUNCA — 16; 18; 
20, RAHOVA — 16; 18; 20.

teatre
a Opera română : Seară vleneză
— 11, Lohengrin — 19,30.
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 10,30, „La calul
bălan" — 19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pc lampă — 10,30, Trei frați ge
meni — 20, (sala Studio) : Părin
ții teribili — io,3O, Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 15,30, Despre 
unele lipsuri, neajunsuri șl defi
ciențe In domeniul dragostei
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 10,30, Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Pu
terea și adevărul — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Buffalo Bill și Indienii — 20. 
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Un 
Mazeltov pe placul tuturor — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică"» (sala din 
Cajea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 11.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Evantaiul — 10,30, Vilegia- 
turiștii — 20.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" (la Sala Palatu
lui) : Caruselul melodiilor — 
16; 20.
• Comitetul pentru Cultură și 
Educație Socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor" — 20,30; 21,15.
a Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol Internațional — 16;
19.30.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Noul ambasador al Republicii Ghana 
a prezentat scrisorile de acreditare

LA RECOLTAREA FURAJELOR
- TOATE FORJELE SATULUI

în ziua de 16 iunie a. c.. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a primit 
pe Kwame Yeboah Boafo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Ghana in tara noastră.

Luînd cuvîntul în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor, 
ambasadorul KWAME YEBOAH 
BOAFO a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, un cordial me
saj de salut din partea șefului sta
tului Ghana.

„Consider — a spus vorbitorul — 
că este o mare onoare pentru mine 
de a fi numit in calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Ghanei în Republica Socia
listă România. Fac această afirma
ție întrucit cunosc foarte bine 
relațiile cordiale existente între 
Ghana și România, relații care sint 
bazate pe bunăvoință reciprocă.

Este un motiv de fericită reflec
te câ de la stabilirea relațllor di
plomatice între țările noastre, co
laborarea a fost fructuoasă și în 
folosul ambelor părți. în ceea ce 
ne privește, din această colaborare 
am avut numai de cîștigat. Am be
neficiat de serviciile experților 
dumneavoastră ; ați fost generoși 
în acordarea de facilități tinerilor 
ghanezi pentru însușirea de cu
noștințe. fără de care progresul nu 
este posibil. Și in problemele ce 
au apărut în cursul eforturilor 
noastre de a ieși din starea de sub
dezvoltare România ne-a arătat 
mare simpatie și înțelegere. Pentru 
toate acestea vă sîntem sincer 
recunoscători1'.

în continuare, ambasadorul gha
nez a spus : „Viitorul, pentru 
Ghana, este plin de speranțe. Ex
periența pe care am acumulat-o în 
scurta perioadă de 16 ani a fost de 
asemenea natura îneît a dat po
porului nostru lecții care ar nece
sita, în mod normal, mulți ani pen
tru a fi însușite de orice popor. 
Adăugați la aceasta abundența 
binecunoscută a resurselor noastre 
naturale și aveți imaginea unei 
situații care este plină de posibili
tăți strălucite.

Ceea ce este necesar. în prezent, 
este nu numai continuitatea bună
voinței, simpatiei și înțelegerii din 
partea prietenilor noștri, dar și 
cooperarea în domeniul tehnologiei 
pentru a transforma aceste posibi
lități în realități, pentru avantajul 
reciproc al tuturora.

în acest sens. Excelență, va fi 
plăcută sarcina mea. ca ambasador 
al Ghanei în România, de a sti
mula interesul continuu al guver
nului și poporului României prie
tene. Sint convins câ Ghana poate 
conta pe sprijinul Excelenței Voas
tre in această privință".

Ziaristul Gerhard Kruger, 
din Republica Federală Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, sîmbătă dimi
neața. pe ziaristul Gerhard Kru
ger. de la revista „Bunte Illu- 
strierte" din Republica Federală 
Germania.

Xâ primire au fost de față tova

Luind cuvîntul, președintele 
Consiliului dc Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a mulțu
mit pentru mesajul ce i-a fost 
transmis de șeful statului ghanez, 
căruia i-a adresat, la rândul sau. 
calde urări de sănătate și feri
cire personală. De asemenea, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat poporului ghanez urarea de 
a obține noi succese pe calea dez
voltării sale economice și sociale.

„în țara noastră — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — sint cu
noscute și se bucură de apreciere 
eforturile depuse de poporul gha
nez pentru dezvoltarea economico- 
socială și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale poporu
lui. pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale. 
Apreciem, de asemenea, politica 
de prietenie și colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, promovată de 
Ghana".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Intre țările 
noastre s-au statornicit bune rela
ții de prietenie și colaborare, pe 
baza stimei și respectului reciproc, 
a deplinei egalități în drepturi. 
Considerăm că există toate condi
țiile ca aceste relații sâ se dezvolte 
continuu. în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și coope
rării internaționale.

în această ordine de idei. îmi este 
plăcut să menționez că România 
acordă o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor sale cu statele din 
Africa, sprijină lupta lor pentru 
apărarea și consolidarea indepen
denței naționale, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare.

Republica Socialistă România 
este solidară și acordă tot sprijinul 
său luptei popoarelor care se ridică 
pentru a se elibera de sub domina
ția colonialismului, condamnă po
litica de discriminare rasială și 
apartheid promovată de cercurile 
conducătoare din Africa de Sud și 
Rhodesia".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasa
dor ghanez succes deplin în înde
plinirea misiunii ce i s-a încredin
țat și l-a asigurat de sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială, prie
tenească, cu ambasadorul Repu
blicii Ghana, Kwame Yeboah 
Boafo.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, minis
tru] afacerilor externe.

rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Mitea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru revista „Bunte Illustrierte" 
din R. F. Germania.

„ZIUA AVIAȚIEI"

Furajele «e află In far» optimă de recoltare, cee*.  ce impune o amplă 
mobilizare de forțe manuale $1 mijloace mecanice pentru urgentarea 
cositului, transportului șl depozitării nutrețului, in silozuri și finarc. 
Tină in ziua dc 15 iunie a.c.. lucerna a fost cosită in proporție de 9R la 
sută in I.A.S. și 95 la sută in cooperativele agricole. Suprafețe mal mari 
de reooltat sint la trifoi, cultură care a fost slrinsă In proporție de 74 io 
sută in I.A.S. și 55 la sută in cooperativele agricole. în județele mari 
cultivatoare de trifoi se înregistrează și cele mal multe rămineri in 
urmă, cositul fiind efectuat in proporție de numai 11 la sulă In coope
rativele agricole din Județul Suceava. 16 la sută in cele din Harghita, 
26 la sulă in Brașov, 50 la sută in Sălaj. Pinâ la aceeași 
dată, in cooperativele agricole flnețclc naturale au fost cosite 
In proporție de numai 6 la sută. Întrucit ierburile au ajuns 
în stadiul optim dc recoltare, este necesar ca organele de partid si 
agricole, consiliile populare, In frunte cu primarii comunelor, să ac
ționeze energic pentru organizarea ech pclor dc cosași și mecanizatori, 
pentru strîngerca nutrețurilor do pe fiecare porțiune dc teren, indi
ferent dc deținători, pentru transportul șl depozitarea in condiții cit 
mai bune.

domeniul silviculturii, exploatărilor 
forestiere și industriei de prelucrare 
a lemnului.

★
Guvernatorul Băncii Naționale a 

Republicii Socialiste România, acad, 
dr. Vasile Malinschi, a plecat sim- 
bătă dimineața la Basel pentru a 
participa la cca de-a 43-a Adunare 
Generală a Băncii Reglementelor 
Internaționale.

★
Simbătă la amiază. la librăria 

Junimea din Iași a avut loc verni
sajul unei expoziții de carte sovie
tică organizată de Editura Acade
miei, in cadrul relațiilor de colabo
rare dintre instituțiile de știință ale 
celor două țări. Sint expuse nume
roase lucrări din domeniile matema
ticii, fizicii, chimiei, științelor teh
nice, biologiei, medicinii, științelor 
sociale, istoriei și teoriei literare, 
lingvisticii, apărute sub egida edi
turii „Nauka" a Academiei de Științe 
a U.R.S.S. și a editurii ..Metnie- 
reba" a Academiei de Științe a 
R.S.S. Gruzine. Cu acest prilej au 
vorbit academicianul Criștofor Si- 
mionescu, președintele Filialei Iași 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, și Andrei Nicolaevici Sa
harov, redactor-șef al editurii 
„Nauka".

(Agerpres)

.Situația statistică existentă la Di
recția agricolă Cluj arată câ, pină la 
14 iunie, s-au insilozat doar 3 000 tone 
furaje din cele 15 000 tone prevă
zute. Aproape jumătate din această 
cantitate a fost realizată la coopera
tiva din Luna. Aici, organizația de 
partid, conducerea cooperativei au 
ținut scama de sezonul ploios, de 
greutățile ce se pot ivi la uscarea 
furajelor și au luat măsuri pentru 
prepararea aemisilozului. Pinâ in 
prezent s-au insilozat 1 300 tone de 
trifoi in amestec cu rogoz uscat. 
Lucerna a fost balotată și așezată 
sub formă de piramide lingă fermele 
de animale. Ce se face în celelalte 
cooperative agricole ? Indicația de a 
se realiza cantități cit mai mari de 
semisiloz și fin vitaminos nu se a- 
plicâ decit sporadic. Am întrebat 
conducerile unor cooperative, pe spe
cialiști ce împiedică insilozările tim
purii. La cooperativa Mociu, ing. șef 
Aurel Săbăduș spunea : „Vom insi- 
loza ceva grîu furajer în amestec 
cu trifoi și pleavă. Mult nu vom 
putea face. întrucit majoritatea tere
nurilor noastre cu trifoi sint in pantă 
și nu pot fi recoltate decit manual, 
pe baza acordului global. Or, este 
foarte dificil să cinlărim in cîmp 
masa verde ce se cuvine cooperato
rilor". Dar la cooperativa agricolă 
Fizeșul Gherlei problema a fost re
zolvată. De comun acord cu coopera
torii 6-au delimitat suprafețele pen
tru a recolta cu prioritate trifoiul 
destinat insiJozării. Acesta a fost 
cosit, transportat și insilozat. Coo
peratorii și-au recoltat apoi partea 
ce li se cuvine in cadrul acordului 
global. Experiența bună trebuie 
popularizată pentru a fi aplicată 
peste tot

Problema recoltării, insilozării si de
pozitării furajelor a constituit obiec
tul unei discuții in cadrul ședinței 
comune a secretariatului comitetului 
județean de partid și a biroului exe
cutiv al consiliului popular județean. 
S-au dat indicații privind impulsio
narea acestei activități atît de strin
gente și de mare importanță pentru 
economia județului. Acum, principa
lul este să se treacă la muncă efec
tivă, la aplicarea punct c« punct a 
măsurilor stabilite pentru urgenta
rea recoltării furajelor, In toate co
operativele agricole.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

In județul Mureș, din 28 200 ha ft- 
nuri cultivate s-au recoltat 13 600 ha. 
Modul cum a fost organizată mun
ca și rezultatele obținute In unită
țile fruntașe arată că, pină la a- 
ceastă dată, puteau fi strlnse mai 
multe furaje. La asociația intercoo- 
peratistă pentru creșterea taurinelor 
de la Cuci am putut consemna o ac
tivitate intensă, bine organizată. Lu
crările de cosit, transportul furaje
lor se execută mecanizat. Pină acum 

s-a recoltat o suprafață de 131 ha cu 
trifoi șl lucernă. în cadrul acțiunilor 
de întrajutorare cu cooperativa agri
colă din localitate, asociația n pri
mit sprijin pentru recoltarea și pre
pararea a 880 tone semlslloz. Bine 
au procedat și conducerile cooperati
velor agricole Sintana de Mureș,

ANCHETA NOASTRĂ 

ÎN JUDEȚELE CLUJ, 
MUREȘ Șl MEHEDINȚI

Cornești-Adămuș. Bogata si altele, 
care au organizat echipe de cosași 
pentru a recolta toate ierburile de 
pe terenurile unde nu pot intra mij
loacele mecanice. Cind am ajuns în 
hotarul comunei Gheorghe Doja am 
văzut la cositul și transportul fînu- 
rilor peste 250 dc cooperatori. Aici, 
recoltarea trlfollenelor de pe 130 ha 
a fost încheiată. în opoziție cu re
zultatele obținute la cooperativa 
Gheorghe Doja, în zona căreia în 
prima decadă a lunii iunie a plouat 
abundent, la cea din Breazadin, si
tuată In zona Reghin, unde timpul a 
fost mai bun. din cele 300 ha trifo- 
liene cultivate nu s-au recoltat de
cit 110 lva. In satul aparținător, Fllpi- 
șu Mare, nu s-a tras încă nici o 
brazdă cu coasa, deși lucerna ar tre
bui să se găsească in silozuri sau 
finarc. Am vrut să cerem cîteva ex* * 
plicații președintelui și inginerului 
unității despre această situație. Dar 
ei erau convocațl la sediul S.M.A. 
din Slntu pentru a participa la o 
instruire cu privire la campania de 
recoltare a păioaselor. Nefiind în
drumați de nimeni, majoritatea coo
peratorilor au lăsat coasele și au ple
cat la tlrg. Recoltatul furajelor este 
întirziat și la cooperativele agricole 
din Eremitul, Beica, Petrilaoa-Cuci 
și altele.

Sint necesare eforturi stăruitoare

A ÎNCEPUT SECERIȘUL ORZULUI
Sîmbâtă, membri cooperati

vei agricole de producție Hi- 
nova, din judelui Mehedinți, au 
început secerișul orzului. De a- 
semenea, membrii cooperativei 
de producție din Gighera, ju

pentru intensificarea lucrărilor și 
recuperarea înttrzierllor, cu attt mai 
mult cu cit recolta bogată de furaje 
oferă premise pentru o bunft furaja
re a animalelor In perioada de iar
nă și creșterea producției de carne 
și lapte.

PEAKY Lorand 
corespondentul „Scînteii"

Din datele existente la Direcția a- 
gricolă județeană Mehedinți rezultă 
câ prima coasă s-a efectuat pe cele 
5159 ha cu lucernă veche. în ziua 
de 15 iunie, la cooperativa agricolă 
din Salcia, încă de la primele ore ale 
dimineții, o mare parte din forțele 
mecanice și manuale se aflau concen
trate pe ultimele suprafețe cultivate 
eu trifoliene. Se lucra intens si la 
GIrla Mare, Vrata etc. Se observă 
însă anumite anomalii In desfășura
rea acestei acțiuni. La cooperativa 
agricolă din Devesel, spre exemplu, 
prima coasă la lucernă s-a prelungit 
o perioadă de aproape 15 zile. Mij
loacele mecanice au stat nefolosite 
zile in șir, iar cooperatorii au uitat 
pur și simplu să mai pună mina $i 
pe coase. Ultimele ploi au prins pe 
cîmp, în această unitate, cantități 
însemnate de furaje, din care o parte 
s-a depreciat în cooperativele a- 
gricole din Biclesi, Stingăceaua șl 
Albuleți, tot din cauza proastei orga
nizări a muncii, s-^ pierdut o parte 
din producția dc lucernă rezultată 
după prima coasă, lucrare care s-a 
efectuat cu mari întîrzieri. Conduce
rile acestor unități și specialiștii 
nu-și fac acum nici un fel de griji.

Președintele cooperativei agricole 
d'.n Izvorul Birzii, Victor Iorga, ne-a 
relatat și următoarea situație i „Zil
nic am avut în cîmp 45—50 cosași, 
acționînd totodată și cu forțele me
canice. Dar direcția agricolă jude
țeană ne-a indicat să nu luăm prima 
coasă la cultura de trifoi, de pe o 
suprafață de 30 ha, pe motivul că va 
fi reținută pentru sâmință. După 
mal bine de o săptămînă, cind deja 
era tîrziu, nj s-a spus câ se renunță 
la reținerea acestei suprafețe pentru 
sâmință și, deci, să grăbim cositul. 
Așa se face că și la ora actuală 
mai transportăm din cîmp trifoiul 
rezultat după prima coasă".

Soeeialiștii afirmă cu toată convin
gerea că este momentul cind se poate 
trece la recoltatul fInelelor naturale 
Este foarte adevărat, dar încă nu se 
acționează practic Această impor
tantă lucrare s-a declanșat sporadic, 
doar în cîteva unități fiind efectuata 
pinâ acum pe numai 860 lia. Miile 
de hectare așteaptă cosașii. La Seve- 
rineștî, 229 ha finețe naturale ar 
putea’'fî recoltate oricînd, cosași să 
fie. ■ ; '■

Perioada următoare se caracterizea
ză. după cum se știe, printr-un mare 
volum de lucrări în care vor fi an
gajate toate forțele mecanice si ma
nuale. Acum este momentul 6â se 
acționeze operativ și fără întrerupere 
la stringerea și depozitarea furaje
lor. Bunul gospodar nu lasă pe mîine 
ce poate face azi

Vlrqil TATAKU 
corespondentul „Scînteii"

dețul Dolj, au recoltat primele 
15 hectare însâmînțate cu orz. 
Imediat dupâ seceriș terenul a 
fost arat pentru a fi însămînțat 
cu porumb.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A ISLANDEI

Excelenfei Sale
Dr. KRJSTJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK

Adresei Excelentei Voastre felicitări cordiale sl cele mal bune urări 
de fericire ji prosperitate pentru poporul islandez, cu prilejul aniver
sării Zilei naționale a Republicii Islanda.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Slot 

al Republicii Socialiste România

P&mînt arid la por
țile Arcticii, în bătaia 
vlnturilor înghețate 
dinspre miazănoapte, 
Islanda Iși merită re- 
numele de fenomen 
geografic : pe coaptele 
sale sud- vestice iși în
cheie cursul atlantic 
apele calde ale Golf- 
streamului. iar din 
subsolul vulcanic, unde 
fierb pinze de apă, 
răzbat izvoarele dătă
toare de viață. în a- 
proplere de Reykjavik. 
Intr-o regiune bogată 
in gheizere, aceste re
surse termale sini 
captate și trimise să 
încălzească atit casele 
celor 90 000 de locui
tori ai capitalei, cit și 
numeroase sere cu le
gume, fructe și flori.

Pe aceste întinderi 
de lavă, cu așezări ra
re, intre ghețari veș
nici, cascade și vul
cani stinși, vitregia 
naturii i-a călit pe 
strănepoții vikingilor, 
dăltuindu-le caracterul 
sobru, dar temerar, de- 
terminîndu-le angaja
rea totală a energiei 
in bătălia neîntreruptă 
cu asprimea condițiilor 
naturale. Islandezii au 
smuls întinderilor do 
rocă dură petice culti
vate cu grijă, au con

struit o uzină de alu
miniu, fabrici — de în
grășăminte, de ciment, 
de industrie ușoară — 
au dezvoltat și moder
nizat flota și Industria 
pescuitului, baza eco
nomiei naționale. Cind 
islandezii denumesc 
heringul „argintul mă
rii". iar marca „mină 
de argint", nu este o 
simplă metaforă, ci 
simbolul unei realități 
vitale. Peștele, sub ori
ce formă — congelat, 
sărat, cdnservat, uscat, 
ulei de pește, făină de 
pește — constituie nu 
mai puțin de 90 la sută 
din totalul exportului.

Cu aceeași ancestrală 
temeritate și fermita
te, manifestate in lup
ta cu vitregiile naturii, 
iși apără islandezii 
dreptul de a valorifi
ca principala lor avu
ție națională — pes
cuitul — împotriva în
călcării apelor terito
riale, extinse de Islan
da la 50 de mile. Re
cent. ca expresie a ne
mulțumirii față de po
ziția adoptată in aceas
tă problemă de unele 
țări occidentale și dind 
curs unui vechi dezi
derat al populației, mi
nistrul de externe is
landez, Ejnar Agusts- 
son, a anunțat că gu

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Simbătă la amiază. Ion Pățan. vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit delegația iraniană condusă de B. 
Mostofi. președintele societății Na
tional Petrochemical Company, care 
face o vizită in țara noastră.

Au fost de față Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Ion M. Nicolae. adjunct 
al ministrului industriei chimice. A- 
lexandru Boabă, ambasadorul Româ
niei la Teheran. A participat, de ase

Cronic a'1'
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat felicitări 
președintelui Camerei Reprezentan
ților a Dietei japoneze, Șhigesaburo 
Maeo, cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

★
Cu prilejul aniversării Zilei națio

nale a Republicii Islanda, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Roma
nia. a adresat ministrului afacerilor 
externe al acestei țări. Ejnar Agusts- 
son, o telegramă de felicitare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea primului mi
nistru și ministru al afacerilor exter
ne al Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Bandaranaike. pentru feli
citările transmise cu ocazia zilei na
ționale a acestei țări.

★
Ministrul economiei forestiere și 

materialelor de construcție. Vasile 
Patilineț. a primit, simbătâ. delegația 
economică malayeziană. condusă de 
Datuk Taib Bln Mahmud, ministrul 
industriilor primare. Au fost discuta
te probleme legate de posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor de coope
rare dintre România și Malayezia in 

vernul său va cere 
Consiliului N.A.T.O. 
revizuirea tratatului 
islandezo-american din 
1951, in virtutea că
ruia funcționează baza 
militară dc la Kefla- 
vik. unde staționează 
3 000 militari ameri
cani.

Poporul ospitalier șl 
harnic al Islandei în
treține relații de prie
tenie și colaborare cu 
alte națiuni, desfășoa
ră o vie activitate la
O.N.U., unde sprijină 
afirmarea rolului țări
lor mici și mijlocii In 
viața internațională.

în spiritul bunelor 
relații bilaterale făuri
te de-a lungul anilor, 
România și Islanda de
pun eforturi comu
ne pentru dezvoltarea 
cursului ascendent al 
colaborării pe diverse 
planuri — economic, 
tehnico-științiiic, cul
tural — in interesul 
ambelor popoare, al 
destinderii, cooperării 
și securității interna
ționale. sărbătoarea 
națională a Islandei 
fiind, pentru poporul 
român, un nou prilej 
de exprimare a stimei 
și simpatiei față de 
poporul islandez.

L. RODESCU

menea. Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind relațiile bilaterale, 
posibilitățile de lărgire a colaborării 
tehnice și cooperării economice din
tre cele două țâri.

★
în cursul aceleiași zile.’ oaspeții 

iranieni au avut o întrevedere cu 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice.

(Agerpres)

ORDIN DE ZI .
al ministrului apărării naționale

Angajat cu toate forțele In ampla mișcare de masă de înfăptuire îna
inte de termen a planuiul cincinal, poporul nostru sărbătorește astăzi Ziua 
aviației Republicii Socialiste România, simbol al înaltei prețuiri pe care o 
acordă cutezătorilor zburători ai tării, constructorilor si celorlalți lucrători 
din domeniul aviatic, contribuției lor la progresul neîntrerupt al aeronau
ticii naționale.

Continuatori ai celei mai glorioase moșteniri a aripilor românești, 
înflăcărați de un nemărginit devotament față de patrie, popor și part'd, 
aviatorii militari îșl consacră întreaga capacitate și energie ridicării pe 
noi trepte a pregătirii de luptă șl politice, fiind permanent In mă6ură ca, 
împreună cu militarii celorlalte arme, cu întregul popor, să apere cuceririle 
revoluționare ale oamenilor muncii, independența și suveranitatea Româ
niei socialiste. Sarcinile de înaltă răspundere trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem al forțelor armate, la Intllnirea cu activul 
de partid al armatei constituie pentru aviatorii militari, ca și pentru t »ți 
ostașii patriei, un puternic Imbold in muncă, direcții fundamenlale de ac
țiune pentru perfecționarea continuă a intreeulu' proces instructiv-educatlv 
pentru întărirea permanentă a capacității de luptă a unităților si marilor 
unitâti. . . , .La sărbătoarea aviatorilor țării, cu succese de prestigiu se prezin.a 
șl personalul aviației de transport, utilitare și sanitare, constructorii de 
aparate de zbor, aviatorii și parașutlștil sportivi, care nu-și precupețesc 
eforturile pentru asigurarea unui trafic aerian la nivelul calitativ al exi
gențelor actuale, pentru deservirea economiei naționale, ocrotirea sănătății 
populației și afirmarea tot mai largă a sportului aviatic românesc pe pian 
intern și internațional. Ei sint hotărlți să-și mobilizeze toate eforturile 
pentru ridicarea necontenită a competenței profesionale și Îndeplinirea exem
plară a Îndatoririlor ce le revin.

Cu prilejul acestei sărbători, adresez rele mai calde felicitări întregu
lui personal ce slujește patria In domeniul aviatic șl-l urez noi și impor
tante realizări în nobila activitate consacrată întăririi capacității de apărate 
și Înfloririi României socialiste,

★
Trăiască Partidul Comunist Roman, coriducâtorul încercat al poporu

lui, inițiatorul si organizatorul tuturor victoriilor noastre 1
Trăiască și Înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă 

România I
Trăiască aviația României socialiste !

Ministrul apărării naționale. 
General de armată,

ION 1ON1ȚA

...I-am întilnit, ca repor
ter militar, de nenumărate 
ori. Unii dintre ei zboară 
pe avioane de luptă, de 
școală sau de transport, de 
peste două decenii. Alții, cei 
mai numeroși, s-au aliniat 
In frontul cutezătorilor a- 
viatori ai patriei pe par
cursul anilor din urmă. Pe 
vestonul multora dintre ei. 
insigna de pilot clasa I 
atestă un drum bogat, jalo
nat de succese și împliniri
— semne ale măiestriei 
aeronautice. Iar acest drum 
înseamnă sute și mii de ore 
de zbor, mii de decolări și 
aterizări. în condiții meteo
rologice normale și grele, 
ziua și noaptea.

— Care a fost acțiunea de 
zbor pe care ați trăit-o cel 
mai intens, tovarășe colonel 
Mar cu ?

— Știu eu ? Multe dintre 
ele au fost de neuitat. Aș 
putea-o aminti insă pe a- 
ceea cind. pentru a-mi în
deplini pină la capăt mi
siunea, a trebuit să ateri
zez cu supersonicul numai 
pe o singură roată. Unii 
specialiști susțin că acesta 
este un caz unic in practi
ca aviatică. Oricum, cel 
mult una dintr-un milion 
de asemenea incercări are 
șanse de succes fără pri
mejduirea avionului și a 
vieții pilotului...

— Dar pentru dumnea
voastră, tovarășe maior 
Savu ?

— Punctul fix realizat cu 
elicopterul, in primăvara a- 
cestui an. deasupra apelor 
învolburate, ieșite din mat
ca Șiretului. Trebuiau să fie 
salvați — și au fost salvați
— oameni, au fost salvate 
bunuri materiale de mare 
valoare...

— Adevărata frumusețe a 
meseriei noastre — îmi 
mărturisea recent locole- 
nent-colcinr-lul Nicolae Tu
dor, unul dintre piloțli in
terceptor! de inaită clasă

— înseamnă, după mine, 
misiunile executate în con
diții meteorologice grele, a- 
cele misiuni complexe care 
„pun" probleme, cerind re
zolvări competente șl rapi
de. în asemenea momente 
sintem obligați să apelăm 
la toate cunoștințele dobin- 
dite in pregătirea de spe
cialitate. la toate calitățile 
moral-volitive ce se impun.

Mă gîndeam,ascultindu-i, 
la condițiile de muncă 
și viață din unitățile noaș- 
tre de aviație. Tehnică de

pentru formarea și perfec
ționarea celor ce și-au legat 
destinul de aviație le oferă 
acestora posibilitatea șă de
vină maeștri neintrecuți ai 
zborului pe avioane de 
luptă..."

Astfel de maeștri sint nu
meroși in aviația noastră : 
coloneii Dumitru Bondar și 
Constantin Gheorghiță, lo- 
cotenenți-coloneii Vladimir 
Ludec, Ilie Stere și Con
stantin Strat, maiorul Va- 
sile Simion și mulți alții. O 
parte dintre aceștia sint co-

Cutezătorii 
văzduhului
luptă de prim rang, săli de 
specialitate și laboratoare 
utilate cu aparatură și in
stalații moderne, cadre de 
instructori, comandanți și 
activiști de partid cu o înal
tă calificare, majoritatea 
absolvenți ei Academiei mi
litare. Și mi-am amintit, in 
acest context, cuvintele ge
neralului maior in retrage
re Gheorghe Negrescu. po
sesorul brevetului nr. 2 de 
pilot al aviației românești : 
„M-am convins cu propriii 
mei ochi că bogatele și fru
moasele tradiții pe care 
le-au făurit Înaintașii ac
tualelor generații de zbură
tori sint pe miini bune — 
spunea contemporanul șl 
prietenul lui Aurel Vlaicu, 
al lui Gheorghe Bânciules- 
cu șl al lui Mircca Zorilea- 
nu. Aceste tradiții au fost 
îmbogățite, au căpătai o 
nouă strălucire. Condițiile 
admirabile create astăzi

mandanți de unități și sub
unități. Prin funcțiile de 
răspundere ce le sint încre
dințate, el simt ca o obli
gație de prim ordin datoria 
de a reprezenta pentru sub
ordonați pilde demne de 
urmat.

— Pentru mine, ca și pen
tru tovarășii mei de altfel
— îmi spunea de curind 
colonelul Dumitru Bondar
— principala sarcină de
partid este autoperfecțio- 
narea continuă șl ridica
rea capacității de luptă a 
subunității la cei mai inalți 
parametri. Fiindcă in ini
ma mea, asemenea fiecărui 
ostaș al țării, vibrează ca 
cel mai puternic imbold 
spre noi împliniri cuvintele 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ia intilnirea cu 
activul de partid al arma
tei : ....Comitetul Central al
partidului. Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri

și eu personal dăm o apre
ciere foarte inaltâ activită
ții ofițerilor, subofițerilor, 
ostașilor, organizațiilor de 
partid și de tineret, consi
liilor politice, comandamen
telor și adresăm cele mai 
calde felicitări tuturor pen
tru rezultatele obținute pî- 
nă acum și urări dc noi 
succese". O astfel de apre
ciere ne insuflă, fără îndo
ială, o mare mindrie, dar 
ea ne șl obligă să ne stră
duim continuu pentru auto- 
depășire.

Aceeași năzuință comu
nistă spre autodepășire, 
spre rezultate superioare în 
muncă este prezentă și in 
rindurile personalului avia
ției noastre dc transport, 
utilitare și sanitare. Ea ii 
animă, deopotrivă, pe con
structorii de tehnică avia
tică. pe zburătorii și para- 
șutiștii sportivi, ale căror 
realizări se înscriu, in mod 
fericit și firesc, in perime
trul rodnicelor strădanii ale 
aviatorilor tării. Sint sem
nificative. în acest sens, 
succesele înregistrate de co
lectivul TAROM, care a 
fost distins, de curind, cu 
steagul de întreprindere 
fruntașă pe ramura trans
porturilor și telecomunica
țiilor. Acest destoinic colec
tiv se prezintă la ziua a- 
viatorilor patriei nu numai 
cu planul îndeplinit la zi. 
ci și cu angajamentele a- 
nuale suplimentare la nu
mărul de călători pe kilo
metri convenționali depă
șite.

Imbrăcați în haină mili
tară sau civilă, la bordul 
avioanelor sau in punctele 
de comandă, pe aerodroa- 
me. în laboratoare sau ate
liere, toți acești fii ei pa
triei slujesc cu abnegație și 
dăruire patriotică nobila 
cauză a înfloririi și apărării 
României socialiste.

Locotenent-colonel
Adrian MERLUȘCA

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi, la fotbal
Astăzi are loc penultima etapă a 

campionatului categoriei A de fotbal. 
In Capitală, de la ora 17,30, pe sta
dionul Giulești, Rapid — F.C. Argeș. 
De la aceeași oră, pe stadionul din 
șos. ștefan cel Marc, Dinamo — S.C. 
Bacău.

Iată și meciurile programate in 
țară : C.F.R. Cluj — Sportul studen
țesc : C.S.M. Reșița — F.C. Constan
ța : F.C. Petrolul — Steaua : Jiul — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Steagul Roșn — 
Universitatea Cluj.

Meciul U.T.A.—Universitatea Cra
iova. după cum am mai anunțat, a 
fost amlnat pentru 24 iunie.

ȘAH

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE LA TIMIȘOARA

T I M 1 Ș O A R A (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Timp 
de două săptămini, orașul de pe 
Bega a fosi gazda unui turneu inter
național feminin de șah, organizat 
de federația română de specialitate 
și clubul sportiv timișorean „Medi
cina". Prin valoarea participantelor 
— zece maestre internaționale și pa
tru maestre (din Anglia, Bulgaria. 
Cehoslovacia. R. D. Germană. Iugo
slavia. Olanda. Polonia, Ungaria, 
U. R.S.S. și România) — turneul ti
mișorean se înscrie printre cele mai 
puternice concursuri de acest fel 
organizat in țara noastră. Dupâ 
consumarea celor 13 runde de joc, 
pe primul loc al clasamentului s-a 
situat șahlsta sovietică Ira Levitina 
cu 9,5 puncte, urmată de campioana 
României Elisabeta Polihroniade, cu 
8.5 puncte. Cite 8* puncte au realizat 
Baumstark (România). Verdczi (Un
garia) fi Stadler (Iugoslavia),

în cîteva rînduri
TENIS. — In sferturile de finală 

ale turneului internațional de tenis 
de la Hamburg, Ion Tiriâc (Româ
nia) și Manuel Orantes (Spania) au 
eliminat cu 6—0, 7—6 pe Tom Leo
nard (S.U.A.) și Cliff Ricney (S.U.A.).

ATLETISM. — Cu prilejul compe
tiției internaționale de atletism „Me
morialul Mericamp". desfășurată la 
Paris, francezul Marcel Philippe a 
ciștigal proba de 800 m plai cu 
timpul de 1’46” 5/10, care constituie 
un nou record al țării sale.

• Campionatele europene de hal
tere au continuat la Madrid cu în
trecerile la categoria „mijlocie". Ti
tlul a revenit sovieticului Vladimir 
Rijenkov care a realizat la cele două 
stiluri un total de 352.500 kg (157,500 
și 195 kg). E] a stabilit două noi re
corduri mondiale în cea de-a patra 
încercare j la stilul „smuls" 161 kg, 
iar la „aruncat" 201,500 kg. Pe lo
cul doi s-a clasat bulgarul Rumen 
Rusev cu 335 kg, urmat de F. Zie- 
lecke (R.D. Germană) — 332,500 kg.

FOTBAL. Continuindu-și turneul 
in Europa, reprezentativa de fotbal 
a Braziliei a jucat cu selecționata 
R. F. Germania, pe care a tnvins-o 
cu scorul de 1—0 (0—0). Golul victo
riei a fo«t înscris in minutul 73 de 
D;rceu. Partida a fost urmărită de 
peste 80 090 de spectatori.

• Un lot de jucători de tenis 
de oimp din R. P. Chineză a 
sosit in tara noastră centru a 
participa la intilniri prietenești 
si la antrenamente in comun cu 
soortlvi români. Tenismanli 
chinezi vor evolua la -București. 
Clui și Brasov.



viața internațională______

Peru. Demonstrație de masă la Lima în sprijinul politicii guvernului Juan 
Velasco Alvarado

Pentru o politică de înțelegere 
națională

DECLARAȚIA LVI NGUYEN HUU THO, 
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI C.C. AL F.N.E. 

DIN VIETNAMUL DE SUD
VIETNAMUL DE SUD 16 (Ager

pres). — Cu prilejul unei vizite in 
provincia Quang Tri. Nguyen Huu 
Tho. președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud. președintele Consiliului Consul
tativ al Republicii Vietnamului de 
Sud. a subliniat că o latură primor- 
dială a politicii F.N.E. și G.R.P. o 
reprezintă politica de înțelegere na
țională.

„Sintem gata — a spus Nguyen

Președintele N’Gouabi despre politica 
internă și externă a R. P. Congo

BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Populare 
Congo. Marien N’Gouabi. a acordat, 
recent, un interviu cotidianului al
geria n „El Moudiahid". in care a 
abordat unele probleme ale politicii 
interne si externe a țării sale. Pe 
olan social — a spus șeful statu
lui consolez —. eforturile depuse 
pentru îmbunătățirea condiției cate
goriilor sărace au dat rezultate evi
dente. O preocupare centrală a gu
vernului. in momentul de față, o 
constituie crearea posibilităților care 
să permită tuturor copiilor congo
lezi să frecventeze cursurile unei 
instituții de invătâmint. Astfel, a- 
proaoe sută la sută din copiii de 
virstă școlară au fost cuprinși in 
invătămintul primar. Totodată, se 
acționează pentru adaptarea siste
mului de invătâmint la nevoile dez

GENEVA: Conferință internațională consacrată
luptei împotriva apartheidului
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Huu Tho — să trăim în .înțelegere 
cu cei ce sint de partea păcii, inde
pendenței și democrației, dar vom 
riposta cu hotărire la acțiunile care 
subminează viața pașnică a poporu
lui și încalcă Acordul de la Paris 
asupra Vietnamului". Referindu-se 
le sarcinile care stau în fața popu
lației. Nguyen Huu Tho a relevat 
prioritatea care revine restabilirii 
activităților productive, paralel cu 
menținerea trează a vigilenței.

voltării interne. In acest sens a fost 
constituită o comisie a „Școlii po
porului". care desfășoară o activi
tate susținută pentru perfecționarea 
lnvătămintului universitar.

Evocind unele aspecte ale politi
cii externe. Marien N’Gouabi a 
reafirmat dorința congolezilor de a 
revizui unele acorduri de coopera
re cu s*  ațele occidentale, care mai 
păstrează caracteristicile unor rela
ții tradiționale. in dezavantajul 
țării ’ sale. Referindu-se • ia exis
tența regimurilor coloniale în A- 
frica, Marien N’Gouabi a spus : 
..Oricare ar fi durata, oricare ar fi 
mijloacele folosite de colonialism și 
imperialism, popoarele aflate sub 
dominația portugheză și cele din A- 
frica australă vor obține indepen
denta lor“.

GENEVA 16 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au în
ceput lucrările Conferinței sindicale 
internaționale consacrată probleme
lor luptei împotriva apartheidului, la 
care iau parte peste 300 de delegați 
din majoritatea țărilor lumii, repre
zentanți ai unor organizații guver
namentale și neguvernamentale.

Intr-un mesaj adresat participanti- 
lor, secretarul general al O.N.U.,

Timp de patru zile, țara noastră a 
avut ca oaspete pe președintele Re
publicii Volta Superioară. general 
Sangoulâ Lamizana. care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu. a făcut o vizită 
oficială in România. Ambianța de 
sincera prietenie si deplină în
țelegere ce a caracterizat con
vorbirile oficiale, calda ospitaii- 
tate cu care a fost întimpinat înaltul 
oaspete de populația Capitalei. in 
județele Argeș și Brașov, in între
prinderile și instituțiile vizitate sint 
o mărturie a sentimentelor de pre
țuire pe care și le nutresc cele două 
popoare, a voinței lor de a se cu
noaște mai bine, de a-și lărgi cola
borarea.

După cum este cunoscut, punind in 
centrul activității sale internaționale 
întărirea prieteniei și colaborării 
frățești cu toate țările socialiste. 
România acordă o atenție constantă 
dezvoltării legăturilor sale cu țările 
care și-au cucerit recent indepen
denta și. in acest cadru, cu tinerele 
ftate africane. Sprijinind lupta 
dreaptă a popoarelor din Africa 
pentru făurirea propriei lor istorii, 
pentru crearea unei economii de 
sine stătătoare. România socia
listă îsi exprimă întreaga sa con
siderație pentru realizările obținute 
de Volta Superioară pe făgașul apă
rării și consolidării independenței 
sale politice și economice. pentru 
lichidarea grelei urmări a dominației 
coloniale și valorificarea potențialu
lui uman și material de care dispu
ne. in interesul dezvoltării națio
nale.

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat au reliefat interesul reciproc in 
ce privește dezvoltarea conlucrării 
bilaterale, rit și a colaborării oe plan 
international. în scopul promovării 
idealurilor libertății și dreptății, 
creării unui climat de destindere si 
securitate propice afirmării nestin- 
gherite a tuturor popoarelor. înfăp
tuirii aspirațiilor lor de progres si 
bunăstare.

Aceste năzuințe și-au găsit o o- 
glindire vie in Declarația solemnă 
comuna semnată la București. Do
cument de înaltă semnificație poli
tică. izvorit din preocuparea de a 
da un oonlinut mai bogat relațiilor 
reciproce, declarația cristalizează si 
proclamă principiile pe care cele 
două state înțeleg să-si fundamen
teze atit raporturile bilaterale.

Kurt Waldheim, apreciază conferin
ța sindicală internațională ca repre- 
zentind ..un eveniment major in 
lupta, la scară mondială, contra a- 
partheidului". ..Discriminarea pe con
siderente de rasă, se arată in mesaj, 
este inumană și nu poate fi tolerată 
de comunitatea internațională. Ten
siunea pe care ea o generează peri
clitează pacea in întreaga Africă".

cit și legăturile lor cu celelal- 
1e țări. înscriind ca principii drep
tul inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul său politic, eco
nomic și social ; independența și su
veranitatea națională ; dreptul de a 
dispune de resursele naturale, con
form intereselor naționale : deplina 
egalitate intre state ; dreptul de a 
participa la examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale de interes 
comun ; avantajul reciproc : coope
rarea in scopul menținerii păcii și 
securității internaționale ; neameste- 

Perspective rodnice pentru 
dezvoltarea prieteniei 

si colaborării româno-volteze
cui in treburile interne ; inviolabili
tatea frontierelor ; abținerea de la-fo
losirea forței sau amenințării cu for
ța ; reglementarea diferendelor nu
mai prin mijloace pașnice — decla
rația consacră norme de relații in
ternaționale in deplină concordantă 
cu cerințele esențiale ale dezvoltă
rii contemporane.

Sintetizind bunele rezultate care 
încununează vizita șefului statului 
voltez in România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Aceste rezultate 
vor avea o influență pozitivă asupra 
relațiilor dintre popoarele noastre, 
vor contribui Ia o bună conlucrare, 
atit in domeniile economice, cit și in 
activitatea pe plan internațional, in 
lupta împotriva colonialismului si 
neocolonialismului, pentru o politică 
nouă, de colaborare și de pace, pe 
principiile deplinei egalități și res
pectului reciproc intre toate națiu
nile lumii". La rindul său. președin
tele Sangoule Lamizana. subliniind

„R.P.D. Coreeană va continua eforturile
pentru reunificarea pașnică a patriei44
PHENIAN 16 (Agerpres). — Pak 

Sen Cer. viceprcmier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, 
care a condus delegația țării sale la 
a treia sesiune a Comitetului de 
coordonare Nord-Sud. a declarat, la 
o conferință de presă, că partea 
nord-coreeană a depus toate efortu
rile pentru progresul negocierilor și 
a prezentat propuneri echitabile și 
raționale In vederea unei soluțio
nări rapide a problemei reunificării 
Coreei. Printre allele, partea nord- 
coroeană a propus instituirea a cinci 
comisii — politică, militară, diplo
matică, economica și culturală —

Plecarea 
lui L. Brejnev 

spre Statele Unite
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Leo

nid Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pă
răsit simbătă Moscova pentru a face 
o vizită oficială in Statele Unite la 
invitația președintelui Richard Nixon 
— relatează agenția T.A.S.S.
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agențiile de presă transmit:
Numărul membrilor P. C.

IldiCn era’ 15 iunie, de 1 587 29*5
— cel mai mare număr de membri 
înregistrat de acest partid pină in 
prezent— informează ziarul ,.l’Unită". 
..Anul trecut — scrie ziarul — par
tidul a înregistrat un rezultat de o 
mare importanță in dezvoltarea for
ței sale organizate, numărul membri
lor săi a sporit cu peste 63 000". Zia
rul scrie in continuare că intrarea 
în partid a unui mare număr dc oa
meni ai muncii, mai ales muncitori 
și tineri, se datorează faptului că 
P.C.I. a urmat o linie politică justă, 
a acționat pentru unitatea tuturor 
forțelor democratice in lupta pentru 
democrație și progres social, împo
triva neofascismului.

Președintele R.S.F. Iugo- 
SldVÎG, losip Broz Tito, a avut, 
simbătă, o nouă convorbire cu pre
mierul indian Indira Gandhi. S-au 
discutat probleme legate de pregăti
rea viitoarei conferințe a țărilor nea- 
lineate, ce va avea loc la Alger. In 
cursul convorbirii, președintele Tito 
s-a referit la procesele pozitive care 
au loc în Europa și la pregătirile 
pentru viitoarea conferință de secu
ritate și colaborare.

Delegația Comitetului na
țional pentru relații S.U.A.- 
ChijîH condusă de W.M. Blumen
thal și C.W. Yost. care se află in
tr-o vizită la Pekin, a fost primită 
de premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Ciu En-lai. și minis
trul adjunct al afacerilor externe. 
Ciau Kuan-hua. A avut loc o con
vorbire prietenească.

Convorbiri italo-volteze.
Președintele Italiei, Giovanni Leone, 
a conferit cu președintele Republi
cii Volta Superioară. Sangoule La- 
mizana. aflat in vizită Ia Roma. A- 
poi, președintele voltez s-a întâlnit 
cu o serie de oficialități italiene.

că șederea sa în țara noastră „do- 
bindește valoarea unei experiențe 
excepționale, finind seama de apro
pierile care se întrevăd posibile in 
toate domeniile intre România și 
Volta Superioară", a relevat câ do
cumentele semnate la București „vor 
deveni de acum Înainte baza noastră 
de plecare pentru dezvoltarea colabo
rării intre cele două țări, in bene
ficiul celor două popoare".

, Justețea acestor aprecieri este pe 
deplin dovedită de perspectivele con
crete ale relațiilor româno-volteze 

care, deși se află La începutul lor. au 
posibilitatea să se dezvolte continuu. 
In acest sens, in cadrul con
vorbirilor a fost exprimată hotărirea 
celor două țâri de a acționa pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
in baza acordului existent, care a 
fost completat cu un protocol sem
nat In timpul vizitei. In scopul di
versificării relațiilor economice bi
laterale, s-a convenit să se dezvolte 
cooperarea pe termen lung in dome
niile minier, agricol, industrial, al 
transporturilor. Perspective favora
bile deschide acordul de colaborare 
culturală și științifică, semnat cu 
prilejul vizitei.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au prilejuit un larg tur de 
orizont asupra problemelor actuale 
ale vieții Internationale, constatln- 
du-se identitatea sau convergenta 
punctelor de vedere intr-o serie de 
probleme internaționale majore. Ne
cesitatea întăririi unității frontului 

menite să ducă la realizarea colabo
rării și la promovarea schimburilor 
multilaterale dintre Nord și Sud. 
Partea sud-coreeană a propus insă 
ca in stadiul actxi.nl să se constituie 
numai două comisii — economică și 
social-culturală — și să se realizeze 
schimburi numai in acest cadru 
limitat.

După ce și-a exprimat regretul in 
legătură cu faptul că la recenta se
siune nu s-a ajuns la un acord con
cret. Pak Son Cer a declarat că par
tea nord-coreeană va continua să 
depună eforturi și pe viitor pentru 
reunificarea pașnică a patriei.

Reuniune a Asociației 
Danemarca-România
La Copenhaga a avut loc o 

reuniune a Asociației Dznemar- 
ca-România dedicată împlinirii 
a 125 de ani de la revoluția din 
1W8 în Țările Române. A 
vorbit despre semnificația eve
nimentului președintele asocia
ției, deputatul Kristian Albert
sen. Au fost prezentate apoi 
filmele de scurt metraj „Comori 
din străbuni" și „Minăstirile din 
nordul Moldovei".
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examinind diverse aspecte ale 
cooperării economice intre cele două 
țări.

Ministrul de externe al 
R.P. Bulgaria, Pelăr wiadenov, 
a avut sîmbătă o întrevedere cu 
Peko Dapcevici, președintele Grupu
lui interparlamentar iugoslav, vice
președinte al Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost examinate 
probleme ale relațiilor bulgaro-iugo- 
slave, precum și probleme ale situa
ției internaționale.

Noul președinte argenti- 
H6(dr lector Campora, aflat intr-o 
vizită la Madrid, a conferit simbătă 
cu Juan Peron, relatează agenția 
Reuter. In centrul discuțiilor, arată 
agenția, s-au situat probleme referi
toare la reîntoarcerea in patrie a 
fostului președinte al Argentinei.

Acord de credit polono- 
american. sauer, vice- 
președinte al Consiliului de condu
cere al Băncii americane de import
export. a semnat la Varșovia un 
acord de credit cu Banca comercială 
poloneză. Walter Sauer a avut, tot
odată. convorbiri cu miniștrii finan
țelor și comerțului exterior și cu 
reprezentanți ai conducerii Comisiei 
de Stat a Planificării și Camerei de 
Comerț Exterior.

Ministrul alocărilor ex
terne al R.P. Chineze, Ci Pin- 
fei, va începe azi o vizită oficială 
în Pakistan.

0 întîlnire europeană 
împotriva neonazismului si 
neofascismului se desfășoară 
la Bruxelles. Participă sociologi, is
torici. oameni politici, foști partici- 
panți la mișcarea europeană de re
zistență din 17 state, printre care și 
România.

anti imperialist, a respectării cu 
striotețe a dreptului fiecărui popor 
de a decide de sine stătător asupra 
destinelor și căilor dezvoltării sale, 
rolul important, al statelor mici și 
mijlocii in eforturile pentru stator
nicirea unui climat de securitate si 
cooperare, sprijinirea fermă a po
poarelor care luptă pentru cucerirea 
independentei naționale, condam
narea hotărită a politicii colonialis
mului. rasismului si apartheidului 
au fost principalele coordonate ce 
au jalonat convorbirile. A fost 
evidențiată importanta deosebită pe 
care o prezintă reducerea si lichi
darea decalajelor dintre țările in curs 
de dezvoltare și cele avansate din 
punct de vedere economic, subliniin- 
du-se că pentru lichidarea fenome- 
hului subdezvoltării economice sint 
necesare eforturi susținute din partea 
fiecărei țări pentru valorificarea re
surselor sale, asigurarea sprijinului 
material al țărilor dezvoltate, precum 
și înlăturarea oricăror obstacole din 
relațiile economice interstatale.

Cei doi președinți au reafirmat 
hotărirea țârilor noastre de a acțio
na. împreună cu celelalte state, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, lichi
darea bazelor militare și retragerea 
trupelor de pe teritoriile străine, 
apreciind că în procesul de dezanga
jare militară este de o importanță 
deosebită recunoașterea și respecta
rea Africii ca zonă denuclearizală și 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și bunei înțelegeri, lipsită de 
arme nucleare.

Prin rezultatele rodnice cu care s-a 
încheiat vizita șefului statului voltez 
In România aduce o contribuție în
semnată Ia lărgirea si întărirea ra
porturilor de prietenie dintre cele 
două țări. înșeriindu-se in bogata 
activitate de contacte si convorbiri 
la nivelul cel mai inalt. promovaiă 
de România cu fermitate, ca metodă 
dintre cele mai rodnice de abordare 
eficientă a problemelor internațio
nale în zilele noastre.

Exprimîndu-și satisfacția față de 
bunele rezultate ale vizitei președin
telui Sangoule Lamizana. opinia pu
blică din România imnărtăseste con
vingerea că relațiile de prietenie ro
mâno-volteze se vor dezvolta în 
continuare în folosul ambelor țări 
si ponoare, al cauzei păcii si colabo
rării internaționale.

Augustin BUMBAC

Președintele 

Islandei 

a primit 

delegația M.A. N.
REYKJAVIK 16 (Agerpres). — 

Delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Maria Groza, vicepreședinte 
al M.A.N.. care face o vizită ofi
cială în Islanda, la invitația Althm- 
gului. a fost primită, la 15 iunie, de 
președintele Islandei. dr. Krlstjan 
Eldjarn. Cu acest prilej, vicepre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
transmis un mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

' Mulțumind, președintele Islandei a 
adresat calde urări de sănătate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si de 
prosperitate poporului român. In 
convorbirea avută președintele Is
landei a evocat cu interes și plă
cere scurta vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Reykjavik, 
convorbirea interesantă fi utilă care 
a avut loc cu acest prilej.

E3 B B H B B B

A treia etapă a sesiunii 
„itinerante" a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia a in- 

ceput simbătă la Kinshasa. După 
cum se știe, primele două etape ale 
sesiunii s-au desfășurat în capitalele 
Tanzaniei și Zambiei. Membrii Con
siliului O.N.U. pentru Namibia iși 
continuă, la Kinshasa, dezbaterile 
asupra modalităților de sistare a ad
ministrării ilegale a teritoriului na- 
mibian de către regimul rasist din 
Republica Sud-Africană.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 

Li Sien-nien, și ministrul comerțului 
exterior. Pai Sian-kuo, au primit, 
simbătă, pe Otto Wolff von Ameron- 
gen. președintele Comitetului din 
R. F. Germania pentru promovarea 
relațiilor economice cu țările socia
liste.

Prima rundă de consul- 
tâfi 1° vederea soluționării crizei 
guvernamentale din Italia, declanșa
te ca urmare a demisiei cabinetu
lui de coaliție condus de Giulio An
dreotti. s-a încheiat vineri. Pre
ședintele Giovanni Leone a avut 
convorbiri cu trei foști prim-mi- 
niștri : Mario Scelba. Mariano Rumor 
si Emilio Colombo. La sfîrsitul con
sultărilor nu au fost făcute decla
rații. Cea de-a doua rundă de con
sultări va începe luni. Și de această 
dată șeful statului italian se va 
consulta cu liderii tuturor partide
lor politice.

Folosirea spațiului extraatmosferic 
in folosul tuturor statelor

Intervenția reprezentantului român în grupul de lucru 
pentru radiodifuziunea directă prin sateliți

NEW YORK 16 (Agerpres). — La 
New York se desfășoară lucrările 
grupului de lucru pentru radiodifu
ziunea directă prin sateliți, organism 
înființat de Comitetul O.N.U. pentru 
folosirea pașnică a spațiului extra- 
atmosferic.

Reprezentantul țării noastre. Du
mitru Ceaușu. a arătat că scopul ac
tivităților O.N.U. în acest domeniu 
trebuie să fie acela de a stimula coo
perarea internațională, de a crea con
diții pentru ca explorarea și utiliza
rea spațiului extraatmosferic să se 
facă in folosul tuturor statelor și in 
interesul dezvoltării de relații ami
cale și de înțelegere reciprocă intre 
popoare, potrivit principiilor Cartei.

MISIUNEA „SKYLAB"
• Pregătiri în vederea încheierii activității primului 
echipaj • Au fost obținute cele mai bune imagini 

ale unei erupții solare

HOUSTON 16 (Ager- 
preș). — In cursul zi
lei de vineri, membrii 
echipajului „Skț/lab" au 
început pregătirile în 
vederea încheierii mi
siunii lor printr-o in
spectare zmănunțită a 
cabinei .,Apollo" cu 
care vor reveni pe 
Terra. Comandantul de 
bord Ch zrles Conrad a 
comunicat Centrului de 
control de la Houston 
că întregul echipament 
al cabinei ,,Apollo" pare 
a se afla in perfectă 
stare de funcționare.

O parte importantă a 
zilei a fost consacrată 
studierii Soarelui. As
tronautul Paul Weitz z 
observat o erupție sola
ră, devenind. în felul 
acesta, primul om care

a putut studia un ase
menea fenomen fără a 
fi stinjenit de impuri
tățile atmosferei. Ima
ginile exploziei solare 
surprinse cu ajutorul 
camerelor de luat ve
deri, atașate la tele
scopul de la bordul la
boratorului orbital 
„Skylab", sint cele mai 
clare obținute pină în 
prezent de astronomii 
americani — „de sute 
de ori mai bune decit 
tot ce am avut pină 
acum", după cum apre
ciază dr. Giusseppi Va- 
ianz, unul din princi
palii cercetători ai mi
siunii. Paul Weitz a 
reușit să activeze ca
merele de luat vederi 
aproape simultan cu 
momentul declanșării

1N PREZENȚA A ZECI DE MII DE OAMENI, 
LA VENEȚIA S-A DESCHIS

FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL ZIARULUI „L’UNITĂ“
întreaga Veneție, îmbrăcată In 

haine de sărbătoare. a participat 
simbătă la inaugurarea Festivalu
lui național al ziarului „l’Unită", 
cotidian al Partidului Comunist 
Italian. Pină in primele ore ale 
dimineții de simbătă, in toate pie
țele orașului, in diferitele zone 
care vor găzdui, de-a lungul celor 
9 zile, întilnirile și spectacolele 
festivalului, comuniști și simpati- 
zanți ai partidului au lucrat cu a- 
celași entuziasm și dăfuire la fini
sarea ultimelor detalii ale acestei 
mari sărbători a presei comuniste 
italiene.

Așa cum se știe, la actuala edi
ție a festivalului România este 
invitată de onoare, in aceasta re- 
flectindu-se legăturile de solidari
tate frățească și strinsă colaborare 
dintre comuniștii români și cei 
italieni, stima și prietenia recipro
că dintre popoarele României șl 
Italiei.

In numărul festiv, consacrat a- 
cestei manifestări, ziarul „l’Unită" 
a publicat pe prima pagină mesa
jul adresat partlcipanților de se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — mesaj cu unanime 
ecouri pozitive. „Am apreciat mult 
gestul și atenția prin care condu
cătorul partidului și statului ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a onorat sărbătoarea presei noas
tre comuniste, care s-a inaugurat 
astăzi la Veneția — a declarat to
varășul Rino Seri, secretarul Fe
derației regionale Veneția a P.C. 
Italian. In aceasta vedem atit pre
țuirea și stima pe care poporul 
român le nutresc față de poporul 
italian, cit și considerația de care 
se bucură P.C.I., în țara dv., co
muniștii italieni. activitatea pe 
care o desfășurăm. Ne bucură. în 
același timp, în mod deosebit, 
participarea României la festival, 
colaborarea și înțelegerea de care 
tovarășii și prietenii noștri din 
România au dat dovadă in pregă
tirea și reușita acestei tradiționale 
manifestări a P.C.I. Este o mărtu
rie din cele mai grăitoare a rela
țiilor de caldă prietenie și colabo
rare, a faptului că cele două 
partide ale noastre se află alături 
in largul front antiimperialist, in 
lupta comună pentru cauza socia
lismului în lume".

Ziarul „l’Unită" consacră, de a- 
semenea, un supliment special de 
patru pagini României. Evidențiind 
paleta largă a prezenței româ
nești la festival, suplimentul cu
prinde numeroase articole și re
portaje care înfățișează realizările 
României in multiple domenii, as
pectele pregnante ale politicii ac
tive de pace și colaborare promo
vată cu consecvență de partidul și 
statul nostru, scoțînd in evidență 
evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări și 
partide.

Separat de acest supliment, In 
cursul dimineții la Veneția a a- 
părut și o revistă specială „«Scin- 
teia» pentru Festivalul național 
do la Veneția al ziarului «l’Unită-". 
Editată, in colaborare, de redacții
le ziarelor „Scinteia" și „l’Unită" 
și realizată intr-o formă grafică 
atractivă, revista cuprinde o suită 
de articole — ,.P.C.R.—P.C.I.. sim

In vederea reglementării activități
lor de radiodifuziune si televiziune 
directă prin sateliți, reprezentantul 
țării noastre s-a pronunțat pentru 
elaborarea unui instrument interna
țional de referință, a unei convenții 
enuntind principii și norme care să 
garanteze respectarea suveranității 
statelor, neamestecul in treburile lor 
interne, liberul acces al tuturor sta
telor la aplicațiile acestei noi tehnici. 
Un asemenea instrument — a adău
gat el — trebuie să prevadă obliga
ția statelor de a asigura emisiunilor 
de radio-televiziune directă prin sa
teliți. adresate altor state, un conți
nut corespunzător normelor de drept 
și moralei internaționale.

exploziei solare, astfel 
Incit au fost înregistra
te toate fazele aces
teia. Exploziz. care s-a 
produs in apropiere de 
centrul discului solar, 
a făcut ca strălucirea 
astrului în această, zonă 
să fie de 10 ori mai pu
ternică decit cea nor
mală și a proiectat in 
spațiu cantități giganti
ce de gaze solare. Fe
nomenul a durzt in to
tal 20 de minute și a 
acoperit o suprafață de 
aproximativ 25 000 mile 
pătrate din discul so
lar.

Intre timp, la Cape 
Kennedy au început 
pregătirile in vederea 
lansării, la 27 iulie, al 
celui de-al doilea echi
paj zl misiunii „Sku- 
lab". 

boluri ale unei prietenii frățești", 
„România se prezintă", infățișind 
trăsături de bază ale politicii ex
terne a partidului și statului și as
pecte din actualitatea socialistă a 
țării, „Fiți bine veniți In satul ro
mânesc", consacrat prezentării 
principalelor manifestări cultural- 
artistice ce vor fi susținute în 
cadrul festivalului, precum și dife
rite alte materiale prezentind date 
geografice, istorice și economico- 
sociale, locuri pitorești ale Româ
niei, informații de interes turistic 
etc.

Venind din toate cartierele Ve
neției, din întreaga regiune Vene
to și din celelalte regiuni ale Ita
liei, comuniștii, membrii Federației 
Tineretului Comunist Italizn, oa
menii muncii s-au intilnit in cursul 
după-amiezii in Piazza Santo Ste
fano, unde a avut loc mitingul care 
a marcat deschiderea oficială a fes
tivalului organului de presă al
P.C.I. Marez adunare populară — 
la care au participat circa 10 000 de 
persoane — s-a desfășurat sub lo
zinca „împotriva .fascismului — u- 
nitatea popoarelor". Au participat 
delegațiile străine, intre care gru
pul de ziariști români, condus de 
tovzrășul Alexandru Ionescu, re- 
dactor-șef al ziarului „Scinteia".

Gastone Angelini, secretarul Fe
derației P.C.I. din Veneția, și-a în
ceput cuvintul de deschidere a mi
tingului mulțumind secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„pentru nobilul mesaj de prietenie 
adresat comuniștilor italieni, săr
bătorii ziarului „l’Unită". La tri
bună au urcat, apoi, membri ai Fe
derației Internaționale a Rezisten- 
ților Antifasciști, care au evocat 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, a fascismului. A luat 
cuvintul, in continuare, Giancarlo 
Pajetta, membru al Biroului Po
litic și al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, care s-a referit 
la o serie de probleme ale politicii 
Itzliene, la lupta P.C.I. pentru de
mocrație, pentru pace.

Mitingul s-a încheiat printr-o 
mare demonstrație populară desfă
șurată pe străzile și piețele princi
pale ale Veneției.

In cursul serii au avut loc spec
tacole muzicale și de teatru, ofe
rite de gazde și de oaspeți, intre 
care și artiști români.

Cind transmitem aceste rinduri, 
„orașul dintre ape", feeric luminat, 
trăiește primele ore pline ale festi
valului. Porțile „Satului românesc" 
s-au deschis larg numerosului pu
blic, care, din primele momente, iși 
manifestă interesul viu față de țarz 
noastră, avind cuvinte de caldă a- 
preciere pentru contribuția româ
nească la reușita festivalului.

Pentru zilele următoare sint pre
văzute numeroase alte manifestări 
— dar încă de pe acum se poate 
aprecia că, debutând fericit, festi
valul presei comuniste italiene, 
participarea românească la acest 
festival se vor înscrie ca un aport 
de seamă în dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Itzlian, dintre 
cele două țări și popoare prietene.

Radu BOGDAN
Veneția, 16 iunie

BRUXELLES

EXPOZIȚIA 
„BUCUREȘTI - 

CAPITALA
ROMÂNIEI"
La palatul primăriei din ca

pitala Belgiei, remarcabil mo
nument de arhitectură edificat 
in secolul al XVI-lea, a fost 
deschisă. vineri, expoziția 
„București — capitala Româ
niei". Printr-un mare număr de 
imagini fotografice, alb-negru 
și color, expoziția înfățișează 
publicului bruxellez o suită de 
elemente sugestive din peisajul 
bucureștean, instantanee sur
prinzând aspecte din viața tre
pidantă, in continuă înnoire, a 
capitalei noastre, din activita
tea multilaterală a cetățenilor 
primului oraș al României. Fo
tografiile, numeroase din a- 
cestea de mari dimensiuni, sint 
fericit însoțite, în cadrul expo
ziției, de o multitudine de piese 
de artizanat, ceea ce conferă 
manifestării un caracter mai 
cuprinzător și dă vizitatorului 
posibilitatea de a pătrunde mai 
adine in înțelegerea fenomenu
lui românesc contemporan.

Organizată sub patronajul 
Ambasadei române la Bruxel
les. la inițiativa Asociației cul
turale Belgia-România, expozi
ția a devenit încă din prima zi 
o prezență prestigioasă in ca
drul atit de propice al celebrei 
Grand Place. Fapt probat, în
tre altele, de participarea, la 
actul inaugural, a unor emi
nente personalități ale vieții 
publice belgiene, pr^itre care 
senatorul Georges Dujardin, 
președintele Consiliului cultu
ral francez, L. Cooremans, pri
marul orașului Bruxelles, aca
demicianul Jean Absil, preșe
dintele Asociației culturale Bel
gia-România. a unui mare nu
măr de vizitatori, locuitori ai 
Bruxellesului, dornici, ca și pe 
această cale, să cunoască Româ
nia.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

actxi.nl

