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0 GRANDIOASĂ ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ
ANIVERSĂRII REVOLUȚIEI DE LA 1848

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, a plecat la lași pentru a participa la adunarea populară 
organizată cu prilejul implinirii a 125 de ani de la Revoluția din 
1848 desfășurată in Moldova.

Secretarul general al partidului este insoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Virgil Trofin, Dumitru Popescu și Cornel 
Burtică.

La plecarea din București, pe aeroportul Bănoasa, erau pre- 
renți tovarășii : Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Janes Fazelras, Leonte Râutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Aurel 
Duca, Mihai Gere, Ion loniță, Ion Pâțan, Ștefan Andrei.

„Revoluția de la 1848 a zguduit din temelii vechile 

rînduieli feudale care frînau mersul înainte al societății 

românești, a marcat începutul unei noi etape in dezvoltarea 

economico-socială a Țărilor Române, în lupta pentru libertate 

și o viață mai bună, împotriva exploatării și asupririi maselor 

muncitoare, pentru realizarea unității naționale, formarea 

statului național unitar român, scuturarea jugului dominației 

străine și cucerirea independenței și suveranității patriei 

noastre."
NICOLAE CEAUȘESCU

Iași, 4 mai 1973. Acest stră
vechi oraș de glorie moldavă, 
cu adinei rădăcini în istoria ță
rii, cu nobile și strălucite tradi
ții revoluționare, acest stră
vechi leagăn de cultură și sim
țire românească, astăzi tinăr și 
viguros centru economic și spi
ritual al patriei noastre socia
liste, a omagiat, vineri, unul 
dintre cele mai înălțătoare mo
mente din trecutul de luptă și 
izbînzi al poporului nostru.

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
aici s-a desfășurat o grandioa
să adunare populară consacrată 
aniversării a 125 de ani de la 
Revoluția burghezo-democratică 
din 1848 in România, eveni
ment de excepțională însemnă
tate, înscris cu litere de aur 
în marea epopee națională, 
el mareînd — pe dru
mul lung și greu, dar mereu 
ascendent al poporului nostru 
spre unitate și independență, 
spre progres, dreptate socială 
și unitate națională — începu
tul unei noi epoci, de profun
de prefaceri în structura socie
tății românești, așezînd temelii 
trainice înnoirilor care au 
urmat în viața națiunii româ
nești.

Această impresionantă adu
nare a deschis, în fapt seria 
marilor manifestări populare 
prin care națiunea noastră so
cialistă cinstește, cu venerație 
și recunoștință, amintirea revo
luționarilor pașoptiști, care, prin 
lupta și jertfa lor eroică, au 
adus nepierioare contribuții la 
înfăptuirea idealurilor funda
mentale ale poporului român, 
la făurirea României moderne 
ca stat independent și unitar.

Inaugurarea la Iași a acestor 
ample manifestări omagiale are 
o semnificație deosebită. Așa 
cum bine știm, semnalul Revo
luției de la 1848 a pornit de pe 
străvechiul pămînt al Moldovei. 
Tot de aici s-a ridicat, cu 12 de
cenii și. jumătate In urmă, în 
admirația întregii națiuni, trico
lorul, care a fluturat, în aceeași 
vară, la București, la Blaj și la 
Islaz. In fruntea mișcării revo
luționare din Moldova s-a si
tuat o întreagă pleiadă de gin- 
ditori și intelectuali patrioți, ce 
îmbrățișaseră cu dragoste și 
pasiune cauza revoluției — Mi
hail Kogălniceanu, Vasile Alec- 
sandri, Alexandru Ioan Cuza si 
mulți alții. „Voi frați — scria 
C. A. Rosetti, la 12 iunie 1848 
prietenilor moldoveni — ați tă
cut începutul... vouă vă rămîne 
gloria că ați început". Moldova 
— care a jucat, dintotdeauna, 
un rol de o covîrșitoare impor
tanță în istoria națională — își 
aducea, și de această dată, prin 
fiii ei cei mai luminați, o con
tribuție de preț la împlinirea 
aspirațiilor de libertate naționa-

(Continuare în pag. a ll-a)

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
Participînd cu deosebită bucu

rie. împreună cu ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
ști de stat, la această mare adu
nare populară, consacrată unui 
eveniment memorabil din isto
ria noastră națională — începu
tul revoluției burghezo-demo- 
cratice, cu 125 de ani în urmă, 
aici, la Iași — care a constituit 
o piatră de hotar pe drumul cu
ceririi libertății sociale și națio
nale a poporului român, a pro
gresului și civilizației patriei 
noastre, doresc să exprim ce’.e 
mai calde mulțumiri tuturor lo
cuitorilor care ne-au întîmpi- 
nat astăzi cu deosebită căldură, 
în aceasta vedem o expresie a 
încrederii tuturor locuitorilor 
lașului, ca de altfel a intregu-' 
lui popor, în partidul nostru 
comunist, în conducerea sa, în 
politica noastră internă și ex
ternă, a hotărîrii de a o înfăp
tui neabătut. (Aplauze puterni
ce, prelungite; urale).

Dați-mi voie să vă adresez, 
cu acest prilej, dumneavoastră, 
participanților la marea aduna
re populară, tuturor locuitorilor 

.municipiului și județului Iași, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste 
Remania, precum și a mea per
sonal, un salut călduros și cele 
mai bune urări.(Aplauze puter- 
nyce. urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Revoluția de la 1848 a zguduit 
din temelii vechile rînduieli feu
dale care frînau mersul înainte 
al societății românești, a marcat 
începutul unei noi etape în dez
voltarea economico-socială a Ță
rilor Române, în lupta pentru 
libertate și o viață mai bună, 
împotriva exploatării și asupri
rii maselor muncitoare, pentru 
realizarea unității naționale, for
marea statului național unitar 
român, scuturarea jugului domi
nației străine și cucerirea inde
pendenței și suveranității patri
ei noastre. (Aplauze puternice, 
urale).

După cum se cunoaște, frâ- 
mîntările social-politice ale a- 
nului 1848 au cuprins în vîrte- 
jul lor cea mai mare parte a 
popoarelor Europei. In țările 
din occidentul continentului, re
lațiile de producție capitaliste 
începuseră să ia amploare încă 
din secolul al XVIII-lea. in 

Țările Române. însă, datorită 
condițiilor istorice specifice — 
și in primul rind menținerii ju
gulai dominației străine — evo
luția societății pe calea capi
talist ajost mult timp .hitîr- 
ziată. Imperiul otoman, țaris
mul și imperiul habsburgic erau 
profund interesate in menține
rea stăpînirii feudale în Țările 
Române, în’ împiedicarea orică
ror schimbări cu caracter pro
gresist și, in special, in înă
bușirea aspirațiilor spre unire 
și dezvoltare de sine stătătoare 
a poporului român, spre scu
turarea jugului dominației stră
ine. Actul care legifera condi
țiile conservării și întăririi re
lațiilor feudale a fost Regula
mentul Organic, impus Țărilor 
Românești de Imperiul țarist, 
despre care Karl Marx scria in 
„Capitalul4 că ..sub pretextul 
că desființează iobăgia, ii dădu 
putere de lege. Codicele muncii 
de clacă, proclamat in 1831 de 
generalul rus Kiseleff a fost 
bineînțeles dictat de înșiși bo
ierii. în acest fe] Rusia a cu
cerit cu o singură lovitură și 
pe magnații Principatelor dună
rene și aplauzele cretinilor li
berali din întreaga Europă".

Cerințele obiective ale dez
voltării economico-sociale au 
determinat însă, în pofida tu
turor acestor opreliști, apariția 
tot mai pronunțată, in secolul 
al XIX-lea. a relațiilor de pro
ducție capitaliste în toate cele 
trei țări românești. Consolida
rea și extinderea acestor rela
ții impuneau, pe de o parte, în
făptuirea unor reforme sociale 
care să permită desfășurarea 
liberă a activităților economice, 
industriale și comerciale, iar, 
pe de altă parte, lărgirea pie
ței interne prin desființarea 
granițelor artificiale dintre ce
le trei țări românești. unirea 
acestora Intr-un singur stat, 
încheierea procesului de forma
re a națiunii române, a statu
lui național unitar.

Ca urmare a acestor procese 
și tendințe economico-sociale, 
in prima jumătate a secolului 
al XIX-lea încep să aibă loc 
schimbări importante în struc
tura orânduirii feudale roma
nești, în raportul de forțe po
litice și de clasă, care determi
nă înfruntări și convulsii în 
straturile cele mai adinei ale 
societății.

Boierimea, clasa feudală care 
deținea rolul dominant in so
cietate, avea poziția cea mai 
reacționară, se împotrivea ori
căror înnoiri sociale vAzind în 
aceasta, o primejdie..penirti-.pri
vilegiile ei economice șT politi
ce. Țărănimea, clasa cea mal 
numeroasă a societății dm acea 
epocă, principala producătoare 
a bunurilor materiale, suterea 
cel mai crincen consecințele ex
ploatării și asupririi feudale, 
fiind privată atît de rodul 
muncii sale, cit și de cele mai 
elementare drepturi și libertăți 
cetățenești. O expresie elocven
tă a stării de profundă nemul
țumire a locuitorilor de la sate 
o constituie numeroasele miș
cări și răscoale țărănești ce 
jalonează prima jumătate a se
colului al XIX-lea și din care 
cea mai proeminentă este ma- 
rea răscoală a pandurilor lui 
Tudor Vladimirescu din 1821. 
Totodată, pe scena social-poli- 
tică a țării încep să joace un 
rol tot mai important noile 
clase în ascensiune. Burghez:a 
era interesată in sfărimarea 
îngrădirilor feudale, in cuceri
rea unor libertăți și drepturi 
democratice care să-i permită 
să-și consolideze poziția econo
mică și politică in societate.

Odată cu apariția relațiilor de 
producție capitaliste apare și se 
dezvoltă tinăra clasă muncitoa
re, vital interesată in lichida
rea orînduielilor anacronice, in 
cucerirea unor largi drepturi și 
libertăți democratice pentru cei 
ce muncesc. în înfăptuirea unor 
reforme menite să deschidă 
drum larg dezvoltării economi
co-sociale a țării.

Acest tablou socjal-politic re
levă faptul că în societatea ro
mânească din preajma anului 
1848 se acumulaseră puternice 
contradicții de clasă care impu
neau in mod imperios schim
bări radicale în organizarea 
vieții economico-sociale. Acestea 
au fost cauzele obiective care 
au determinat în 1848 în țările 
române apariția și desfășurarea 
revoluției. Pe bună dreptate, 
Nicolae Bălcescu, analizind pro
cesele care au dus la declanșa
rea revoluției, arăta: „Revoluția 
română n-a fost un fenomen 
neregulat, efemer, fără altă ca
uză decît voința întîmplâtoare 
a unei minorități sau mișcarea 
generală europeană. Revoluția 
generală fu ocazia, iar nu cauza 

revoluției române. Cauza ei se 
pierde in zilele veacurilor. U- 
neltitorii ei sint optsprezece 
veacuri de trude, suferințe și 
lucrare a poporului român a- 
Mipra lui însuși'*,■ * - -

Aspirațiile și interesele acute 
ale maselor largi populare gă
sesc un puternic ecou în con
știința unei largi pleiade de 
militanți revoluționari. Eveni
mentele de la 1848 au consacrat 
in istoria României o serie de 
personalități proeminente — 
luptători politici, gînditori și 
cărturari remarcabili, cum au 
fost Nicolae Bălcescu. Avram 
Tancu. Alexandru Ioan Cuza, 
Mihail Kogălniceanu, Ion Eliade 
Rădulescu. Vasile Alecsandn, 
Simion Bărnuțiu și alții — care 
au dat glas idealurilor revolu
ționare ale poporului, au fun
damentat teoretic revendicările 
progresiste ale maselor, au or
ganizat și condus lupta revolu
ționară pentru emanciparea so
cială și națională a poporului 
român.

Plămădită în condiții asemă
nătoare. desfășurindu-se în ace
eași perioadă, proclamînd țeluri 
comune. Revoluția de la 1848 a 
avut un caracter unitar în toa*e 
cele trei țări românești. Faptul 
că pe steagul revoluționar din 
toate aceste provincii erau scri
se aceleași idealuri supreme — 
desființarea servitutilor feudale 
și eliberarea țărănimii iobage, 
cucerirea de libertăți democra
tice. scuturarea dominației stră
ine și realizarea unității și in
dependenței naționale — ilus
trează comunitatea de interese 
și aspirații ce-i unea pe fiii a- 
celuiași popor. în pofida hotare
lor despărțitoare artificiale și 
vremelnice. Dind glas tuturor 
aspirațiilor și visurilor care ani
mau pe românii din toate cele 
trei țâri în acea perioadă. Nico
lae Bălcescu spunea : „Vrem să 
fim o nație, una. puternică și 
liberă prin dreptul și datoria 
noastră, pentru binele nostru și 
ai celorlalte nații, căci voim 
fericirea noastră și avem o 
misie a împlini in omenire" 
(Vii aplauze). „Aceste con
diții de putere, de care 
avem nevoie, nu le putem 
găsi decît în solidaritatea tutu
ror românilor, jn unitatea lor 
Intr-o singură nație, unire la 
care sint meniți prin naționali-

(Continuare în pag. a lll-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Bacău
Eveniment remarcabil în viața oamenilor muncii bâcâoanî, vizita 

tovarășului Nicolae Ceaușescu a oferit locuitorilor acestor meleaguri 

prilejul de a se intîlni din nou cu secretarul general al partidului, anali

zării, în cadrul unui viu dialog, într-un spirit de adine democratism, a 
t   ------------------ —  -------------------------- ---- ------- ——-—.—.— ----------------------------------

realizărilor de pînă acum, a sarcinilor ce le revin în lumina hotărîrilor 

Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului, a recentelor 

plenare ale Comitetului Central, a angajamentului pe care întreaga țară 

și l-o luat de a îndeplini cincinalul în patru ani și jumătate.

Citiți reportajul vizitei in pagina a IV-o.
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!ă și progres ale poporului ro
mân.

Flacăra revoluției aprinsă la 
Iași avea să lumineze cugetele 
și acțiunile luptătorilor de la 
1848 din Țara Românească și 
Transilvania. Revoluționarii mol
doveni, munteni și transilvă
neni au militat, uniți In iubirea 
de neam și țară, cu forțe co
mune, în numele cauzei co
mune.

Năzuințele care au animat pe 
revoluționarii pașoptiști au ro
dit mai tîrziu în înfăptuiri de 
mare însemnătate națională și 
socială t unirea principatelor, 
sub sceptrul domnitorului' Ale
xandru Ioan Cuza, cucerirea 
neatîrnării de stat a României, 
făurirea statului național ro
mân unitar.

Telurile pentru care a mili
tat generația de la 1848 au fost 
preluate, amplificate și ridicate 
pe noi trepte de clasa munci
toare, de mișcarea revoluționară 
a proletariatului, de partidul 
nostru comunist, exponentul in
tereselor supreme ale întregului 
popor. Sub conducerea partidu
lui, în urma unor eroice lupte 
de clasă, au fost împlinite cu 
adevărat aspirațiile de dreptate 
socială care i-au însuflețit pe 
revoluționarii de la 1848.

Evenimentul pe care-1 aniver
săm dobîndește, astfel, semnifi
cații și rezonanțe dintre cele 
mai profunde acum, cînd idea
lurile pentru care a luptat ge
nerația pașoptistă au fost înfăp
tuite și mult depășite, cînd prin- 
tr-o muncă creatoare, pasionan
tă. se edifică societatea socialis
tă multilateral dezvoltată pe 
pămîntul românesc.

Realizările socialismului se 
vădesc din plin și pe frumoase
le meleaguri ieșene, care, în a- 
ceastă zi de mai, trăiesc clipe 
de mare sărbătoare.

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

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

La coborîrea din avion, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
tovarășii Virgil Trofin. Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică, sînt 
salutați cu căldură de reprezen
tanții organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor*, ob
ștești.

O gardă militară prezintă ono
rul. în semn de aleasă osoitali- 
tate. sînt oferite, după datină 
pîine și sare, buchete de flori.

în aclamațiile entuziast* ale 
celor prezenți. tovarășii Nicolie 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer iau loc într-o mașină 
deschisă, îndreptîndu-se spre 
Iași. De-a lungul traseului, pe 
o distanță de aproape 12 km., 
se află masați numeroși local
nici, care fac semne prietenești, 
adresează, din toată inima, cu
vinte de bun sosit.

Aceeași atmosferă însufleți
tă o regăsim în oraș.

Este ora 12.00. Se ajunge tn 
Piața Unirii, străjuită de statuia 
lui Alexandru Ioan Cuza, loc 
ce evocă atîtea evenimente de 
sea.mă din istoria Moldovei și 
a poporului român. Imensa 
piață freamătă de lume.

Ieșenii au împodobit, cu multă 
grijă și dragoste, această îndră
gită piață, unde se desfășoară 
adunarea. Pe una din moderne
le clădiri, ridicată aici, se vede 
portretul secretarului general al 
partidului, încadrat de mari 
steaguri roșii și tricolore. Este 
înscrisă de asemenea, urarea 
pornită de pe ținuturile ieșene 
și atît de scumpă astăzi tuturor î 
„Ceaușescu — eroism, Româ
nia — comunism*4. Pe înalte pa
nouri se pot citi înflăcărate lo
zinci, care exprimă, pregnant, 
simțămintele pe care le trăiesc, 
în aceste momente deosebite, 
toți cei de față : „Sub condu
cerea încercată a Partidului Co
munist Român, să pășim înain
te spre triumful societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
spre zorile luminoase ale comu
nismului I", „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă 
România !“, „Trăiască poporul 
român — constructor al socialis
mului !“, „Trăiască atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leni- 
nistă !“, „Trăiască unitatea mun
citorilor, țăranilor, intelectuali
lor, a întregului popor, în ju
rul Partidului . Comunist Ro
mân !“. „Sub conducerea Parti
dului Comunist Român să 
luptăm cu hotărîre pentru rea
lizarea planului cincinal 1971— 
1975, înainte de termen Aces
te urări și îndemnuri se află, 
acum, pe buzele întregii suflări 
a lașului.

Simbolizînd continuitatea pes
te decenii a tradițiilor și nă
zuințelor poporului nostru, stră
lucesc, în reflexe aurii, în mij
locul conturului hărții patriei, 
datele jubiliare „1848—1973“, îm
preună cu inscripția CXXV, ce 
amintește de anii care unesc 
peste timp, pe spirala împlini
rilor, epoca pașoptistă, de vre
murile de astăzi ale socialismu
lui. Este marcată semnificația 
marelui eveniment: „1848 —
început de epocă nouă, pagină 
de epopee în istoria patriei“.

Aici, in centrul municipiului, 
s-au adunat, pentru a participa 
la adunarea populară, 40 000 de 
oameni. Sînt muncitori de la 
întreprinderile ieșene, țărani 
cooperatori din comunele înve
cinate, intelectuali, studenți și 
elevi, sînt bărbați și femei, ti
neri si vîrstnici, urmașii gene
rației de la 1848, ai generației 
unirii, ai generației care a desă- 
vîrșit statul național român u- 
nitar. Sînt locuitorii lașului de 
astăzi, veniți să cinstească — ca 
demni moștenitori și continua
tori — memoria revoluționarilor 
de la 1848, a tuturor luptători
lor p«ntru- democrație, pentru 
libertatea și independența pa
triei, pentru progres și socialism.

Mulțimea întîmpină cu ne
stăvilit entuziasm pe secretarul 
general al partidului, pe cei

lalți oaspeți. Văzduhul vibrează 
de puternice urale și ovații.

Din rîndul mulțimii se 
desprinde un grup de copii 
care oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer laleie roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți, urcă la tribuna 
oficială, împreună cu reprezen
tanți ai organelor'județene și 
orășenești de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, miiitanți din ilegalitate 
ai partidului și mișcării noas
tre muncitorești, cu personali
tăți ale vieții științifice, artis
tice și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile si 
instituțiile ieșene.

începe adunarea festivă. Ră
sună solemn Imnul de stat ai 
Republicii Social-s^ România.

Cuvinroi de deschidere este 
rostit de tovarășul Gheorghe 
Cilibiu, secretar al Canttetidu: 
județean Iași al P.C.R.

Sărbătorirea acestui măreț 
eveniment ai^t. ia laș: — a 
spus vorbitorul — catrătă pen
tru toți participanții la aceasta 
mare adunare populară o sem
nificație deosebită, conferită oe 
posibilitatea de a salata pre
zența in mijlocul r.osrru a cetei 
mai iubit și stimat ftu al po
porului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Romta. 
președintele Consiltuiut de Stat.

In participarea la rlrbitaa 
rea de aici a Lașului a Dum
neavoastră. mul: sumate tova
rășe Nicolae Ceameasi. re
vedem înalta prețuire pe către 
partidul o acordă gl-orxaselcr 
tradiții revoluționare s: patrio
tice de luptă ale poporulu_. o 
dovadă a indestructibilei le0 
turi dintre trecutul, prezertul 
și viitorul de aur al națnmî 
noastre, a unități: tra.r re din
tre partid și popor.

îngăduiți-mi. iubite tovarășe 
secretar general, ca. in numele 
locuitorilor de pe aceste roe.ra- 
guri, să reafirmăm si n arest 
prilej sentimentele de înaltă 
prețuire, stimă deosebită £ ad
mirație pe care ie r.utrun pen
tru neobosita și atît de rodnica 
dumneavoastră activitate, pusă 
In slujba propășirii patrie: si 
șă vă mulțumim dm pen
tru faptul că ne onorați cu par
ticiparea dumneavoastră la a- 
ceastă sărbătorească adurar® 
popular*.

După ce a evocat jftxteele 
evenimente de acum 125 de 
ani. vorbitorul a spus fa con
tinuare :

lașul, străvechi leagăn de 
cultură și progres, a înscris ia 
istoria Rcmânie: paaini de no
bile și glorioase tradiții, pe care 
aniversarea a 125 de ani de la 
Revoluția din 1843 le readuce vii 
in memona si oor.știmu noas
tră. Cu legitimă mindrie putem 
afirma că în momentele de co
titură ale istoriei r.nastre na
ționale; masele noculare din a- 
cea&ă parte a țări: t-au aflat 
fn prunele rînduri. contopindu- 
se organic cu lupta întregului 
popor.

Dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați luat 
cunoștință cu lașul in anul 1939, 
în acea perioadă grea de ile
galitate a partidului. Ați găsit 
pe atunci un oraș în care mize
ria maselor se împletea cu ne
păsarea regimului burghezo- 
moșieresc. în același timp, 
v-ați convins încă atunci că 
în acest oraș existau numeroase 
forțe revoluționare și democra
tice, care militau pentru feri
cirea poporului și care își a- 
duceati contribuția la cauza ge
nerală a partidului nostru.

Anii socialismului au însem
nat pentru Iași, ca și pentru 
întreaga țară, o perioadă de 
profunde transformări, care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
vechiului oraș. Așa cum afir
mați cu prilejul unei vizite an
terioare, „lașul a întinerit, el 
este da nerecunoscut față de 
perioada de dinainte de război44, 
într-adevăr, ca urmare a înfăp
tuirii politicii științifice a par
tidului de dezvoltare economi
că a tuturor zonelor țării, la
șul și-a adăugat noi atribute, 
acelea de oraș al chimiei, al 
metalurgiei, electronicii, texti
lelor, materialelor de construc

„Să deschidem istoria, cartea 

de mărturie a veacurilor"
Corespondență de la trimisul nostru

„Să deschidem istoria, cartea de mărturie a 
veacurilor.

îndemnul lui Bălcescu, consemnat în una dintre 
cele mai importante lucrări ale sale — „Mersul 
revoluției in istoria românilor* — era Către o 
analiză profundă fi dreaptă, făcută, cu mintea fi 
cu inima, a evenimentelor care s-au sudeedat in 
scurgerea vremii și din care putem înțelege mai 
bine că „nația română n-a vegetat, n-a stat pe 
loc, ci a mers înainte transformindu-se și lupți nd 
neîncetat".

Cercetarea istoriei patriei, această pregnantă 
mărturie a vieții progresive a unui brav popor 
care a știut și a reușit întotdeauna, prin lupte 
și prin jertfe nepieritoare, să-fi apere ființa și 
glia strămoșească, a devenit astăzi, în societatea 
noastră socialistă, o datorie de onoare. Trăim o 
epocă eroică și, in mod firesc, partidul nostru 
comunist, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arată o preocupare fundamen
tală pentru cinstirea tuturor înaintașilor care s-au 
sacrificat eroic pentru păstrarea ființei noastre na
ționale, care și-au făcut un crez din slujirea intere
selor și aspirațiilor poporului nostru. SintenȚastăzi 
martori și părtași la grandioasa operă dondusă 
de partid : făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. în munca și în viata noastră își 
găsesc împlinire năzuințele și idealurile seculare 
ale generațiilor trecute. Totodată învățăm din 
faptele lor, din pildele lor de eroism. Pentru 
aceasta, îndeosebi, îi prețuim pe înaintași, pentru 
aceasta partidul și poporul român cinstesc gene
rațiile revoluționare oare au intrat în istorie prin 
opera de propășire a neamului șt de întărire a 
patriei, prin lupta lor pentru libertate, indepen
dență națională și progres social.

„Sâ deschidem istoria, cartea de mărturie a 
veacurilor**.

lașul l-a întîmpinat pe secretarul general al 
P.C.R- cu mindrie și cu bucuria firească că po
porul nostru, patria noastră au în frunte un expo
nent de nădejde al clasei muncitoare, care, 
prin partidul ei, cresc asemenea oameni demni de 
trecutul măreț al României și în stare să conducă 
destinele făuritorilor prezentului nostru socialist 
și al viitorului comunist.

Omagiindu-i pe revoluționarii din 1848, parti* 
cipanții la Adunarea populară de la Iași, impor
tantă manifestare politică, au adus un fierbinte 
omagiu maselor populare care n-au încetat ni
ciodată lupta, poporul român din rîndul căruia 
s-au afirmat, în tumultul anului revoluționar 1848 
personalități ca Vasde Aleăsandri, Mihail Kogăl- 
niceanu, AL I. Cuza, Alecu Rilsso șt alții.

ir
„Să deschidem istoria, cartea de mărturie a 

veacurilor"... Îndemnul lui Rălcescu a fost preluat 
ca motto de către' artiștii din corurile, și orches
trele reunite ale Operei de stdt și Filarmonicii 
„Moldova", corpul de balet âl Operei de stat și 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri", care în 
încheierea grandioasei manifestări populare au 
prezentat un frumos spectacol intitulat „Eroi au 
fost, eroi sînt încă", ilustrare emoționantă a 
continuității idealurilor și luptei revoluționare a 
poporului român, a celor mai buni fii ai săi, 
încununată de victoria revoluției socialiste, a co
muniștilor: „P.C.R. I Trei Utere arzînd pe culmi 
de dor, I De-al omeniei soare aurite / Dinspre 
trecut tn azi spre viitor / Suind ca trei columne in
finite / / Și ele-s rădăcină, trunchi șt rod / Prid
vorul casei. Tîmpla. Temelia / Noi P.C.R. cînd 
spunem, spunem tot 1 Poporul I Ceaușescu / 
România I

ADRIAN VASILESCU

ții și prelucrării lemnului. Toa
te acestea le datorăm partidu
lui, care călăuzește cu clarvizi
une și fermitate opera de dez
voltare multilaterală a patriei.

Pentru noi, ieșenii, este cea 
mai aleasă cinste, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și o 
onoare deosebită de a vă primi 
din nou în mijlocul nostru. Fo
losim acest prilej pentru a vâ 
informa, tovarășe secretar ge
neral. că organizația județeană 
de partid, toți oamenii muncii 
și-au mobilizat eforturile pen
tru a traduce în viață prețioa
sele indicații pe care ni le-ați 
dat în timpul vizitei de lucru 
$i in cadrul Conferinței jude
țene de partid din luna ia
nuarie

Succesele dobindite de la în
ceputul anului și pîr.ă în pre
sent ne îndreptățesc să vă asi
gurăm os și județul Iași își a- 
cuce deplina contribuție la In- 
«jgpjfriiiPa exemplară a sarci
nilor pe anul 1973 — an hotă
rî tor pentru îndeplinirea cmct- 
nalului înainte de termen. In 
întreprinderile ieșene s-a des
fășurat si se desfășoară o Lar
gă acțiune de valorificare a re
zervelor fateme. de moderni
zare si divers :: zare a prodnc- 
țjet Ir. srma ndxat.i.rr ee ni 
le-atî dan finaHzâm sfi&dtel 
tednio-e -incjornk* privind mo- 
dernîz2pea Urinei mecanice 
_Nk-?î~a* < a-nelesa-ea în o- 
rasu! Pasean; a un* nnttati 
d_n sectorul ccnsiracțulor ce 
mascat. La Urina de fibre sin- 
trte». Uxma me-alurgxă. fa- 
brte» âe anrib&ocfce st în ane 
înmenrmderi se tnSofinesc 
ivt — privfad mai bona toLo- 
«re a -tsaxtilrr de nrodurfie 
existente Ne preocupăm de 
extir.cerea experienței pozitive 
pe care am dotrindit-o in inte
grarea titlului cu cerce
tarea științifică si producția. 
Avem permanent in centrul a- 
tentie: înfăptuirea măsurilor ee 
vizează ridicarea continuă a ni
velului de trai, prin intensifi
carea ritmului de construcție a 
locuințelor. căminelor pentru 
tineret si a creselo- pentru co-

Vă asigurăm, stimate tovară
șe secretar general, că organi
zația udețear.â de partid, toți 
oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri, vor acționa cu si 
ma multă hrtărire pentru va
lorificarea tuturor rezervelor 
de care dispunem, pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen, pentru a traduce In 
mod exemplar in viată politica 
partidului.

Prezența dumneavoastră Ia 
această mare adunare populară 
prin care lașul omagiază împli
nirea a 125 de ani de la Revo
luția română din 1848 ne întă
rește mai mult in crederea in 
viitorul măreț al patriei. Ne ex
primăm și cu acest prilej atașa
mentul statornic si adeziunea 
dep’mă față de politica intern* 
si externi a partiduhrt odată 
cu înălță noastră r~";:d®raț:e și 
prețuire pentru activitatea neo
bosită pe care o desfășurați in 
fruntea partidului fi a statului, 
conducind poporul spre culmile 
cele mai inalte de prosperitate, 
de cultură și civilizație.

Relevi nd însemnătatea Revo
luției de la 1848, Ion Tofan, 
muncitor la Uzina de fibre sin
tetice din Iași, a spus :

Evenimentele pe care le evo
căm astăzi — împlinirea a 125 de 
ani de la Revoluția burghezo-de- 
mocratică din 1848 — au pentru 
noi, muncitorii, pentru toți oa
menii muncii din orașul și ju
dețul Iași, ca și pentru întregul 
popor român, adinei și puternice 
semnificații. Revoluția de la 
1848 întruchipează expresia înal
telor idealuri de dreptate, de 
împlinire a unor vechi și în
dreptățite năzuințe pentru care 
s-au jertfit mul ți fii devotați ai 
națiunii noastre.

Idealurile și aspirațiile pentru 
care au luptat revoluționarii de 
la 1848 au fost preluate și duse 
mai departe de eroica noastră 
clasă muncitoare, găsindu-și o 
strălucită împlinire în anii so
cialismului, cind. sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, poporul nostru a 
devenit liber și stăpîn pe soarta 
sa, lichidînd pentru totdeauna 

orice formă a exploatării omu
lui de către om.

Astăzi, a arătat vorbitorul în 
continuare, cind trăim intr-o 
țară liberă și independentă, cind 
prin : munca noastră comună, 
făurim un viitor luminos pa
triei socialiste, ne mindrim că 
jertfele înaintașilor n-au fost 
zadarnice.

Alături de întregul popor, noi. 
muncitorii din Iași, colectivul de 
muncă de la Uzina de fibre sin
tetice. ne mindrim nu numai cu 
tradițiile revoluționare și cultu
rale ale lașului, dar și cu pre
zentul său bogat in împliniri, 
care l-a transfomat intr-o pu
ternică cetate a industriei și 
culturii. Sîntem nespus de fe
riciți că muncim intr-o uzină 
modernă căreia dumneavoas
tră, tovarășe secretar gene
rai, i-ați dat impulsul de 
declanșare a probelor tehno
logice. tar. In urma vizite: de 
lucru din luna ianuarie, indica
țiile dumneavoastră ne-au mo- 
bilizat să găsim noi resurse, să 
ne organizăm mai bine munca 
și să ne înscriem cu rezultate 
mereu mai bune în larga miș
care de masă pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen. 
Vă rapomâm. to^-arășe secretar 
general, că nrer.oase’.e dumnea- 
voas-m i nd. sa fii au început sâ 
prtr.dă -.uatâ- con creț: zi ndu-se. 
pină in prerent, in sporirea pro- 
dncțtei ea 2W0 tone fire, in îm
bunătățirea calității produselor, 
fa punerea in funcțiune înainte 
de termen, a unor noi capacități, 
precum si fa alte măsuri menite 
să contribuie la creșterea efi
cienței economice.

Colectivul de muncitori, teh
nicieni ș: ingineri din Uzina de 
fibre sintetice a primit cu depli
nă aprobare recentele măsuri a- 
dop ta te de conducerea partidului 
și statului pentru perfecționarea 
organizării și conducerii econo
mie: și a întregii vieți sociale, 
pentru așezarea fermă a rela
țiilor din societatea noastră pe 
principiul eticii și echității so
cialiste. Ele au dus la simplifi
carea structurilor organizatorice, 
la apropierea conducerii de 
mase, la eliminarea unor feno
mene birocratice și la integrarea 
organică a specialiștilor in pro
ducție. acolo unde, de fapt, se 
cere aportul lor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, a spus vorbito
rul in încheiere, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca 
munca noastră, însuflețită de cel 
mai cald patriotism, s-o aducem 
ca omagiu luptei înaintașilor și 
s-o alăturăm eforturilor între
gului ponor, sporindu-ne astfel 
contribuția la accelerarea dez
voltării patriei noastre pe ca
lea socialismului și comunismu
lui.

Luînd cuvîntul. Elena Dascălu, 
studentă la Facultatea de istorie 
a Universității ..Al. I. Cuza“, a 
spus :

Aniversarea a 125 de ani de la 
Revoluția română din 1848 con
stituie pentru noi. tinăra gene
rație. un nou prilej de a ne ma
nifesta dragostea fierbinte față 
de patrie, de a aduce omagiul 
nostru marilor înaintași revolu
ționari ai neamului, ale căror 
fapte sînt și astăzi lecții vii de 
patriotism, de luotă pentru îm
plinirea aspirațiilor poporului, 
pentru independența si suvera
nitatea țării, pentru progres. 
Vor rămîne pentru totdeauna 
înscrise în eoooeea națională. în 
zbuciumata istorie a țării, pa
triotismul fierbinte al marilor 
cărturari și stegari ai lup'ei re
voluționare. spiritul lor de dă
ruire pentru realizarea năzuin
țelor vitale ale poporului, pen
tru afi’-marea națiunii române.

In inima și conștiința noastră, 
evenimentele de la 1848 găsesc o 
profundă rezonantă și pentru 
faptul că cei mai mulți dintre 
militanții și fruntașii revoluției 
au fost tineri. Acest fapt de
monstrează o dată în plus, că 
tineretul nostru a fost întotdeau
na receptiv la ideile înaintate, 
revoluționare, s-a manifestat 
de-a luneul istoriei ca o puter
nică forță socială-a progresului 
si civilizației, a militat pentru 
idealurile de libertate națională 
și dreptate socială.

Dînd glas sentimentelor pro

funde pe care le nutrește între
gul tineret, noi, studenții și în
tregul tineret ieșean, a arătat 
vorbitoarea in continuare, ne 
exprimăm dragostea fierbinte, 
recunoștința și înalta prețuire 
față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
prieten apropiat al tineretului și 
studenților.

Ne angajăm în fața partidului 
să ducem mai departe tradițiile 
glorioase de lupta ale înaintași
lor. să apărăm cu orice preț, cu 
sacrificiul suprem, dacă va fi 
nevoie, independența, libertatea 
și integritatea patriei și să du
cem mai departe opera lor, fă- 
cîndu-ne țar-a mai frumoasă și 
mai bogată cu mintea și brațe
le’ noastre.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitoarea 
a spus in încheiere : Cunoaștem 
viața și lupta dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral. faptele dumneavoastră revo
luționare. ce iși au începutul din 
cea mai fragedă tinerețe. înaltul 
spirit de sacrificiu manifestat in 
anii ilegalității. Munca neobosi
tă. clarvăzătoare cu care condu
ceți astăzi partidul și statul nos
tru sînt pentru noi exemplul cel 
mai malt de patriotism, de de
votament comunist pentru înde
plinirea aspirațiilor poporului, 
pentru triumful socialismului și 
comunismului.

Și acum, cind sărbătorim 125 
de ani de la Revoluția din 1848, 
vă asigurăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a de
veni ostași de nădejde ai parti
dului. slujitori devotați ai po
porului, participanți activi la 
înfăptuirea programului de ridi
care a României pe cele mai 
inalte culmi ale progresului, ci
vilizației și culturii.

Sînt deosebit de emoționată că 
particip la această mare adunare 
populară consacrată împlinirii a 
125 de ani de la Revoluția din 
1848 in Țările Române, revoluție 
începută in Moldova, aici la Iași, 
și căreia ii aducem acum întrea
ga noastră cinstire, a spus Agla- 
ia Lupu, președinta cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Ruginoasa.

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

Țărănimea a constituit, așa 
cum dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, ați subli
niat in repetate rînduri, o forță 
socială înaintată. In dorința de 
libertate și demnitate, ea a dus 
greul bătăliilor pentru apărarea 
patriei,- pentru unirea Țărilor 
Române, pentru cucerirea inde
pendenței, pentru formarea sta
tului modern. Ea și-a dat depli
na adeziune programului re
voluționar de la 1848, de
oarece aici figurau drepturi 
și libertăți pentru care a 
luptai der veacuri. Adevărata li
bertate și demnitate, adevărata 
prețuire de forță socială, țără
nimea a cunoscut-o în anii con
strucției socialismului, cind, In 
calitate de principal aliat aL 
clasei muncitoare, sub conduce
rea partidului comunist, a înre
gistrat profunde transformări. 
Prin înfăptuirea procesului re
voluționar de transformare so
cialistă a agriculturii, năzuințe
le de veacuri de a trăi în bună 
stare, au devenit astăzi realita
te în casele noastre. Cooperati
vizarea agriculturii a schimbat 
din temelii viața satelor, a si
tuat agricultura pe linia unei 
continue modernizări, asigurînd 
condițiile sociale pentru pro
gresul larg al acestei ramuri de 
bază a economiei naționale, pen
tru sporirea contribuției sale la 
satisfacerea necesităților între
gii societăți.

Adresindu-se secretarului ge
neral al partidului, vorbitorul a 
spus apoi în cuvîntul rostit de 
la tribuna marii adunări popu
la’-® :

Noi, cooperatorii din Ruginoa
sa, am reușit ca printr-o orga
nizare tot mai bună a muncii, 
prin folosirea sprijinului mate
rial și financiar acordat de stat, 
să obținem an de an recolte tot 
mai bogate, să sporim averea 
cooperativei și bunăstarea mem
brilor cooperativei

în cuvîntul său, acad. Cristo- 
for Simionescu a spus :

Sîntem astăzi, aici, mare mul
țime de urmași ai celor care în 
primăvara anului 1848 au ridicat 
steagul revoluției — urmași în 
frunte cu primul revoluționar 
al țării, secretarul general al 
partidului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — spre a privi cu 
ochii minții în trecut, spre a 
cinsti faptele de glorie ale îna
intașilor noștri și a năzui cu 
toată voința spre înfăptuirea a- 
celor idealuri către care ne 
conduce un nou și de neegalat 
proces revoluționar.

Se știe, s-a scris și s-a spus 
de multe ori în lecțiile de isto
rie că Revoluția din 1848 din 
Țările Române a fost înăbușită. 
Aceasta este desigur adevărat 
pentru actul in sine, privit în 
înțeles izolat, ca un moment al 
luptei de secole pentru liberta
te și dreptate a poporului ro
mân. Dar în această piață a 
unirii românilor, cu steaguri 
tricolore și roșii, ca în alte a- 
semenea locuri din patria noas
tră, s-au adunat generații de 
luptători pentru cauza progre
sului social al poporului, pen
tru împlinirea dorinței legitime 
și de neînfrînt de a fi noi în
șine, o singură națiune, unită 
și ferm hotărîtă să scrie pagini 
eroice în cartea veșnică a isto
riei patriei lor.

în acest context al continui
tății luptei pentru dreptate so
cială și națională, pentru liber
tate și progres aș cuteza să 
spun că Revoluția din 1848 a 
fost înăbușită fizic dar a dăi
nuit statornic și a triumfat prin 
ideile la a căror împlinire s-a 
angajat cu atîta vigoare și ero
ism clasa muncitoare din țara 
noastră.

Aspirațiile revoluționarilor 
din 1848, fie că erau moldoveni, 
munteni sau ardeleni, s-au ma
terializat prin revoluția socia
listă.

„Vrem să fim o nație, una pu
ternică și liberă, prin dreptul și 
datoria noastră, centru binele 
nostru și al celorlalte nații", a 
spus Nicolae Bălcescu. Această 
vrere s-a împlinit. Sîntem un 
popor puternic și liber. „Națiu
nea română nici voiește a dom
ni peste alte națiuni, nici nu va 

suferi a fi supusă altora, ci vo
iește drept egal pentru toate44, 
spune la 3 mai 1848, Simion 
Bărnuțiu, la Blaj, declarație â 
cărei substanță o găsim nealte
rată în principiile de bază ale 
poEfaicii partidului și statului 
nostru.

în încheiere, acad. Cristofor 
Simionescu a spus :

Doresc să exprim un omagiu 
de recunoștință conducerii parti
dului și statului nostru, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru faptul că a ținut să în
ceapă de aici, din lașul atît de 
bogat în tradiții progresiste, se
ria adunărilor populare care cin
stesc memoria și faptele revolu
ționarilor din 1848.

Primit cu vii și îndelungi o- 
vații. ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului — stră
lucită sinteză a tradițiilor noas

0 impresionantă evocare 
a marilor momente ale 
istoriei poporului român

In marea piață are loc, apoi, 
un impresionant spectacol fes
tiv consacrat aniversării a 125 
de ani de la Revoluția din 1848, 
intitulat sugestiv „Eroi au fost, 
eroi sînt încă".

Spectacolul înfățișează, într-o 
emoționantă și sugestivă frescă, 
tumultuosul an 1848, paginile 
sale memorabile de avînt pa
triotic și generozitate umană, 
marile momente ale istoriei 
noastre ce au succedat acestui 
eveniment de hotar, culminînd 
cu înfăptuirea visului de aur al 
poporului — instaurarea unei 
societăți. în care aspirațiile tu
turor celor ce muncesc, de a fi 
stăpini pe țara lor. de a hotărî 
liber asupra destinelor proprii, 
de a făuri o patrie înfloritoare, 
liberă și demnă, s-au îndepli
nit, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, forță politică 
ce a preluat, a amplificat și a 
dat noi valențe, profunde sen
suri, țelurilor înaripate ale îna
intașilor.

Cete de tinere și tineri, în 
portul popular al tuturor regi
unilor țării, purtind flori in 
miini, pătrund în Piața Unirii, 
exprimînd simbolic mesajul de 
cinstire, omagiul pe care astăzi 
întregul popor, locuitorii de pe 
întreg cuprinsul țării il aduc 
revoluționarilor pașoptiști. Ca 
un ecou al istoriei, răsună e- 
moționantele versuri ale mar
șului patriotic „Pui de lei“, 
dînd glas sentimentelor de a- 
dincă recunoștință ale urmașilor 
față de eroii patriei, care prin 
lupta lor neînfricată, prin jertfa 
lor, au deschis drum nou unor 
prefaceri înnoitoare în viața 
patriei. Deasupra marii piețe 
răsună însuflețitoare cuvinte 
rostite de secretarul general al 
partidului la cea de-a 12C-a a- 
niversare a revoluției din 1848 : 
„Mult singe a vărsat poporul 
nostru de-a lungul secolelor în 
zbuciumata și dramatica sa 
istorie pentru păstrarea ființei 
naționale, pentru apărarea li
bertății și demnității, pentru 
afirmarea de sine stătătoare, 
pentru egalitate in drepturi cu 
toate popoarele lumii. Revoluția 
de la 1848 a fost una din pagi
nile cele mai mișcătoare ale a- 
cestei epopei, dovedind, prin 
spiritul de jertfă al maselor, al 
celor mai buni fii ai țării, vo
ința de libertate a poporului 
român".

O scenă alegorică, ilustrată 
muzical de Rapsodia a II-a a 
Iui George Enescu. evocă Mol
dova în zilele furtunoase ale a- 
nului 1848, pe meleagurile că
reia au crescut, s-au înălțat, au 
rodit cugetele mari ale neamu
lui.

Din filele istoriei reînvie figuri 
de revoluționari moldoveni : 
Vasile Alecsandri. Mihail Ko- 
gălniceanu, Costache Negri. A- 
lecu Russo. Alexandru loan 
Cuza ; în interpretarea actori
lor sînt rostite legendarele cu
vinte ale lui Alecu Russo : 
„Privește la miazăzi si la mia
zănoapte, popoarele își ridică 
capul... gîndirea se ivește lumi
noasă pe deasupra întunericu
lui... Gindirea, duhul ce zidește 
și credința ce dă viață... Lumea 
veche Se prăvălește, și pe a ei 
dărîmături slobozia se inalță’... 
Deșteaptă-te !“ Apoi, corul reia 
înflăcăratele versuri ale lui 
Andrei Mureșanu „Deșteap
tă-te române".

Văzduhul este cutremurat a- 
cum de dangăt de clopote, de 
chemări la revoltă ce izbucnesc 

tre revoluționare, a mărețelor 
înfăptuiri obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidu
lui, pe calea luminoasă a so
cialismului — a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată, în 
repetate rînduni, de puternice 
ai »lauze.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru gă
sește un larg ecou în conștiin
ța și inimile participanților la 
adunare. Din zeci de mii de 
piepturi se înalță, fierbinte, cu
vinte de slavă pentru partid, 
pentru patria noastră social/istă. 
Se scandează, minute în șir : 
„Ceaușescu—P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul". Locuitorii de pe 
meleagurile ieșene, — de unde 
a pornit Revoluția de la 1848 — 
își manifestă simțămintele de 
caldă dragoste și recunoștință 
față de partid și secretarul său 
general. El își exprimă adeziu
nea deplină la politica mar

ca o flacără țîșnîtă din inima 
poporului, împotriva nedreptății, 
împotriva asupririi.

Celor -prezenți le sînt redate 
momentele dramatice ale desfă
șurării Revoluției de la 1848 din 
Moldova. Crainicii se succed, 
reconstituind episoadele vremii. 
Sînt evocate principiile pentru 
reforma patriei ale revoluționa
rilor moldoveni, refugiați la 
Brașov : nimicirea tuturor pri
vilegiilor, desființarea robiei pe 
pămintul românesc, împroprie
tărirea locuitorilor săteni fără 
nici un fel de răscumpărare din 
partea lor, întemeierea institu
țiilor țării pe principiile de li
bertate, de egalitate și de fră
țietate, unirea Moldovei cu Țara 
Românească, o unire dorită de 
veacuri — așa cum spune Ale
xandru Ioan Cuza — de toți 
românii, o .unire pe care, după 
spiritul timpurilor, cu armele 
în mină, au voit să o săvir- 
șească Ștefan cel Mare și Mihai 
Viteazul.

Corul cîntă acum imnul pa
triotic „Trompetele răsună" de 
Gavril Musicescu ale cărui ver
suri — „Un dor pe toți îi poar
tă/ Să-și vadă iar moșia/ Unită, 
mare, mîndră,/ Trăiască Româ
nia44/ — au îmbărbătat la luptă, 
au întărit conștiința de sine a 
poporului român, convingerea 
■lui asupra necesității unității 
naționale in cadrul frontierelor 
aceluiași stat.

1848 — Transilvania. Sugerind 
adunarea de la Blaj, un moț 
recită vestitele versuri ale lui 
St. O. Iosif din poemul „Cim- 
pul libertății44.

într-o scenă istorică, de mare 
intensitate emoțională, este re-; 
dată acum figura neînfricatului 
Avram Iancu, vorbind celor 
40 000 de români adunați la Blaj, 
alături de numeroși .iobagi ma
ghiari. Se aud vestitele cuvinte 
ale Jurămîntului depus de A- 
dunarea generală a nației ro
mâne în Cimpul Libertății i 
„...ca român voi susține tot
deauna națiunea noastră româ
nă pe calea dreaptă și legiuită 
și o voi apăra cu toate puterile 
în contra oricărui atac și asu
priri ; nu voi lucra niciodată în 
contra drepturilor și a intere
selor națiunii române și voi ține 
și voi apăra legea și. limba 
ndastră română, precum și liber
tatea, egalitatea' și frățietatea ; 
pe aceste principii voi respecta 
toate națiunile, poftind egală 
respectare de la dînsele ; nu voi 
încerca să asupresc pre nime
nea. dar nici nu voi suferi să 
ne asuprească nimenea ; voi con
lucra după putință la desfiin
țarea iobăgiei, la emanciparea 
industriei și a comerțului, la 
păzirea dreptății, la înaintarea 
binelui umanității, al națiunii 
române și al patriei noastre". 
Se intonează „Marșul lui Avram 
Iancu" și „Sfintă' zi de liber
tate".

Sînt redate apoi zilele fier
binți ale revoluției din Munte
nia. Desprins din paginile lu
minoase de glorie nepieritoare 
ale țării, care strălucesc peste 
veac, iată-1 acum pe legenda
rul Nicolae Bălcescu, inspira
torul și conducătorul necon
testat al revoluției din această 
parte a pămîntului românesc, 
exprimîncT dragostea puternică 
a poporului față de glia 
străbunilor, bărbăție și vitejie, 
setea neostoită de libertate și 
dreptate socială, dorința unită
ții naționale nutrită și procla

xist-leninistă a partidului, ho- 
tărîrea de a dura, sub condu
cerea sa, acel „falnic viitor" 
României pe care l-au întrezărit 
în visurile lor îndrăznețe cei 
mai înflăcărați patrioți, de a 
contribui, alături de ifttregu» 
popor, la realizarea mărețului 
program trasat de Congresul al 
X-lea, a hotăririlor Conferinței 
Naționale a P.C.R., la ridicarea 
patriei pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației socia
liste și , comuniste. Asistăm 
la o vibrantă expresie a 
continuității de idealuri și 
aspirații patriotice între trecut 
și prezent, a voinței întregii 
noastre națiuni socialiste de a 
urma neabătut drumul trasat de 
partid, drumul fericirii și al 
bunăstării,. al înfloririi multila
terale a României socialiste, la 
temelia căreia stau jertfele și 
înfăptuirile tuturor marilor noș
tri Înaintași.

mată unanim de pașoptiștii din 
Moldova, Transilvania și Țara 
Românească : „Unitatea națio
nală fu iubirea visată a voie
vozilor noștri cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei 
mari. Pentru dînsa ei trăiră, 
munciră, suferiră și muriră. 
Pentru dînsa Mircea cel Bătrî.n 
si Ștefan cel Mare se luptase
ră toată viața lor îndelungată 
și traseră asupră-le năvălirea 
îngrozitoare a turcilor* pentru 
dînsa Mihai cel Viteaz cade în 
Cîmpia Turzii",.

Orologiul Palatului Culturii 
bate, clopotele sale făcînd să 
răsune, ca de obicei, refrenul 
„Horei Unirii". Ca la un semn, 
orchestra și corul, apoi și cei 
prezenți, preiau melodia, âmpil- 
fieînd-o. E un moment ce su
gerează istoricul an 1859, . de 
împlinire a visurilor pașoptiști
lor. Figurile lui Al. I. Cuza, Va
sile Alecsandri. Moș Ion Roată 
sînt redate pe fundalul steagu
lui tricolor, sub ale cărui fal
duri, pe care se afla înscrisă 
deviza „Dreptate și frăție", re
voluționarii au jurat că vor fi 
credincioși voinței nației româ
ne. apărînd-o din toate puteri
le împotriva oricărui atac sau 
asupriri.

Crainicul anunță anul 1877. 
întruchipînd figura lui Vasile 
Alecsandri, un actor recită ti 
„Odă ostașilor români".

într-o simfonie a mișcării și 
culorilor, grupuri de dansatori 
exprimă, în sugestive tablouri 
coregrafice, unirea proletariatu
lui român sub steagul socia
lismului. Orchestra, corul into
nează „Internaționala". Un crai
nic citează o pagină din opere
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la crea
rea P.M.S.D.R. : „în această 
epGCă se intensifică legăturile 
dintre socialiștii români de pe 
ambele versante ale Carpaților, 
se creează legături tot mai 
strînse între proletariatul din. 
țările române. Mișcarea munci
torească ce se dezvoltă conco
mitent în toate provinciile ro
mânești își propune ca unul 
din țelurile importante ale pro
gramului ei revoluționar reali
zarea unității naționale a. po
porului nostru".

Iată acum figura Iui Mihai 
Eminescu, autorul nemuritoru
lui „împărat și proletar", în 
care pana sa își striga revol
ta și . îndemnul : „Zdrobiți orîn- 
duiala cea crudă și nedreaotă 
/ Ce lumea o împarte în mizeri 

x. Și bogați".
Este prezentat în continuare 

momentul înfăptuiri: statului 
unitar român pentru care po
porul nostru a dat grele jertfe. 
Un mare cor intonează „Pe-ti 
nostru steag".
a Pagina scrisă eu litere de aur 
in istoria patriei — crearea 
Partidului Comunist Român — 
sub conducerea căruia s-au în
făptuit idealurile luminoase 
pentru care au luptat nenumă
ratele generării ale înaintașilor, 
este redată în mod solemn Un 
cor recită : „Și-o forță-a tre
buit / care să schimbe. / In 
forță / lacrima / si suferința. / 
Și-a fost atunci un ceas hotărî- 
tor. / în crugul timpului bătrîn 
/ Cînd s-a născut din lupte si 
din jertfe / Partidul nostTU Co
munist Român. /

O masă de oameni. înfățișlnd 
clasa muncitoare, țărănimea,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Intelectualitatea, Unind larg 
desfășurat steagul partidului, 
înaintează compact, în ritmul 
imnului „Partidul4*, simbolizînd 
unitatea politică a întregului 
popor, în frunte cu cei mai 
vrednici fii ăi ei — comuniștii.

O altă alegorie evocă zilele 
fierbinți de luptă și de glorie 
ale insurecției din august 1944. 
Apoi, o suită de scene redau 
imagini din epopeea construirii 
socialismului, a societății soci
aliste multilateral dezvoltate pe 
pămîntuj patriei noastre sub 
conducerea partidului, care mo
bilizează șl călăuzește energii
le, înflăcărind întregul popor in 
marea operă patriotică de ri
dicare a țării pe culmile pro
gresului și civilizației.

Corul și orchestra cîntă, ca 
un ecou, continuu reluat, „Glo
rie, partid nebiruit**.

Ca un omagiu adus celui mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt recitate versuri închinate 
secretarului general al partidu
lui.
Fiți binevenit la Iași, 
Pisc și suflet de văpaie 
Ce-ndrumați ai tării pași;
Ceaușescu Nicolae.
Sub al libertății steag 
Ținut sus de dumneavoastră. 
Vă salută-adînc cu drag 
lașul și nădejdea noastră. 
Mulțumim că prin partid, 
Deci prin voi, slăvite faur, 
Tuturor ni se deschid 
Căi spre-un viitor de aur. 
Mulțumim ca și-n trecut, 
Cu o bucurie rară, 
Pentru tot ce ați făcut 
Și ce faceți pentru țară. 
Vă urăm, ca din străbuni, 
Ca avind mereu tăria, 
Să trăiți mulți ani și buni 
Pentru noi și România !

Intr-o atmosferă de entuziasm 
patriotic răsună continuu 
»,P.C.R.-Ceaușescu“.

Impresionanta ' manifestare 
eojfcacrată mărețelor evenimen
te revoluționare de la 1848 ia 
6fîrșit. Ea a constituit o puter
nică expresie a sentimentelor 
patriotice care animă întregul 
nostru popor, a cinstirii înain
tașilor, care au intrat în istorie 
ca luptători dîrzi, neînfricat! 
pentru păstrarea ființei noastre 
naționale, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor poporului spre o 
viață demnă, liberă, civilizată. 
Manifestarea a fost totodată un 
prilej de evocare a drumului 
parcurs de întregul popor sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a succeselor dobîndite 
de oamenii muncii pe calea so
cialismului pe pămîntul Româ
niei.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu 
străbate pe jos Piața Unirii, 
sărbătoarea populară continuînd 
astfel, în mod firesc, în mijlo
cul locuitorilor. O mare Horă a 
Unirii se încinge în întreaga 
piață avînd în rîndul ei pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat. Secretarul general al 
partidului este apoi condus de 
mulțime cu calda urare „Mulți 
ani trăiască44, ieșenii ma- 
nifestîndu-și deschis bucuria 
de a avea din nou în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea nestră
mutată în politica partidului, 
care conduce întregul nostru 
popor, din victorie în victorie, 
spre țelul luminos al comunis
mului.

Reportajul a fost realizat de .
ION MARGINEANU, 
ADRIAN IONESCU, 
NICOLAE VAMVU,
GHEORGHE BRATESCU, 
țpSIF SOCACIU, 
CONSTANTIN ZLAVOG

Foto :
ANGHEL PASAT, 
PETRE DUMITRESCU 
RADU CRISTESCU

(Urmare din pag. I) 
tate, prin aceeași limbă, religie, 
obiceiuri, sentimente, prin po
ziția geografică, prin trecutul 
lor și, în sfîrșit, prin nevoia de 
a se mîntui**. (Aplauze puter
nice, urale). Pornind tocmai de 
la aceste considerente deși s-a 
desfășurat separat — în Moldo
va, Transilvania și în Muntenia 
— Revoluția de la 1848 a expri
mat programul unitar al între
gului popor, în centrul căruia, 
obiectivul cel mai imperios era 
unirea tuturor românilor în 
granițele aceluiași stat național, 
democratic, modern și indepen
dent. (Aplauze puternice, urale). 
Tocmai aceasta explică faptul 
că în tot cursul desfășurării 
revoluției, militanții pașoptiști 
din cele trei țări românești au 
avut contacte strînșe, au cola
borat și s-au întrajutorat în
deaproape.

Punctul de pornire al eve
nimentelor revoluționare care 
au cuprins Țările Române în 
1848 a fost Moldova. La sflrșl- 
tul lunii martie, peste 1 000 de 
cetățeni se întrunesc la lași 
și hotărăsc să înainteze dom
nitorului Mihai Sturdza o peti- 
ție-proclamație. Redactat de 
poetul Vasiie Alecsandri, acest 
document, semnat de sute de 
persoane, constituie primul pro
gram al Revoluției române de 
la 1848. Deși destul de modera
tă, de teama intervenției țaris
te, petiția proclama ca reven
dicări de bază îmbunătățirea 
stării țăranului, dizolvarea A- 
dunării obștești, constituirea u- 
nei gărzi cetățenești, desființa
rea cenzurii, asigurarea liber
tății personale, reforma învăță- 
mîntului, desființarea taxelor 
vamale pentru exportul de ce
reale, înființarea unei bănci 
naționale si altele. Speriat de 
această mișcare cu caracter re
voluționar, domnitorul organi
zează reprimarea participanți- 
lor la adunarea de la Iași, in
stituind un regim de teroare 
în întreaga Moldovă. Represiu
nile nu pot opri insă declanșa
rea revoluției. Mișcarea revolu
ționară nu numai câ nu se 
stinge, dar ia o și mai mare 
amploare. Țărănimea se naică 
cu hotărîre la lupta împotriva 
boierilor și a domnitorului. Așa 
cum arată documentele vremii, 
de la Covurlui si pînă la Doro- 
hoi. satele erau într-o puterni
că stare de agitație. O deose
bită extensiune cunosc mișcă
rile țărănești din județele Ba
cău. Neamț. Roman, Suceava 
și Tutova. Un document vorbeș
te despre organizarea , unui a- 
devârât corp de luptă format 
din circa 10 000 de țărani care 
urmau să se îndrepte sore lași.

O parte din revoluționarii 
moldoveni se refugiază în cele
lalte țâri române unde conti
nuă activitatea, elaborînd noi 
programe politice de luptă. La 
12 mai, la Brașov se dă publi
cității platforma de revendicări 
a revoluționarilor moldoveni 
refugiați în Transilvania, inti
tulată „Principiile noastre pen
tru reformarea patriei". Acest 
document, redactat într-un stil 
lapidar, avea un conținut as
cuțit revoluționar. cuprindea 
revendicări deosebit de radica
le. El cerea „împroprietărirea 
țăranilor fără despăgubire", 
„Nimicirea tuturor privilegii
lor". „Deopotrivă purtare a 
sarcinilor statului”, „Intemeie- 
rea instituțiilor tării pe princi
piile de libertate, de egalitate 
și de frățietate, dezvoltate in 
toată întinderea lor", „Unirea 
Moldovei și a Valahiei intr-un 
singur stat neatirnat românesc". 
Cîteva luni mai tirziu, Mihail 
Kogălniceanu a elaborat, la 
Cernăuți. unde, se refugiase, 
„Dorințele partidei naționale 
din Moldova" — cel mai amplu 
program al revoluționarilor 
moldoveni. Era abordată o 
gamă deosebit de vastă de pro
bleme economice, sociale, poli
tice. administrative, morale ale 
societății vremii — de la rela
țiile de proprietate, la organi
zarea statală, de la comerțul
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exterior la principiile consti
tuirii armatei și justiției, de la 
reforma învățămîntului la drep
turile naționalităților conlocui
toare, de la libertatea cultelor 
la etica publică. In centrul do
cumentului era formulată răs
picat revendicarea unirii Mol
dovei și Munteniei, considerată 
„cheia de boltă" a edificiului 
statal ce urma să fie constituit.

După cum se cunoaște, la 
scurt timp după declanșarea re
voluției din Moldova, izbucnesc 
puternice mișcări revoluționare 
similare și în Muntenia și în 
Transilvania. Exceptînd, desi
gur, unele particularități deter
minate de situația specifică a 
acestor provincii românești, de 
caracterul ' dominației străine 
care se exercita asupra lor, 
platformele-program ale mi- 
litanților pașoptiști conțin în 
esență aceleași. revendicări 
economice, sociale și politice. 
Trăsătura caracteristică comu
nă a revoluției în toate țările 
române, a fost, pe de o parte, 
lupta pentru lichidarea relații
lor feudale și realizarea unor 
reforme economice și social- 
politice de natură să dea cimp 
liber dezvoltării forțelor de 
producție și să ridice țara la 
nivelul de organizare al țărilor 
avansate din Europa, iar pe de 
altă parte, revendicarea cerin
ței vitale a constituirii statului 
național unitar — condiție a 
înseși emancipării națiunii ro
mâne, a mersului înainte al so
cietății românești pe calea pro
gresului și civilizației.

Revendicările sociale și na
ționale înscrise pe steagul de 
luptă al revoluționarilor pa
șoptiști, idealurile pentru care 
s-au ridicat aceștia, eroismul și 
abnegația cu care au înfruntat 
represiunea reacțiunii, dirzenia 
și spiritul de jertfă dovedite 
de masele largi populare în a- 
ceste bătălii au stîrnit un viu 
interes în rîndurile opiniei pu
blice europene, au provocat 
stima, aprecierea și admirația 
cercurilor progresiste, înainta
te, de pe continent Urmărind 
cu atenție evenimentele din 
Europa. Engels arăta că .Jn- 
cepind din 1'89 hotarele revo
luției înaintează neîncetat. Ul
timele ei avanposturi au fost 
Varșovia, Debrețin și Bucu
rești". Intr-adevăr se poate spu
ne că revoluția din Moldova, 
Muntenia și Transilvania de la 
1848 a reprezentat, în răsăritul 
Europei, cel mai înaintat avan
post al marilor mișcări politice 
și schimbări sociale care cuprin- 
seseră continentul nostru înce- 
pir.d de la marea revoluție 
franceză din 1789. Aceasta re
levă gradul înalt de radicaliza
re a spiritului militant al ma
selor populare din provinciile 
românești, voința de luptă a 
poporului român conștient de 
interesele sale vitale, hotărît 
să-și cucerească cu orice sacri
ficii libertatea socială și națio
nală, dreptul de a trăi unit, li
ber și stâpîn în propria sa țară. 
(Aplauze puternice ; urale).

Ziare importante din țările 
apusene comentau în mod cu
rent desfășurarea luptelor re
voluționare în țările românești, 
atrăgînd atenția opiniei publice 
asupra amploarei și importan
ței lor. Ziarul francez „Le Na
tional*4 scria că „in Moldova sint 
incâ oameni gata să se sacrifice 
pentru libertate", câ „romanii 
din toate provinciile arbitrar 
despărțite au păstrat sub stâ- 
pini diverși aceeași conștiința a 
drepturilor lor, aceeași credin
ță in reînvierea de viilor a na
ționalității lor".

Acțiunile revoluționarilor ro
mâni de la 1848 făceau obiectul 
rapoartelor cancelariilor și al 
oficiilor diplomatice occidenta
le. Ambasadorul francez la 
Viena raporta, de pildă, despre 
evenimentele din țările româr.e 
că i „O populație de mai mult 
de 8 milioane de locuitori de 
origine latină alezată pe un pă- 
mint de o magnificiență și fer
tilitate recunoscuta, care totuși 
s-a menținut in mijlocul tuturor 

vicisitudinilor dezastruoase la 
care necontenit a fost pradă de 
la căderea imperiului roman și 
care simte astăzi atita forță vie 
ca să aspire la o reconstituire 
independentă, o asemenea popu
lație este cu totul demnă de 
atenție și interes". „Mișcarea 
română pentru independență și 
Unire — arată raportul — va 
juca un mare rol în reconsti
tuirea estului Europei". Se poa
te spune că a avut dreptate a- 
cest ambasador ! (Vii aplauze).

Mișcarea revoluționară de la 
1848 din Țările Române, țelurile 
ei îndreptate spre eliberarea 
națională și socială, spre unita,- 
te au găsit simpatie, sprijin și 
solidaritate în rîndyrile militan- 
ților progresiști atît din țările 
apusene cît și din țările vecine 
și, în mod deoosebit, Ia demo- 
crat-revoluționarii ruși. Revista 
„Sovremenic44, condusă de Cer- 
nâșevski, analizînd cauzele care 
au determinat Revoluția de la 
1848 din Țările Române, arăta că 
aceasta nu a fost de loc „intîm- 
plătoare", născută din „prostia 
lui Bibescu", cum susținea pre
sa reacționară a vremii, ci ea 
este „un rezultat, creat în timp, 
al stării sociale a păturilor 
care munceau", al „samavolni
ciei boierilor", al „situației 
grele" în care se afla țărăni
mea română. Democrat-revolu- 
ționarii ruși au susținut, în 
scrierile lor, năzuința pașoptiș
tilor români de a întemeia sta
tul național unitar. Dobroliu
bov, unul din fruntașii mișcării 
democrat-revoluționare din Ru
sia. scria cițiva ani mai tîrziu, 
că unirea definitivă într-un sin
gur stat român independent 
„a rămas o dorință a poporului, 
o dorință care a fost exprimată 
de atitea ori in istoria lui".

Totodată însă. Revoluția de 
la 1848 din Moldova — și, în 
general, din țările românești — 
aspirațiile și revendicările so
ciale și naționale ale revoluțio
narilor pașoptiști, au stîrnit în
grijorarea profundă, aversiunea 
și reacția puterilor absolutiste 
care se temeau să nu le fie pe
riclitate sferele de influență, 
..drepturile" de stăpinire pe 
care și le arogau față de po
porul român. încă din prim°’• 
momente ale izbucnirii revolu
ției din Moldova, țarul Nicolae I 
al Rusiei arăta, intr-o ordonan
ță, că „revoluția română este 
opera unei minorități turbulente 
ale cărei idei de guvernămînt 
sînt împrumutate de la propa
ganda democratică și socialistă 
a Europei", iar Ministerul de 
Externe al Imperiului țarist co
munică consulului general rus 
din Principatele Române că 
„împăratul este hotărît a nu 
suferi ca anarhia să pătrundă 
în partea staturilor otomane 
puse sub a lui protecție". A- 
ceeași atitudine manifestă față 
de revoluție și împăratul Vienei 
și sultanul. Această atitudir.e 
era determinată nu numai de 
faptul că marea boierime apela 
la intervenția străină pentru 
a-și apăra interesele de clasă, 
ci și de faptul că ridicarea Ia 
luptă a revoluționarilor români 
pentru cucerirea de drepturi și 
libertăți democratice, pentru 
înlăturarea vechilor rînduieli 
era considerată ca primejdioasă 
pentru însuși regimul absolutist 
pe care-1 reprezentau atit țaris
mul, cît și imperiile otoman și 
habsburgic.

Protestînd față de Intenția 
puterilor străine de a interveni 
în treburile interne ale țărilor 
românești și de a înăbuși revo
luția. Gheorghe Bariț scria : 
„Rusiei țariste care vrea să țină 
la pămint orice încercare de 
reforme in Principatele danu
biene, românii trebuie să-i ara
te eâ de fapt ei simpatizează din 
tot sufletul si din tot cugetul 
lnr ideile adevăratei libertăți— 
Românii nu urăsc pe ruși 
nici pe turci. urăsc din 
fundul sufletului orice sistem 
absolutist. Românii vor suvera
nitatea deplină, vor pacea eu 
toți vecinii, vor libertate și fra
ternitate inlăuntru și in afară 

— și ei nu se vor odihni pină 
nu ie vor cîștiga". (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale Înde
lungate). De altfel. întotdeauna, 
revoluționarii români s-au pro
nunțat pentru solidaritate cu 
forțele revoluționare de pretu
tindeni, au fost alături cu ele. 
s-au numărat printre aceia 
care au făcut totul pentru scu
turarea absolutismului, a reac
țiunii, așa cum și astăzi po
porul nostru se află în primele 
rînduri ale luptei împotriva im
perialismului, colonialismului, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună. (Aplauze puternice, 
urale).

După cum se cunoaște, reac- 
țiunea română a acționat cu 
toată brutalitatea împotriva re
voluționarilor. Neputind singură 
să înăbușe voința poporului 
spre libertate, ea a recurs la 
ajutor străin, chemind trupele 
reacțiunii .țariste, otomane și 
habsburgice pentru a interveni 
spre a o sprijini în înăbușirea 
mișcării revoluționare. Astfel, 
cu sprijinul reacțiunii și al 
trupelor străine, reacțiunea din 
cele trei provincii românești 
a reușit să înăbușe mișcările 
revoluționare din acea vreme. 
Dar. de fapt se poate spune că 
revoluția începută în 1848 a 
continuat să se desfășoare sub 
diferite forme, găsindu-și expre
sie în realizarea unirii princi
patelor, în înfăptuirea reforme
lor sociale ulterioare. în toate 
transformările și mișcările revo
luționare care au avut ioc în 
Țările Românești, apoi in Româ
nia. pină la revoluția socialistă. 
Deci. Revoluția din 1848 a con
tinuat să fie. într-o formă sau 
alta, trează. Poporul a ținut sus 
steagul libertății și independen
ței naționale pină la înfăptuirea 
revoluției socialiste, care a adus 
adevărata libertate națională si 
socială pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice, urale).

După cum se știe, tovarăși. în 
toată această perioadă de frâ- 
mintări si lupte revoluționare 
exponentul cel ma: consecvent 
și fidel al aspirațiilor poporu
lui. al necesităților dezvoltării 
istorice a societății românești 
pe calea progresului material și 
social, s-a dovedit a fi proleta
riatul Creindu-și, acum 80 de 
ani, propriul său partid politic 
revoluționar, el a dus mai de
parte și a ridicat pe un plan su
perior lupta pentru libertate na
țională și socială în România. 
Condus de partidul clasei mun
citoare. poporul român a reușit 
să răstoarne regimul burghezo- 
moșieresc, să lichideze vechile 
rînduieli bazate pe exploatare și 
asuprire, să făurească o socie
tate nouă — societatea socialistă, 
întemeiată pe egalitate și drepta
te socială, in care poporul este 
pe deplin stăpin pe destinele 
sale și își făurește în mod con
știent propriul viitor, propria 
istorie. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
In anii regimului socialist 

România a lichidat înapoierea 
moștenită din trecut, s-a trans
format într-o țară prosperă și 
înfloritoare, cu o industrie mo
dernă și o agricultură în plină 
dezvoltare, cu o cultură avansa
tă și un nivel de trai în conti
nuă creștere, o țară care ocupă 
un loc demn între națiunile 
Jumii. Orinduirea socialistă asi
gură astăzi egalitate deplină in 
drepturi și posibilități de afir
mare in viața social-politică a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, per
mite poporului, liber și stăpin 
pe soarta sa. să-și făurească o 
viață îmbelșugată și prosperă. 
Marile realizări obținute de 
România socialistă în toate do
meniile vieții economico-sociale 
sînt o dovadă grăitoare a forței 
și energiei creatoare a poporu
lui român, a eroismului cu care 
clasa muncitoare. în alianță cu 
țărănimea și intelectualitatea, 
cu toți oamenii muncii, fără 

deosebire de naționalitate, mun
cește pentru edificarea noii o- 
rinduiri, o dovadă a justeței po
liticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, care își 
îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de forță politică condu
cătoare a întregii națiuni pe ca
lea progresului și civilizației so
cialiste. Aceasta demonstrează o 
dată în plus că. atunci cînd u’x 
popor este stăpin pe bogățiile 
țării și pe destinul său, este în 
stare să asigure dezvoltarea ra
pidă a societății, creșterea Im
petuoasă a forțelor de produc
ție, conlucrarea pașnică cu toate 
națiunile. (Aplauze puternice, se 
scandează „Ceaușescu și po
porul", ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

învățămintele istoriei ne a- 
ratâ că Revoluția din 1848 nu 
a putut triumfa și datorită fap
tului că forțele revoluționare nu 
au avut un partid unit, cu clar
viziune. cu un program larg, un 
partid care să asigure conduce
rea și unirea în luptă a tuturor 
forțelor revoluționare. Tocmai 
de aceea, analizînd desfășura
rea ulterioară a luptei revolu
ționare. putem înțelege ce mare 
importantă a avut crearea 
partidului clasei muncitoare cu 
80 de ani în urmă, apoi a 
Partidului Comunist Român, 
care a condus lupta revoluțio
nară pentru socialism, ce în
semnătate uriașă are faptul că 
astăzi poporul român are în 
partidul comunist un conducă
tor încercat, cu o linie politică 
clară, bazată pe învățătura 
marxist-leninistă, care cores
punde pe deplin intereselor re
voluției socialiste, asigură uni
rea tuturor forțelor în lupta 
pentru triumful socialismului 
si comunismului în România. 
Iată de ce sintem siguri de vic
torie 1 (Aplauze puternice, ura
le: $e scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.")

Sărbătorim împlinirea a 125 
de ani de la Revoluția din 1843 
în condițiile dnd întregul popor 
i$i consacră energiile și pute
rea de muncă înfăptuirii mă
rețului program elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român și de Con
ferința Națională, pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria 
noastră. Măsurile hotărîte de 
ultimele plenare ale Comitetu
lui Central, legile adoptate de 
Marea Adunare Națională asi
gură condiții pentru utilizarea 
mai eficientă a potențialului 
material și uman al țării, pen^ 
tru accelerarea dezvoltării și 
modernizării forțelor de produc
ție. creează noi premise pentru 
ridicarea nivelului de trai și a 
gradului de civilizație al între
gului nostru popor. Acționăm în 
continuare pentru perfecționa
rea conducerii și a organizării 
societății, a relațiilor de pro
ducție și a raporturilor dintre 
oameni, pentru adincirea de
mocrației socialiste. asigurăm 
cadrul propice pentru partici
parea activă, nemijlocită, a ma
selor de oameni ai muncii la 
dezbaterea și elaborarea poli
ticii partidului și statului. la 
conducerea treburilor obștești. 
Milităm perseverent pentru pro
movarea largă a principiilor eti
cii și echității socialiste în în
treaga viață socială. pentru 
formarea omului nou cu o 
conștiință avansată, cu un larg 
orizont cultural, capabil să în
țeleagă legitățile dezvoltării so
ciale. devotat trup și suflet in
tereselor patriei, cauzei socia
lismului.

Desfășurind cu succes con
struirea socialismului în Româ
nia. punînd tot mai larg în va
loare marile resurse de progres 
ale orînduirii noastre noi, ne 
îndeplinim îndatorirea sacră 
fată de propriul popor și. tot
odată, ne achităm și de îndato
ririle internaționale, contribuim 
la creșterea forțelor socialis
mului. la sporirea Influenței și 
prestigiului său în lume. Ro
mânia este un detașament activ 
«1 marelui front antiimperia- 

list, al luptei generale pentru li
bertate și progres. Partidul și 
statul nostru militează neobo
sit pentru întărirea solidarității 
și dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste în spiri
tul întrajutorării reciproce în 
scopul înfloririi fiecărei națiuni 
și ai sporirii forței generale a 
socialismului.

Unul din principiile funda
mentale ale relațiilor intersta
tale de tip nou, cu caracter so
cialist, este egalizarea niveluri
lor de dezvoltare a țărilor care 
edifică noua orînduire socială, 
ridicarea tuturor la un grad su
perior de civilizație și bunăsta
re. în felul acesta socialismul, 
atît ca mod de organizare a so
cietății, cît și ca model nou 'ie 
relații între țări, își relevă supe
rioritatea în modul cel mai con
cludent, demonstrînd că este sin
gura cale pentru lichidarea ur
mărilor subdezvoltării, a fenome
nului inegalității între state, pen
tru progresul multilateral și ar
monios al tuturor națiunilor lu
mii. Fiind convinși că numai 
pe această cale — a ridicării ni
velului de dezvoltare a forțelor 
de producție și a bunăstării tu
turor popoarelor — se pot crea 
condiții reale pentru deplina e- 
galitate, pentru conlucrarea paș
nică între state, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, vom 
face totul pentru a contribui la 
realizarea acestor năzuințe. (A- 
plauze puternice, urale). Extin
dem, totodată, legăturile noas
tre de prietenie și solidaritate 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu 
alte forțe și partide democrate, 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate forțele progresiste de 
pretutindeni. Călăuzindu-ne de 
principiile coexistenței pașnice, 
dezvoltăm largi relații de co
laborare multilaterală cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Așezăm ferm 
la baza relațiilor noastre inter
naționale respectul independen
tei și suveranității naționale, e- 
ga li ta te a in drepturi, neameste
cul în treburile interne și avan
tajul reciproc, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soar
ta, renunțarea la forță, la ame
nințarea cu forța și lâ orice for
me de intimidare și presiune 
față de un alt stat. Aceste prin
cipii capătă astăzi o tot mai lar
gă adeziune internațională, se a- 
firmă drept unica temelie dura
bilă a bunei înțelegeri și păcii 
între popoare. In lumea de azi 
se dezvoltă un curs nou spre des
tindere, pace si colaborare. Por
nind de la aprecierea că există 
toate condițiile ca popoarele, for
țele ce doresc realizarea unei 
lumi mai bune să asigure dez
voltarea acestui curs, România 
este hotărîtă să acționeze, împre
ună cu celelalte națiuni, pentru 
realizarea unei colaborări inter
naționale strînse. pe principiile 
la care m-am referit, să militeze 
pentru creșterea rolului Națiu
nilor Unite și altor organisme 
în viața internațională. Mal 
mult ca oricînd, considerăm că 
asigurarea unor relații noi în 
lume impune fiecărui stat, fie el 
mare sau mic, să ia parte activă 
la soluționarea tuturor proble
melor internaționale. Avem fer
ma convingere că marile pro
bleme ale organizării relațiilor 
de miine, ale creării unei lumi 
mai bune și mai drepte, nu se 
pot soluționa decît cu participa
rea fiecărui popor. De aceea, 
vom participa activ la lupta 
pentru triumful acestor năzuin
țe. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Trăind in Europa, participăm 
activ la lucrările pentru pregă
tirea Conferinței consacrate se
curității pe continent și salutăm 
cu bucurie rezultatele obținute 
la Helsinki pînă acum în pre
gătirea conferinței. Sîntem de 
părere că s-au creat condițiile 
pentru ca în vara acestui an să 
înceapă lucrările conferinței și 
dorim să ne aducem contribu

ția activă la pregătirea și tine
rea ei în cele mai bune condiții, 
la realizarea în Europa a unor 
relații bazate pe principii noi, 
care să asigure o pace îndelun
gată și o conlucrare fructuoasă 
între toate națiunile continen
tului, ceea ce va avea o înrîurire 
deosebit de pozitivă asupra cau
zei colaborării și păcii în în
treaga lume. (Aplauze puterni
ce, prelungite, urale).

Stimați tovarăși și prieteni,
Sărbătorind împlinirea a 125 

de ani de la Revoluția de la 
1848 din Țările Române, cel mai 
înalt omagiu pe care-1 putem 
aduce memoriei acelora care au 
ridicat și ținut sus, în acele vre
muri grele, steagul luptei pen
tru libertate națională și socială, 
pentru unitatea și progresul' 
patriei, este de a ne angaja cu 
toții să muncim cu toată ener
gia și priceperea pentru înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statui ui, pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Am ascultat cu multă bucurie 
cele spuse aici cu privire la re
zultatele obținute de oamenii 
muncii din Iași. De altfel, vă 
pot informa că întregul popor 
român a realizat în primele 
patru luni planul în bune con
diții, obținînd o producție su
plimentară de peste un miliard 
lei. Aceasta demonstrează că 
prevederile planului pe anul 
1973, deși mult superioare pre
vederilor inițiale, sînt reale si 
pe deplin posibil de îndeplinit. 
Fără îndoială că ele vor fi în
deplinite cu succes • (Aplauze 
puternice, prelungite)

Pentru rezultatele pe care 
le-ați obținut pînă acum, și in 
/nod special pentru cele dobln- 
dite în aceste patru luni, vă 
adresez ce’.e mai calde fe
licitări. Totodată, cred că 
îmi permiteți ca, din Iași, sâ 
felicit pe toți oamenii muncii 
pentru rezultatele obținute în 
depășirea planului pe primele 
patru luni île acestui an. 
(Aplauze puternice, urale).

Cinstind memoria celor care 
cu 125 de ani în urmă au 
ridicat steagul luptelor revolu
ționare, memoria acelora care 
în decursul deceniilor și-au dat 
viața pentru libertatea și inde
pendența patriei noastre, ne 
luăm angajamentul solemn câ 
vom face totul pentru realiza
rea mărețului program adoptat 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, de a ri
dica patria noastră pe noi 
culmi de progres și de civiliza
ție 1 (Aplauze puternice, pre
lungite) Să ne consacram toate 
forțele pentru a duce cu cinste 
mai departe făclia progresului 
și civilizației I Să ne consa
cram energia pentru înfăptui
rea programului de edificare a 
socialismului și comunismului 
în România I Să facem totul 
pentru ca urmașii noștri și ur
mașii urmașilor noștri să poată 
spune că în momente hotărîtoa- 
re pentru destinul României au 
făcut ceva pentru dezvoltarea 
și înflorirea țării, ne-am tăcut 
datoria. Să ne luăm angajamen
tul de a ne face datoria față de 
partid, față de socialism, față 
de popor. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceausescu- 
P.C.R.")

Sînt convins că oamenii mun
cii din municipiul și județul 
Iași, împreună cu întregul nos
tru popor, vor face totul pentru 
a obține noi și noi succese în 
îndeplinirea programului minu
nat al partidului nostru. (Aplau
ze puternice ; urale îndelungate).

Vă doresc succese tot mai mari 
în activitatea dumneavoastră ! 
Vă doresc multă, multă sănă
tate, multă și multă fericire. 
(Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.“Î 
Cei prezenfi la adunare ovațio
nează puternic pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general aJ 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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VIZITA DE LUCRU
NICOLAE CEAUȘESCU

A TOVARĂȘULUI 
ÎN JUDEȚUL BACĂU

In aceeași zi in care poporul român omagia, la lași. Revoluția 

de la 1348, pe fiii țării care, in urmă cu 125 de ani, au înălțat 

Stindardul luptei pentru libertate, pentru eliberare și unitate na

țională, pentru independență, pentru progres social și adinei 

înnoiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, insoțit de tovarășii Virgil 

Trofin, Dumitru Popescu și Cornel Burtică, a sosit, intr-o vizită

da lucru, in județul Bacău,

revoluționare.

în vizita de lucru și-a găsit 
expresie simbolică chemarea în
flăcărată adresată de secretarul 
general al partidului, cu prilejul 
aniversării acestei pagini nepie
ritoare din istoria patriei, care, 
dînd glas gîndurilor întregii na
țiuni române, sublinia că cea mai 
aleasă cinstire a memoriei și fap
telor glorioase ale înaintașilor îl 
reprezintă angajamentul solemn 
al tuturor celor ce muncesc de 
a închina întreaga lor capacitate 
și energie creatoare înfăptuirii 
mărețului program al Congresu
lui al X-lea și Conferinței Națio
nale de construire a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
patriei.

în acest context s-a înscris, din 
primul moment, întregul program 
al activității secretarului general 
al partidului în mijlocul oameni
lor muncii din județul Bacău.

Marcînd un eveniment remar
cabil în viața oamenilor muncii 
băcăoani, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a oferit lo
cuitorilor acestor meleaguri pri
lejul de a se întâlni din nou cu 
secretarul general al partidului, 
analizării, în cadrul unui viu dia
log, într-un spirit de adînc de
mocratism, a realizărilor de pînă 
acum, a sarcinilor ce le revin în 
lumina hotărîrilor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale alo 
partidului, a recentelor plenare 
ale Comitetului Central, a anga
jamentului pe care întreaga țară 
și l-a luat de a îndeplini cinci
nalul în patiu ani și jumătate.

In cadrul acestui dialog, oame
nii muncii din județul Bacău 
raportează ou justificata mîndrie 
secretarului general importantele 
realizări pe care le-au obținut în 
viața politică, economică și so
cială. sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, adâncile transfor
mări și înnoiri care au schimbat 
înfățișarea orașelor și satelor bă- 
căoane. Dezvoltarea Bacăului de 
astkzi, precum și a celorlalte 
localități, oglindește în fapt, ți- 
nînd seama de proporții, drumul 
de permanentă ascensiune al 
economiei țării noastre, rod al 
politicii partidului de industriali
zare socialistă, de creștere neîn
cetată a forțelor de producție, de 
dezvoltare proporțională și mul
tilaterală a patriei, de ridicare, în 
ultimă instanță, a nivelului de 
viață material și spiritual al po
porului.

Bacăul dispune astăzi de mari 
unități economice, dotate cu 
tehnologii și utilaje la nivel 
mondial, ceea ce i-a permis să 
facă un salt apreciabil în conste
lația industrială a patriei, situîn- 
du-se printre primele 10 județe 
ale țării în oe privește producția 
industrială. Numai în cincinalul 
trecut, aici s-au construit și dez
voltat peste 80 obiective in
dustriale. Activitatea industrială a 
județului este redată în toată 
amploarea de dezvoltarea unei 
puternice industrii chimice, ma
terializată într-o adevărată „ce
tate a chimiei" pe Valea Trotu- 
șului, o remarcabilă industrie 
energetică, reprezentată de ter
mocentralele de la Borzești și 
Comănești, de salba de pe Bistri
ța, precum și de industriile pe
troliere, constructoare de mașini, 
exploatarea și prelucrarea lemnu
lui. Agricultura județului a cu
noscut, la rîndul ei, în pofida 
unor ani vitregi, succese remar
cabile. Au sporit producțiile la 
hectar, s-a dezvoltat șeptelul, iar 
dotările tehnice au fost extinse 
în numeroase unități.

Aceste principale repere ale 
dezvoltării județului dimensio
nează cu pregnanță aria de pro
bleme care stau în atenția secre
tarului general al partidului în 
cursul vizitei sale, însemnătatea 
deosebită a aprecierilor și con
cluziilor pe care le prilejuiește 
cunoașterea la fața locului a ac
tivității oamenilor muncii băcă
oani, a preocupărilor locuitorilor 
de aici, angrenați cu toate for
țele în îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate.

Muncitorii, lucrătorii ogoare
lor, toți cei ce făuresc bunuri 
materiale și spirituale pe aceste 
meleaguri ale țării se află^ în 
prezent angajați în această bătă
lie cu timpul. Mobilizatoarea 
chemare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a se îndeplini 
cincinalul înainte de termen, a 
însuflețit pe oamenii muncii din 
industria județului Bacău, care au 
trecut la elaborarea unor minu
țioase planuri, menite să condu
că la realizarea ritmică a pro
ducției, la depistarea unor noi 
rezerve interne care să ducă la 
sporuri de producție, la o efi
ciență sporită, la folosirea judi
cioasă a materiei prime prin re- 
proiectarea produselor, prelu
crarea superioară a materiilor 
prime, reducerea importului. în 
acest scop, o importanță covîrși- 
toare o are diversificarea capaci
tăților de producție, completarea 
și modernizarea proceselor teh
nologice, valorificarea superioară 

regiune a țârii cu vechi tradiții 

a materiei prime, creșterea indi
catorilor de eficiență economică, 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de export.

Iată deci terenul fertil al fn- 
tilnirilor secretarului general cu 
oamenii muncii băcăoani. al vi
zitelor sale In principalele centre 
economice. întreprinderi indus
triale și ferme agricole din județ

Sosirea la Bacău a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fort aștep
tată cu multă dragoste și bucu
rie de zeci de mii de locuitori 
ai municipiului. în fata Comi
tetului județean al P.C.R., de-a 
lungul trecerii prin oraș, mii de 
băcăoani aclamă pe secretarul 
general al partidului, manifestă 
cele mai înalte sentimente de 
prețuire pentru activitatea sa ne
obosită. pusă în slujba patriei, 
partidului, întregului nostru 
popor.

Străzile sînt împodobite sărbă
torește, pe frontoanele clădirilor 
flutură drapelele partidului și 
statului, sînt înscrise calde urări: 
„Bine ați venit la noi, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu", 
„Oaspete drag, să ne trăiți mulți 
ani pentru prosperitatea și feri
cirea patriei".

La sosire, secretarul general a

La una din cele mai vechi
citadele proletare — 

Fabrica de postav Buhuși
Vizita în județul Bacău începe 

semnificativ la una din cele mai 
xechi citadele proletare — Fa
brica de postav Buhuși. unitate 
cu un gionos trecut re^nlufionar. 
Istona ei de aproape nouă dece
nii evocă momente de seamă 
din lupta desfășurată de comu
niști pentru dreptate socială și 
eliberarea patriei, iar in anii pu
terii populare pentru edificarea 
socialistă a României.

Bătrînul oraș Buhuși, al cânii 
destin este strîns legat de cel al 
fabricii de postav — mai mult 
de jumătate din populație lu
crează la această întreprindere 
— își primește înalții oaspeți cu 
bucuria realizărilor de seamă ir. 
munca pentru traducerea In 
viață a hotărîrilor partidului, cu 
încrederea nestrămutată în noi 
înfăptuiri. în ultimii ani, orașul 
a înflorit. Au fost ridicate nu
meroase blocuri de locuințe în- 
sumînd 1 200 de apartamente, o 
casă de cui tuia, școli, grădinițe, 
creșe, unități comerciale, au fost 
modernizate toate străzile, au 
fost amenajate numeroase parcuri 
și locuri de joacă pentru copii. 
Mare parte din aceste înfăptuiri 
sînt rezultatul muncii voluntare 
desfășurate de buhuseni.

Preocupările lor de buni gos
podari le-au adus premiul I pe 
țară în întrecerea pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților.

Cu acest buchet de realizări și 
cu multe, multe flori, din bogata 
grădină a orașului, cu sentimen
tele de înaltă prețuire, respect și 
dragoste, întreaga populație a 
Buhușului întîmpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat. 
Pe fundalul uratelor și ovațiilor 
nesfârșite care însoțesc coloana 
de mașini de la intrarea în oraș, 
se scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". Din mulțime se 
aude: „Să ne trăiți, iubite to
varășe Ceaușescu, pentru binele 
patriei și al poporului".

La intrarea în fabrica de 
postav, în întâmpinarea tovarăș 
șului Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și de 
stat au venit Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Mihai 
Gheorghiță, secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid Buhuși, 
primarul orașului, Vasiliu Țiț — 
directorul fabricii de postav, nu
meroși muncitori și ingineri.

Colectivul fabricii își primește 
oaspeții cu un trepidant ritm de 
lucru, cu un rodnic bilanț de 
realizări. Muncitorii de aici și-au 
depășit sarcinile de plan pe pri
mele 4 luni ale acestui an, con- 
centrîndu-și eforturile, întreaga 
putere de creație pentru îndepli
nirea în mod exemplar a angaja
mentelor asumate în vederea 
realizării cincinalului înainte de 
termen. Numai pînă acum ei au 
obținut peste plan o producție 
suplimentară în valoare de 2,9 
milioane lei.

în acest cincinal aici se inves
tesc aproape 240 milioane lei, din 
care se vor construi noi capaci
tăți de producție. Prin intrarea 
în funcțiune a noilor hale, a că
ror construcție se află într-un 
stadiu avansat, întreprinderea își 
va spori capacitatea de produc
ție cu 3 600 tone fire și 3,8 mi
lioane mp. țesături pe an. Co
lectivul fabricii s-a situat și se

fost întâmpinat d* Goerrme 
Roșu, prnn-secretar al Corrtem- 
lui județean Bacău al F.CJL lom 
Ichim. primarul ie
alte oficialități l-ocale O gini 
formată din ostași ai
Bacău, gărzi immcrtoreș:. rorma- 
țiuni de pregâtre nr.htarâ a ti
neretului, prezintă o-yeul Tineri 
și tinere, îmbrăcat: I» 
naționale, pionieri oferi oaspeți
lor buchete de fiori- In indmpi- 
narea secretarului general, locui
torii au ieșit cu pâine și sare, 
semn de înaltă stimă «i dragoste.

situează în permanență la înălți
mea răspunderii asumate, punând 
în slujba înfiorem patrie: măies
tria tramzrirt in seomțre te 
rereeat- Mlrture er> •
d «țineți: de întreprindere frun
tașă pe ramuri fi Onfem! Mun
cii dasa a IlI-a decernat recent 
pentru realizări'e obținute in 
1972.

In secția filatură de Uni 

pieptănată, directorul fabricii in
formează că aici se prelucrează 
1520 tone de fibre de lină și 
sintetice pe an. folosite în fa
brică, precum și pentru aprovi
zionarea altor unități- Numai 
în cele 4 luni care au trecut din 
acest an, filatoarele au realizat 
peste plan 29 tone fire. înregis
trând, totodată. reducerea 
cheltuielilor materiale cu peste 
32D00 lei pe lună. Secretarul 
general al partidului apreciază 
hărnicia și priceperea acestui 
colectiv, strădania lui pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea fi Conferința 
Națională ale partidului.

La tesătorie. secție care se află 
în curs de reutiiare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
despre randamentul ridicat din 
acest sector, despre preocupările 
pentru sporirea continuă a indi
cilor de utilizarea mașinilor, de 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, de sporirea continui a 
calității țesăturilor. Inițiativa 
„Calitatea produselor, o pro
blemă de demnitate și patrio
tism", generalizată în prezent în 
multe alte unități ale industriei 
ușoare, creșterea exigenței fiecă
rui muncitor în procesul autocon
trolului, aplicarea altor măsuri a 
făcut ca din anul 1971, data naș
terii acestei inițiative, fabrica să 
nu înregistreze nici un refuz de 
calitate de la cei peste 150 de 
beneficiari externi din 25 de țări 
ale lumii, cu care întreprinderea 
întreține relații comerciale de 
multă vreme. Paralel, muncitorii 
secției se străduiesc să sporească 
necontenit randamentul mașini
lor. Ca urmare, în acest an ei au 
livrat peste prevederi 30 000 mp 
țesături.

Secretarul general al pertădu- 
hc exammeazĂ rtâla jeoe. te =are 
parte rea brațe de Tinrile ±a Tg. 
Mure*. Directori faboci irtor- 
mează pe tovaxiFo! Xicotae 
Ceaușescu că. aceste rsașm: sin* 
bune, dar că njetahmDjtt trecuse 
<ă se străduiasci pentra a speri 
in continuare gradul tec de re- 
ztrtență-

In sectorul finisaj sînt prezen
tate utilajele de înaltă proaueti- 
vitate, în mare parte fabricate 
in țară, preocupările pentru sra- 
tenficarea superioară a fiecărui 
metri pătrat de materie primă. 
Astfel. s-a ajuns ca întregul s-o
lum de deșeuri textile să fie fo
losite pentru realizarea altor pro
duse cum sînt: covoare, pături 
și alte bunuri solicitate pe piețe.

In fiecare secție, muncitorii au 
făcut secretarului general al 
partidului sincere manifestații de 
dragoste, de aprqhare deplină a 
politicii înțelepte a partidului. 
Zeci dintre ei. tineri și sirstnici, 
au lăsat câteva câpe raerul. cen
tra a striage nrim secretamsri 
eroeral al partsduisL ura să
nătate p octere de aauacâ, ofe- 
rindis-! flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invita* apoi, să viziteze ex
poziția. cuprizmhd mostre din 
cete 65 de sortimente realizate 

la Buh uși. Conducătorul partidu
lui și statului se oprește în repe
tate rinduri, examinează cu aten
ție exponatele.

— Cit la sută din producție 
este de calitatea I, întreabă se
ci etarul general al partidului ?

— Peste 96 la sută, răspunde 
directorul întreprinderii.

— Este bine — apreciază to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
dar trebuie să vă străduiți să 
realizați întreaga producție nu
mai de calitatea I. Așa cum aș
teptați de la metalurgiști numai

întilnire de lucru la Comitetul 
județean de partid Bacău

La sediul comitetului județean 
de partid are loc apoi o întîl- 
nire de lucru cu membrii Birou
lui Comitetului județean de 
partid, ai Comitetului executiv 
al Consiliului popular.

Prin cuvîntul primului secre
tar, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre preocupă
rile actuale și de perspectivă ale 
comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii de pe meleagurile bă
căuane în vederea înfăptuirii 
sarcinilor prevăzute în planul de 
stat, a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen.

în timpul întîlnirii, al discuți
ilor care se poartă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de stadiul lucrărilor de investiții 
la obiectivele industriale, de mă
surile luate pentru dezvoltarea 
agriculturii, mai ales a sectorului 
zootehnic. 

utilaje trainice- tot așa cumpără
tori pretind de ia textilii nu- 
rraî bunuri de calitate, iar pre
tențiile cresc continuu.

Asigurind pe secretarii gene
ral al partidului că observațiile 
sale constituie sarcini care vor 
sta imediat în centrul preocupă
rilor textiliștilor, directorul fabri
ci: subliniază că problema cali
tății constituie o chestiune de 
onoare a întregului colectiv, iar 
acțiunile întreprinse în această 
direcție vizează lărgirea gamei 
sortimentale, ridicarea calității 
țesăturilor. Prin recentele mă
suri, privind optimizarea struc
turilor, mai buna folosire a ca
drelor, toți inginerii și tehnicie
nii lucrează direct în producție, 
asigurind astfel o mai bună a- 
sistență tehnică în toate schim
burile, o eficientă economică spo
rită.

La încheierea vizitei, în semn 
de stimă și înaltă prețuire a ac
tivității neobosite desfășurată de 
tos-arășul Nicolae Ceausescu în 
sriAa patriei, pentru binele în
trețin popor eetectnml Fabri
ca de periav dm Buhuși fi oferă 
un covor, în firele căruia a îm
pletit cu migală și -multă grijă 
portretul conducătorului iubit al 
partidului și statului no«tru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

mulțumește cu căldură pentru 
darul oferit, felicită colectivul fa
bricii pentru realizările obținute 
și îi urează noi succese în mun
ca pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen. Să luptați 
pentru a cuceri Ordinul Muncii 
clasa I — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In aplauzele și uralele mulți
mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat își iau rămas bun de la 
gazde plecînd apoi spre Bacău.

în continuare, este prezentată 
schița de sistematizare a munici
piului și a localităților rurale din 
județul Bacău. Inginerul Ștefan 
Cichi, directorul Institutului ju
dețean de proiectări, expune, în 
fața unor planșe și machete, prin
cipalele amplasamente ale vii
toarelor cartiere de locuințe, uni
tăți economice și social-culturale. 
Studiile de sistematizare elabo
rate pînă în 1975, precum și per
spectivele pînă în 1985, sînt o 
rezultantă a concluziilor specia
liștilor, ale organelor locale de 
partid și de stat, îmbunătățite cu 
numeroase sugestii și propuneri* 
făcute de cetățenii municipiului 
în cadrul unor ample consultări 
și dezbateri.

O imagine de ansamblu a vii
torului acestui oraș prinde con
tur. în locul unor clădiri insa
lubre, a unor spații virane sau 
extraurbane se vor înălța în ac
tualul cincinal 7 300 apartamen
te. Pe harta orașului vor apare

astfel cartierele 1 Mai și Miorița, 
însumînd peste 3 800 apartamen
te, cu un ridicat grad de confort, 
unrtâfi comerciale, sanitare, școla
re, spații verzi și de parcare. In 
cadrul tuturor ansamblurilor stu
diate s-au asigurat amplasamente 
pentru 114 săli de clasă, creșe 
cu 1100 locuri și grădinițe cu 
960 de locuri.

Studiul grupează, de aseme
nea. spațiile industriale ale mu
nicipiului, care vor asigura o 
dezvoltare economico-socială ar
monioasă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă proiectanților, organe
lor locale de partid și de stat să 
se preocupe într-o mai mare 
măsură de justa folosire a tere
nului destinat construcțiilor de 
locuințe, asigurind o densitate 
corespunzătoare, prin evitarea ri
sipei de spații între blocuri. De 
asemenea, indică să se constru
iască în viitor clădiri cu mai pu
ține nivele, ținîndu-se seama și 
de gradul de seismicitate din 
zona orașului, precum și ampla
sarea noilor cartiere în vecină
tatea obiectivelor industriale pen
tru ca locatarii să fie cît mai 
aproape de locurile lor de muncă.

Referindu-se la unele proble
me economice, secretarul general 
al partidului cere Comitetului

Recunoștință față 

de preocuparea și grija 

permanentă pentru condițiile 

de viață ale cetățenilor
Deși s-a lăsat înserarea, stră

zile orașului Bacău cunosc o vie 
animație. Mii și mii de cetățeni 
au ținut să-și exprime din nou, 
bucuria de a avea ca oaspete 
drag pe conducătorul partidului 
și statului nostru, să-i mulțumeas
că, din inimă, pentru grija ce o 
poartă municipiului și locuitorilor 
săi.

De la sediul Comitetului ju
dețean, secretarul general al par
tidului se îndreaptă pe jos, prin- 
tr-un adevărat culoar viu, spre 
reședința ce i-a fost rezervată. 
Mii și mii de oameni care au 
inundat principalul bulevard al 
municipiului, aclamă entuziast pe 
conducătorul iubit al partidului 
și statului, care-i salută cu prie
tenie, le strînge mîinile, le urea
ză sănătate și noi succese în acti
vitate. In fața magazinului „Pun
guța cu doi bani", se face un 
scurt popas. Vizitînd această 
unitate comercială, tovarășul 
Ceaușescu se interesează de 
calitatea mărfurilor, de modul 

județean de partid să analizeze 
temeinic toate posibilitățile în 
vederea valorificării rezervelor 
de materii prime, a reducerii 
cheltuielilor materiale. Totodată, 
subliniază necesitatea elaborării 
unui program privitor la dezvol
tarea în ritm mai intens a agri
culturii, ținîndu-se seama de ma
rile posibilități care există în do
meniul irigațiilor, al pășunilor de 
pe dealurile din județ. Punerea 
în valoare a acestora ar permite 
sporirea producției agricole și 
îmbunătățirea creșterii animalelor. 
Abordînd problema investițiilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
marcă faptul că Uzina de mașini 
unelte trebuie să fie dotată cu 
mașini din țară, să nu se aștep
te aducerea din import a utila
jelor. Trebuie folosite cu simț 
gospodăresc toate capacitățile de 
producție.

De altfel, aceste probleme — 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — le vom analiza 
mîine, pe teren.

...Prima zi a vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a încheiat în aceeași atmosfe
ră caldă, însuflețită, în care se
cretarul general al partidului a 
fost întîmpinat din primele mo
mente ale sosirii sale pe melea
gurile județului.

de aprovizionare. Secretarul ge
neral recomandă diversificarea 
produselor pentru a satisface 
toate gusturile, ritmicitatea apro
vizionării pentru a se evita pe
rioadele de aglomerare a maga
zinului.

Numeroși cumpărători aflați 
în magazin îl salută cu bucurie 
și dragoste, îi urează sănătate și 
mulți ani în fruntea partidului 
și statului, mulțumindu-i pentru 
grija sa statornică pentru condi
țiile de viață ale cetățenilor.

De aici se treoe la Magazinul 
Universal aflat în imediata apro
piere, unde sînt desfăcute zilnic 
mărfuri în valoare de zeci de mii 
de lei, în special textile și încăl
țăminte, bunuri de folosință în
delungată. Și aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de situația aprovizionării, de 
sortimentele existente, de meto
dele practicate pentru desfacerea 
produselor- Sînt prezentate, între 
altele, stofe livrate de Fabrica 
de la Buhuși, care atestă exis
tența unor preocupări de îmbu

nătățire a ritmicității aprovizio
nării, de reduoere a cheltuielilor 
de circulație a mărfurilor.

La magazinul alimentar nr. 2, 
modernă unitate de alimentație 
publică, secretarul general este 
informat că aici s-a introdus ex
perimental programul „non stop" 
în trei schimburi, care asigură o 
desfacere mai bună a mărfurilor, 
o aprovizionare judicioasă a cum
părătorilor, precum și o mai mare 
eficiență economică. Magazinul 
este aprovizionat direct de uni
tățile industriei alimentare din 
oraș- Ca și la Magazinul univer
sal, și aici există o preocupare 
pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație a mărfurilor.

— Sînteți mulțumiți de felul 
cum sînteți. aprovizionați, de ca
litatea și diversitatea produselor? 
întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe unul din zecile de 
cumpărători aflați în magazin.

— Da ! Sîntem foarte mulțu
miți. Aprovizionarea este acum 
bună, i se răspunde.

In continuare, secretarul ge
neral vizitează un centru de le
gume, apreciind aprovizionarea 
bună cu produse conservate, 
dar recomandînd, în același #np, 
să se acționeze energic pentru 
aducerea pe p'iață a unor pro
duse proaspete.

In cursul scurtei vizite prin 
magazinele băcăoane, mii de 
oameni au salutat și aclamat pe 
secretarul general, manifestînd, 
încă o dată, recunoștința față 
de preocuparea și grija sa per
manentă pentru condițiile de 
viață ale cetățenilor, pentru con
tinua îmbunătățire a nivelului de 
trai material al populației.

Prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Bacău ia sfârșit în aclamațiile 
miilor de băcăoani, care scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", cuvinte 
care exprimă dragostea fierbinte 
și atașamentul față de conducă
torul iubit al partidului și statu
lui, unitatea de nezdruncinat 
dintre partid și popor, hotărtrea 
cetățenilor de pe aceste melea
guri de a acționa cu abnegație 
pentru transpunerea în viață a 
mărețelor sarcini ale Congresu
lui al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru 
continua înflorire a României 
socialiste.

A fost o primă zi de lucru 
intens, de analiză responsahilă a 
importantelor sarcini pe care oa
menii muncii de aici și le-au 
asumat în întrecerea cu timpul 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de vreme, pentru spori
rea continuă a eficienței econo
mice, pentru ridicarea pe noi 
trepte spre civilizație a orașelor 
și localităților din această zonă 
a țării.
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Toate energiile intr-un sens unic

In industrie

In fiecare zi,
în fiecare decadă,

la nivelul
sarcinilor stabilite

In zorii zilei de miercuri, 2 
mai, porțile Uzinei de radiatoa
re, echipament metalic, o- 
biecte și armături sanitare 
(U.R.E.M.O.A.S.) din București 
s-au deschis larg, pentru a-și 
primi lucrătorii 
zi de muncă a 
Salariații, în mare majoritate 
foarte tineri, pătrundeau în 
uzină în grupuri alcătuite spon
tan, la coborîrea din mașini, 
salutîndu-se, poate cu mai mul
tă efuziune ca de obicei, după 
„atîta timp" de cînd nu s-au 
mai văzut I (Către prînz, aveam 
să aflăm că în această diminea
ță însorită aparatele de pontaj 
n-au avut ocazia să înregistreze 
nici măcar o singură absență 
nemotivată !).
. La Sculărie, șeful secției, to
varășul Gh. Stroe, răspunde în
trebărilor noastre privind pri
mele ceasuri de muncă după 
zilele de sărbătoare, fără a-și 
disimula mirarea :

— E o zi ca toate celelalte I 
„Acomodare" ? La noî nu exis
tă așa ceva — aprovizionăm cu 
SDV-uri întreaga uzină, 
ne-am permite zile 
dare, cu ce-ar mai 
țiile productiv# ?

„Puștimea", cum _ 
maistrului să-i numească pe cei 
mai tineri, „trage tare" încă de 
dimineață. Matrițerul Rusu Ion 
și cu colegul său Turugiu Vasi- 

și-au unit istețimea și pri
ceperea pentru a executa o 
piesă mal dificilă ; Moise Va- 
leriu, strungar de-abia din 
toarnă, dar „excepțional de ta
lentat". după spusele șefului 
său. manevrează manetele cu 
Iuțeala ce-1 caracterizează. Ală
turi s-a strîns deja o canti
tate apreciabilă de piese.

Am regăsit aceeași atmosferă 
obișnuită de muncă In toate 
secțiile uzinei, atît in ziua 
respectivă cit și în cele care au 
urmat. Am 
în mijlocul 
au dat în _____  ___
1 Mai producții deosebite. Ast
fel, secția Radiatoare 
50 de tone radiatoare 
peste plan, iar secția 
a reușit să atingă cel 
tonaj de pînă acum 
tone peste capacitatea proiec
tată.

Nu
2 mai 
lucru 
fontă 
zilei de 
lucru pentru a pregăti elabo
rarea șarjelor la cub’louri, în
lesnind colegilor lor din schim
bul I să înceapă turriarea la nu
mai un sfert de oră de la în
ceperea programului. Colectivul 
secției Mecano-energetic a în
treținut „focul continuu" al re
parațiilor începînd cu 29 apri
lie.

— Am profitat de aceste zile 
de întrerupere a lucrului, ne-a 
spus ing. Virgil Șerban, șeful 
secției, ca să executăm repara
țiile necesare pentru a asigura 
bunul mers al întregii între
prinderi în lunile următoare. 
Au fost lucrări multe — repa
rații capitale, verificarea ma
gistralelor și a posturilor trafo.

Tinerii, care reprezintă peste 
80 la sută din efectivul secției, 
au fost ca de obicei la înălțime. 
Unul dintre cei care n-au cu
noscut zilele de odihnă, lăcătu
șul Constantin Nicolae, ne măr
turisește i

— Am trecut din nou. în ul
timele zile, prin secții îmnreu- 
nă cu Danclu Tvan și cu 
loan Radu să vedem cum merg 
instalațiile verificate de noi. 
Băieții care lucrează la ele, 
ne-au făcut semne liniștitoare 

in regulă, merg strună 1
♦

Avem un colectiv discipli
ne încredințează economis- 
Dumitru Stoian, șeful hi-

în prima 
lunii mai.

__ Dacă 
de acomo- 
luera sec-

îi_ place

zăbovit mai mult 
colectivelor 
cinstea zilei

care 
de

a realizat 
la export 
Armături 

mai mare 
- 60 de

în toate secțiile, ziua de 
a fost însă și prima zi de 
a lunii. Tn secția Băi de 
emailată, schimbul III al

1 Mai s-a prezentat la

— e

nat, 
tul

colectiv care-și 
normal de la

roului plan. Un 
cunoaște ritmul ... 
cru și care depune toate efor
turile pentru a-1 respecta. De 
altfel, ritmul egal este prevăzut 
în plan — producția trimestrului 
I a fost planificată puțin mai mi
că decît a celorlalte ; insă intre 
trimestrele II, III și IV dife
rențele sînt aproape insesizabi
le. La fel. intre decadele acele
iași luni. Cred că planificarea 
echilibrată și respectarea ritmi
cității muncii în fiecare secție, 
constituie „cheia" realizării si 
depășirii producției globale si 
marfă pe primele patra Ioni ale 
anului.

Cu toate acestea. la URE- 
MOAS, lunile mai șl iunie sint

* „La noi, zi obiș 
nuită înseamnă 
planul realizat"

ZI CU

• Tn primele 
luni — 50 tone 
se livrate la export pes< 
te prevederi.

patru 
produ-

• Tn unele secții, 
capacitatea productivă 
planificată pentru pro
ducția trimestrului III va 
fi atinsă chiar în luna 
mai.

• Dar în secțiile ra
diatoare și băi sînt ne
cesare eforturi maxime 
pentru recuperarea 
pierderilor de produc
ție prin rebuturi.

© Planul poate fi 
considerat îndeplinit, 
numai atunci cînd toți 
indicatorii sînt reali
zați.

ne- 
u-

co- 
de

celor

considerate ca hotărîtoare pen
tru îndeplinirea planului anual. 
Mai întîi. pentru că în acest 
interval de timp începe aplica
rea unor măsuri tehnice și or
ganizatorice care vor avea o în- 
rîurire extrem de favorabilă 
pentru activitatea din lunile ur
mătoare. Apoi, pentru că încă 
din luna mai începe o acțiune 
hotărîtă pentru recuperarea 
realizărilor înregistrate la 
nele produse. Așa, de pildă, 
lectivul secției va avea 
luptat cu recuperarea
2 milioane Iei, datorate rebutu
rilor frecvente, iar colectivul 
secției băi cu recuperarea a... 
numai 700 000 lei, proveniți din 
rebuturi și cu producerea celor
3 300 căzi, restante pe primele 
patru luni.

— Recuperarea este posibilă, 
precizează economistul Ste- 
lian Tenembașu. de aceea luna 
mai va fi o lună de muncă sus
ținută pentru ridicarea indicilor 
calitativi. De altfel, an de 
rebuturile au scăzut.

Șeful secției Armături, ingi
ner Mircea Marinas, ne-a

din-părtașit, la rindu-i. cîteva 
tre obiectivele pe luna mai i

— Ne străduim nu numai să 
menținem tonajul maxim reali
zat în cinstea zilei de 1 Mai, ci 
sâ ne apropiem tot mai mult 
de capacitatea planificată pentru 
a fi atinsa in trimestrul III. 
Realizarea din aprilie a fost po
sibilă prin introducerea unor 
tehnologii noi. mâ refer în spe
cia! la șlefuirea automată, o 
mai bună organizare a muncii 
s. introducerea sistemului de 
acord global. Vom perpetua a- 
ces-te măsuri și în luna mai, 

re mai asteantă și alte lu- 
rrtri deosebite. Chiar astăzi 
s-au trasat fundațiile pentru 
atelierul de forjă — prima eta
pă a extinderii atelierului de 
turnătorie neferoase. Extin
derea o vom face ca de obicei 
„din mers". în așa fel incit 
producția sâ nu sufere nici o 
abatere de la ritmul obișnuit.

— Pentru realizarea olanului 
urine: pe luna mal, ne spune 
tovarășul Ilie Bârbulescu. eco
nomist princinal. servi 
provizie nare ii revine, cum e si 
normal, o mare răspundere Din 
păcate, de nrulte cri Mrie~eriî 
e—ntrart-ua> Cantitatea tesaf!- 
e-entă ri calitatea ferecară re
lei c-evlrute ta co-t-aet a ma- 
tertaMor tr-mtse de I.CAL
București și C.M.N Cluj. de 
exemplu, afectează realizarea
cantitativă si calitativă a planu- 
1’uL Ar trebui ca și întreprinde
rile furnizoare să facă eforturi 
pentru a onora la timo contrac
tele. ca să nu mai fim no! siliți 
sâ recurgem la tot felul de ar
tificii, pentru a asigura ritmici
tatea producției.

— Respectarea ritmului de 
lucru, ne spune îng. Cristian 
Iosivoni. secretarul comitetului 
de partid, este o obligație pe 
care colectivul nostru și-a asu
mat-o și pe care o respectă, 
conștient fiind ci numai în felul 
acesta vom putea realiza cinci
nalul în patru ani și cinci luni. 
In hună măsură, realizarea și 
depășirea olanului este și me
ritul tineretului nostru. Nu mai 
puțin de 400—450 de uteciști se 
mențin pe lista fruntașilor !n 
întrecerea socialistă

Sub conducerea comitetului 
de partid, organizația de tineret 
ia parte activă la toate acțiuni
le privind ridicarea gradului de 
productivitate a muncii și a ni
velului calitativ Inițiativă a 
comitetului U.T.C. — „Cercul 
tinărului metalurgist" și-a adus 
contribuții importante la elabo
rarea șarjelor și reducerea re
buturilor Dintre realizările 
cercului, din care fac parte in
gineri, muncitori și tehnicieni, 
tinerii citează cu mîndrie noua 
tehnologie pentru tratamentul 
termic al alicelor din fontă și 
oțel, îmbunătățirea tehnologiei 
de formare la radiatoare, stu
diile privind înlocuirea unor 
soluții din import pentru galva
nizarea metalelor.

Disciplină, aprovizionare teh- 
nico-materială. preocupare con
stantă pentru găsirea soluțiilor 
tehnice celor mai ingenioase, 
sint numai cîteva elemente care 
constituie totodată „metodele" 
prin care colectivul uzinei și-a 
îndeplinit planul pe primele pa
tru luni și garanția realizării 
planului anual.

ului a-

MONICA ZVIRJINSCHI

In agr i c u11 u r a
• Unitățile agricole din jude

țele Constanța, Satu Mare, Bi
hor, Alba și Galați au anunțat 
terminarea însămînțării porum
bului. De asemenea, în aproape 
o mie de unități agricole din 
alte județe semănatul se apro
pie de sfirșit. Pînă la data de 
4 mai, în întreaga țară au fdst 
însămînțate cu porumb 1 718 000 
hectare, ceea ce reprezintă 72 
la sută din suprafețele prevă
zute în întreprinderile agricole 
de stat și 68 la sută în coope
rativele de producție. Procen
tele redau cu prisosință faptul 
că în zilele următoare toate 
forțele trebuie mobilizate la 
pregătirea terenului și însâmin- 
țarea acestei importante culturi 
prășitoare. Rămînerile în urmă 
pricinuite de ploile căzute în 
primăvara aceasta pot fi recu
perate numai prin organizarea 
perfectă a muncii pînă la ulti
mul tractor semănătoare.

încheierea grabnică
a însămințărilor

• AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL. Șaizeci 
si două de unități agricole din județul 
ilfov au așezat sămînța sub brazda și a 
ultimului hectar planificat. Intre acestea 
se află cooperativele agricole din Si
liștea, Vidra, Căscioarele, Greaca, Gur- 
bănești. In aceste zile mașinile ce deser
vesc aceste unități au fost dirijate cal re 
cooperativele agricole rămase în urmă 
din județul Ilfov precum și din județele 
Teleorman și Ialomița. Se apreciază că, 
prin măsurile organizatorice adoptate, du
minică seara semănatul porumbului va 
lua sfîrșit in acest județ mare 
câtor.

produ-

• SE SEAMANA ULTIMELE SUPRA
FEȚE. In județul Cluj pe raza a șapte 
consilii intercooperatiste s-a încheiat se
mănatul porumbului. Peste 45 de mii de 
hectare au fost semănate în numai cîteva 
zile. între evidențiate consiliile inter oo- 
peratiste Săndulești, Mihai Viteazul și 
Gîrbou. In prezent se seamănă ultimele 
suprafețe planificate acestei principale 
culturi prășitoare. Orele bune de lucru 
sînt folosite la maximum. Se lucrează 
în schimburi prelungite și chiar în două 
schimburi.

• ÎNTREȚIN CULTURILE. După ce 
au terminat semănatul porumbului, coo
peratorii din județul Constanța au trecut 
cu toate forțele la întreținerea culturi
lor prășitoare, și îndeosebi a sfeclei de 
zahăr și a florii soarelui. între unitățile 
care au executat această lucrare pe cele 
mai mari suprafețe se află cooperative
le agricole din Chirnogi, Scărișoreanu, 
Amzacea și Lanurile. Lucrarea de între
ținere cu sapa rotativă și cu cultivatorul 
a fost aplicată pe mai bine de trei mii 
de hectare cultivate cu floarea soarelui 
și pe circa o mie de hectare semănate cu 
îfeclă.

activitatea în unitățile de unde 
sînt luate mașinile. Cea mai 
bupă soluție este aceea a folo
sirii intensive a bazei materiale 
de care dispune județul, capabi
lă să asigure executarea volu
mului de lucrări încă neexecu
tate în cel mult 7—ă zile prin, 
organizarea de schimburi pre
lungite și a tractoriștilor pen
tru schimbul doi.

VQM LUA 
MĂSURI, 
NE VOM 

MOBILIZA'

DE CE A RĂMAS IN URMĂ
JUDEȚUL TELEORMAN?

Foto-ancheta\ 

tineretulttF’ /
„Scîîiteiî

Nefirească răminerea In 
urmă cu executarea lucră
rilor din această primăva

ră de către agricultorii județu
lui Teleorman. La aceeași data, 
anul trecut nu numai că semă
natul era Încheiat, dar se și e- 
xecutase prima prașilă la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui. 
precum și o lucrare mecanică la 
porumb. Acum insă situațiile 
operative redau faptul că mai 
sint nearate ogoare insumind 
mai bine d? o treime din supra
fața afectată culturilor prășitoa
re și neinsămînțate cu floarea- 
soarelui și porumb circa trei pă
trimi din suprafețele planifica
te. In ultima săptămină abia de 
s-a lucrat cu viteza stabilită

• In acest județ mai sînt de semănat 8 400 hectare cu floarea-soa- 
lui, 107 578 de hectare cu porumb ți de executat arături pe încărelui, -----

43 048 hectare.
Căutînd răspunsul la această întrebare reporterii noștri supun a- 

tentiei organelor în drept cîteva aspecte care reclamă intervenție ope
rativă și eficientă fiindcă GREUTATI SlNT, ÎNTR-ADEVĂR, DAR INTIR- 
ZIERILE NU SE RECUPEREAZĂ PĂLĂVRĂGIND PRIN BIROURI.

pentru o ri— Cauzele sint mul
tiple. Obiective — pentru că ex
cesul de umiditate a îngreunat 
mult lucru) in cimp al tractoa
relor. Subiective — in primă
vara aceasta s-au folosit insufi
cient zilele bune de lucru ; a- 
teiajele n-au fost antrenate la 
executarea lucrărilor de pregă
tire a terenului și insămințat, 
iar acum, copleșiți de urgențele 
cimpului. specialiștii și condu
cerile cooperativelor agrico’e, 
mecanizatorii mai ales, nu reu
șesc să optimeze acțiunile ini
țiate. In sprijinul afirmației a- 
ducem și constatările din rai
dul nostru-anchetă jntrepnni 
joi, 3 mai a.c.

celor de la Preajba Insemnînd 
încheierea arăturilor pe supra
fețele restante. La secția, de me
canizare Siliștea însă domnește 
o totală dezordine Șeful secției, 
tovarășul Ion Stoian, n-a mai 
stat de vorbă cu mecanizatorii

dinainte de 1 mal. dumnealui 
oferind de lucru după preferin
țe. Din această cauză joi nu 
s-au executat lucrări pe cel pu
țin .10 hectare. Și această zi nu 
este o excepție...

...IAR TRACTOARELE
SINT NERAȚIONAL FOLOSITE

„DEȘTEPTAREA" SE DĂ 
ABIA ÎN MIEZUL ZILEI ■ ■■

Era ora 11 cînd mecanizatorii 
de la secția ce deservește coo
perativa agricolă din Siliștea 
s-au gîndit că trebuie să plece 
la cîmp. Erau șase. Ilie Frîncu 
era încă acasă, Aurică Stanciu 
„meșterea" ceva pe la motor, 
Ion Chipurici și Tache Voicu 
așteptau pe cineva să-i porneas
că „la cravată", pentru că de la 
tractoarele lor 
iar Alexandru 
Necula probau 
lie. Atunci, în 
telefon primit _ . 
tești a cooperativei, 
afla inginera 
nu, i-a pus un
La orele 12, în fine, în curtea 
secției de mecanizare nu se mai

un tractor. Se pierdu-

lipseau bateriile, 
Gugu și Vasile 
sistemul hidrau- 
miezul zilei, un 

de la secția Bu- 
.1 J. unde se 
Olga Bălăbănea- 

pic pe grabă.

afla nici —------------- r------
seră cîteva ore bune de lucru, 
iar cooperativa agricolă mai a- 
vea de executat arătura pe 1 100 
hectare și nu însămînțase 
floarea-soarelui decît pe 10 hec
tare din cele 300 planificate. Și 
apoi urma porumbul pe 1 131 de 
hectare. Motive serioase pentru 
această întîrziere nu sînt. Alaltă
ieri s-a putut lucra cu toate for
țele în cîmp. Exemple oferă 
chiar colegii lor, mecanizatorii 
Florea Gălăteanu, Ion Coman 
și ceilalți șase care, în punctul 
pădure, au' lucrat încă de la 6 
dimineața; concentrarea de 30 
de tractoare de pe ogoarele coo
perativei agricole din Gratia 
care au arat continuu ; bilanțul

Discuție Tn cîmp cu inginerii 
cooperativei agricole din Poeni, 
soții Niculina și Dumitru Lecu. 
„N-am reușit nici o cincime din 
volumul lucrărilor din această 
primăvară, dar vom lua măsuri, 
ne vom mobiliza și în cel mai
scurt timp vom recupera rămî- 
nerile în urmă" Am apreciat 
optimismul inginerilor Lecu, dar 
n-am înțeles cum se împarte 
preocuparea lor, efortul de a 
întreprinde măsurile la care se 
refereau dacă, în ziua aceea, pe 
ogoarele cooperativei lucrau nu
mai patru tractoare, celelalte 19 
fiind împrumutate pe motiv că 
„nu avem condiții, nu se poate 
lucra" la Gratia și Preajba. Cu 
alte cuvinte, la cooperativele a- 
gricole vecine se putea munci 
iar aici, la Poenile, numai patru 
tractoare aveau condiții de lu
cru... „De ce ați acceptat trans
ferul tractoarelor ?“ La această 
întrebare inginerii n-au pu
tut răspunde concret. S-au la
mentat cîteva minute căutînd să 
convingă de ce mari greutăți au 
întâmpinat dînșii în această pri
măvară In același timp însă, 130 
de hectare de floarea-soarelui și 
1 185 de hectare cu porumb aș
teptau să fie însămînțate, iar 
900 de hectare erau încă nea
rate.

Expresia „Am luat măsuri" 
am auzit-o și la Udupu, la Tă
tărăștii de Jos și Gratia, la Ble- 
jești. Videle ,1 ~ __
unde am oprit alaltăieri cu pri
lejul •“ * '
prins. Curios, dar de lucrat nu 
prea se... lucra. Semănătorile 
așteptau căruțele care să aducă 
semințele, tractoarele îi aștep
tau pe specialiști pentru a fixa 
modul de lucru la pregătirea te
renului și Ia semănat; suprafe
țe întinse acoperite de apă în
greunau activitatea mecanizato
rilor pentru că membrii coope
ratori (și ulițele satelor erau 
foarte aglomerate) nu se hotărî- 
seră încă să deschidă canalele 
necesare drenării apei. Tn sedii
le unităților însă toată lumea 
înfățișează cu lux de amănunte 
greutățile deosebite ce se întîm- 
pină în această primăvară la 
semănat. Și tovarășii de la or
ganele agricole județene notea
ză în agende și îi scuză în dis
cuția cu superiorii... Din păcate 
scuzele nu impulsionează ritmul 
semănatului iar zilele de întîr
ziere aduc numai pagubă.

și Schela, acolo

raidulul-anchetă între-

spre unitățile din nordul jude
țului nu funcționează în aceste 
zile care oferă condiții excepțio
nale de lucru. Este o situație pe 
cit de neînțeleasă pe atît de 
condamnabilă I Numai prin ac
tivizarea acestor tractoare, zece 
ore din zi, s-ar fi putut ara în 
ultima săptămînă peste 10 000 
de hectare. Neutilizarea cores
punzătoare a propriei baze ma
teriale a creat situația ca Te
leormanul să solicite tractoare 
din județele vecine. In felul a- 
cesta se efectuează cheltuieli în 
plus (artificial), se îngreunează

Pe șosele am întîlnit foarte 
multe tractoare care „alergau" 
ca la curse pentru rezolvarea a 
te miri ce probleme importante. 
Vasile Caracudă, de la I.A.S. 
Schela, a venit acasă — bine
înțeles cu tractorul — să mă- 
nirice; Nicolae Iacob a parcurs 
patru kilometri cu „Universal" 
41-TR-2085, pînă la magazinul 
din satul Lada, pentru un pa
chet de țigări Carpați. Dumitru 
Bănică și Mircea Constantin, 
ambii mecanizatori la secția Si
liștea, de două ceasuri căutau, 
pe șosea(! ?) locul de întîlnire 
cu fermierul Vasile Pricopie 
pentru a încerca să are sau să 
semene undeva. Nu-1 găsiseră 
— și noi i-am lăsat să-1 caute 
în continuare. In plus, aliniate 
ca și în curtea uzinal, se află 
acum la cooperativa agricolă 
din Siliștea 12 tractoare aduse 
de Ia unitățile din sudul jude
țului. Nu lucrează pentru că 
mecanizatorii au plecat acasă, la 
Salcia, Încă de acum o săptămî
nă, iar înapoi n-au mai venit 
Tractoarele stau, în cîmp este 
de lucru foarte mult, iar cei 
care vin in control de la județ 
(între alții și tovarășul Marin 
Cimbru, director adjunct la Di
recția agricolă județeană) con
stată situația dar măsuri nu 
iau. Nici aici, la Siliștea, și nici 
la Tătărăștii de Jos și de Sus, 
la Ciuperceni, Talpa și Blejești 
unde situația este aidoma. Cîte
va sute de tractoare detașate

UN
AL

an.

Valea Timișului

a fost ieri 
de întîlnire a

In

NOU ȘANTIER 
TINERETULUI

Valea Timișului 
după amiază locul 
peste 1000 de uteciști — mun
citori, elevi, studenți din muni
cipiul Brașov — care au parti
cipat la festivitatea de consti
tuire a Șantierului tineretului. O- 
biectivul propus de către Comi
tetul municipal Brașov al U.T C., 
inițiatorul acestei acțiuni, vizea
ză regularizarea albiei fiului Ti
miș, fiu cu un caracter torențial, 
care produce serioase eroziuni 
în această zonă apropiată de O- 
rașul de sub poalele Tîmpei. Ti
nerii brigadieri vor participa, de

asemenea, la acțiuni de amena
jare, in acest punct, a unei zone 
de agrement cu o complexă hază 
sportivă. La festivitatea inaugu
rală au fost invitați și veteranii 
de la Bumbești—Livezeni, Agni
ta—Botorca, ș.a.

In prima zi de muncă, tinerii 
au început să pregătească front 
de lucru pentru perioada urmă
toare, cind sute de brașoveni 
vor fi prezenți la realizarea a- 
cestei lucrări.

ADINA VELEA

in timp ce la cooperativa agricolă din Tătă
rești, mecanizatorii ii așteaptă în cimp pe spe
cialiști pentru a le indica ce să facă și cum sâ

lucreze in condițiile acestei primăveri, la Po
ieni, soții Niculina și Dumiiru Lecu întîrzie să-și 
suflece mînecile...

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU INTENSIFICAREA
RITMULUI DE

Am notat cîteva opinii : inginera Olga Bălă- 
oăneanu propunea transferul suprafețelor pla
nificate florii-soarelui de Ia unitățile din nord 
ia cele din sud, unde se poate lucra în aceste 
zile cu toate forțele, urminfl ca în nord să se 
semene mai mult porumb. Dumneaei își susți
nea opinia printr-un calcul : floarea-soarelui 
semănată după 5—6 mai nu asigură o produc
ție mai mare de 1 200—1300 de kilograme în 
condițiile oferite de terenurile unităților din 
nordul județului. Pe cînd porumbul dă recolte 
normale. în acest sens a opinat și ~
mitru Lecu, de Ia cooperativa 
Poeni.

Totodată, cea mai mare atenție 
dată modului de folosire a tractoarelor, 
apreciază că nu de alte tractoare se duce lipsă 
aici, în județul Teleorman, ci de tractoriști care 
să asigure folosirea cel puțin 14—16 ore din 
zi, a tractoarelor existente. în acest sens se

inginerul Du- 
agricolă din

se cere acor- 
Se

LUCRU ?
așteaptă sprijin din partea direcției generale 
de specialitate din cadrul M.A.I.A.A. prin con
centrarea aici a unui număr mare de mecani
zatori. Se impune, de asemenea, recrutarea din 
rîndul membrilor cooperatori a tuturor acelora 
care au deprins conducerea tractorului, a ele
vilor de la școlile profesionale de mecanici a- 
gricoli (și acestea pot fi chiar din județele în
vecinate). Pentru fiecare tractor se cere întoc
mit program de lucru pe ore. Pe terenurile mai 
grele se impune folosirea atelajelor. Pierderea 
e mult mai mică decît în cazul că s-ar aștepta 
însămînțarea mecanizată. Se justifică, totodată, 
schimbarea locului în asolament a culturilor, I 
prioritate avînd floarea-soarelui și culturile 
furajere pe acele terenuri ce permit lucrul. 
Sînt condiții ca în cel mult șapte-opt zile, semă
natul să fie încheiat.

GH. FECIORU
Foto: O. PLECAN
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Misticismul 

credulității ?
O reușită ancfcetă de televiziune

'Ogramul pentru tineret a 
smis sub genericul „Tinerii 
>re ei înșiși ancheta „Capca- 

realizată de Aiwa Arion. 
)ializîndu-se, după toate apa
tie, în emisiuni de educație 
ttă, Anca Arion pătrunde în 
titotea unor mentalități cu o 
teptată putere Me dăinuire, 
istă dată, a fost deschisă ușa 

apartament din Halta Albă, 
it de doi soft bătrîni care-și 
i frate și sora și care și-au 
obiceiul de a face oficiul de 

-media ri între pămînteni de 
e diferite și un dumnezeu 
us sau nu să ajute la promo- 
a unui examen sau la o în- 
'ieșire grabnică. Lectura seri- 
or și a acatistelor precum și 
•tata răscolire a placajului 

al verzei uscate și a oului 
Metricele, dovezile unei minți 
cite, fac aproape inutil co
lt ariul.
otuși nu se poate trece peste 
zeitatea financiară a unui 
;urantism de secolul XVI, 
e falsul idilism ce învăluie 
devărată afacere, peste siste- 
, în aparență „nevinovat", ce 
ce sume între 25—300 de lei, 
funcție de, bineînțeles, difi- 
atea „cererii". Iată că an 
>r de varză uscată, un ou de- 
il ori fibrele capricioase ale 
i placaj pot fi „icoane făcă- 
e de minuni" în ochii cre

ai naivilor. Acești „naivi 
tineri. Ei sînt tineri care tn- 

i. Ei se pregătesc să ia cu 
t, și unii au și luat cu asalt, 
ițea științei și culturii, înscri- 
i-se într-un mare detașament 
ucenici ai științei, băieți și 

• care locuiesc în încăperi cu 
lioteci burdușite cu cărți ! 
'igur că această jalnică și u 
\toare credulitate, speranța în 
acitatea invocării minunii de 

sau 300 de lei este efectul 
ontrolat, — scos de sub impe 

gîndirii — al nesiguranței 
al dorinței înspăimintate d* 

zîștiga, deocamdată, un exa- 
i sau ctfeva note de trece>0 
chiar mai bune decît acestea* 

'.ima, frica de eșec dă brînci 
capcanele iraționalului și ia 
ne mistice. Există în istoria 
:erii Evului mediu spre Re- 
tere o sumă imensă de în- 
plări al căror efect în capul 
ir oameni încă neștiutori a 
t denumit „fantasticul
ței“. Există însă șt un fantas- 
al credulității, cu nimic mai 

'■jos, și în fond tot o formă a 
oranței. De astă dată creduli

A apărut
ERA SOCIALISTĂ

nr. 9/1973
DIN SUMAR 1

Eugen Bantea : 9 Mai, Ziua independenței de stat a Româ- 
liei, Ziua victoriei împotriva fascismului ; 1Z5 de am de la Re
voluția din 1848 ; Ștefan Pascu ; O revoluție cu profund a- 
acter social ; Gheurghe Platon . Revoluția din Moldo , a — 
jarte integrantă a revoluției române ; Paul Cornea : Spirit m ■ 
itant și artă literară în ideologia pașoptistă: Dana Voin*a : 
Structuri organizatorice eficiente în economie ; Mihai Dianiai.- 
iopol : Necesități în domeniul investițiilor . Radu Mănescu : 
nterese unitare și contradicții în realizarea investițiilor ; 
îeorge Bă rănescu : Combaterea poluării mediului inconju-â- 
or; Olivia Clătici : Despre condiția socială a femeii . Bujor Al- 
nășan : Inovație și perspectivă in conducerea activității eco- 
îomice ; Tiberiu Mureșan, lancu Căbulea și luliu Muntemu . 
,Dialogu) “ cercetare-producție ; Bogdan Stugren : Competența 
:i discernămîntul autorului de curs ; Valentin I. Prisacaru : O 
mnă pregătire juridică a viitorilor economiști- Mai sir.- Insu
flate și rubricile : Creația litcrar-artistică, Din mișcarea co- 
Tiuniștă și muncitorească mondială, Viața internațională. Cărți 
și semnificații. Revista revistelor, Cuvîntul cititorilor.

tatea, căderea în „capcanele* 
făcătorilor de minuni, este expre
sia fricii, a spaimei surde în fața 
unor probe, unor încercări, unor 
examene. Cineva declara cu se
ninătate că s-a pregătit, că a citit 
mult pentru examen dar, în ace
lași timp, nu putea să excludă 
dintre cauzele >eușitei și acel 
„acatist*. Aspectul asupra căruia 
am dori să-i îndemnăm să reflec
teze pe acești tineri este acesta : 
nu există postură mai umilitoare 

ț pentru om decît aceea de a pure 
pe seama dicinitătii ceea ce el 

i însuși, prin propria lui muncă. a 
• cîștigat. a reușit să facă. Această 

formă de înstrăinare a propriilor 
rezultate, de cedare cuiva din 

i afara ți de deasupra noastră a
ceea ce tocmai prin efortu1 min
ții și brațelor noastre ob'inem 
corespunde unui stadiu primitw 
de gtndire, este in contrud^cțir r»i 
tot ceea ce istoria umanizării ne 
arată cu o evidență de nezdrun
cinat : tot ce s-a obrirwt. tot ceea 
ce omul a realizat pentru periec- 

. ționarea sa ca om nu se datorea
ză decît energiei ti -afinării pro
priilor lui posibilități, utilizate 
într-o formă sau aha da activi
tate. Este relație clar ci ți pre
gătirea școlară, tn cadrul fie
cărei discipline, cu concursul fie
cărui învățător, profesor și poate 
mai mult cu concursul părinților 
trebuie să aibă in vedere necesi
tatea de a ține treaz mereu acest 
adevăr de preț. Educația pre
supune asimilarea de date, de 
cunoștințe dar mai ales privirea 
lor ca dovezi ale izbînzilor omu
lui, prin el însuși, dovezi care 
înțelese în acest spirit nu mai 
pot să lase un spațiu alb în care 
să fie instalată forța misterioasă, 
irațională. înfățișarea cea mai 
curentă sub care ne apare pu
nerea pe seama altuia a rezulta
telor muncii și gindirii proprii 
este desigur ridicolul. Pentru că 
umilința de a nu crede în pro
priile noastre puteri are această 
perversitate: ia forma ridicolului.
Iar acei tineri creduli, oricit de 
mult și de grav ne-ar da de gm- 
dit, ne-au părut ceea ce au și 
fost : victimele unei credulități 
ridicole. Ancheta Ancei Arion, 
bună, bine concepută 51 condusă 
merită laude.

M. C 05 TEA

MIHAI GRIGORAȘ, 18
Nu-ți pot publica scri

soarea în întregime, e prea 
lungă, însă nu pot să nu 
mă opresc asupra cîtorva 
din observațiile tale, după 
părerea mea, cît se poate 
de pline de miez. Scrii : 
„Trăim o epocă frenetica. 
Timpul înseamnă infinit 
mai mult decît bani. 
Calcularea pierderii lui a 
încetat să mai fie (dacă 
admitem ca a fost vreoda
tă numai atât) o simpla 
operație de convertire a 
zilelor sau orelor în cifre, 
într-o formulă pe care, fo- 
losindu-se de o logică 
axiomatică, a impus-o con
temporaneitatea, timpul 
este egal cu a trăi, verbul, 
firește, depășindu-și con
siderabil funcțiile strict 
biologice si asumîndu-si 
sarcinile multiple si com
plexe ale vieții noastre so
ciale și spirituale. Tinde 
să devină curentă o expre
sie : timp înnobilat Să fie 
doar o seducătoare meta
foră capabilă, prin ridi
carea temperaturii artisti
ce. fă ne emoționeze ra 
fața puterii de creație a 
ornulni ? Xh cred. Ă« 
lua-o mai den'nâ ci pe 
o modalitate obișnuită de 
a exprima adevâru' că in 
târâri notionee de tex? 
dacă n-am raporta-o per
manent la acteie noastreL 
Timp fiaobtiaL adâzâ. 
cred 5mt»! imestrt ca 
opacitatea de a ae mâ«9- 
ra parmnea cb care u* ht- 
rmmnsetim dea-
tin... “.

Cu totul de aenrd. 
Dâ-tni voie tnsa să wâ 
foiaesc de aceste curie te 
ale tale pentru ca. de
desubtul lor. că-mi exprun 
un sentiment de uimire 
provocat de lectura a n»*i 
multor scrisori ser^nate -de 
colegi de-ai tăi de g*“"~ 
rație, scrisori fn care, 
într-nn fel san altul. 
vorbește despie irorirea 
timpului ca despre un s*x 
de fatalitate impnsâ de 
x-îrsta adolescenței. Crt*z 
cîteva rindnri din cores
pondența hu ADRI AX
COXSTAVnXTSCl* elev 
în clasa a X-a, Bucu
rești : „...și dacă exdnd 
rele două-trei ore de șue
tă cu prietenii, o partidă 
de table și cî‘eva telefoa
ne date unor fete, vacanța 
trece într-o monotonie 
exasperantă...". Și deși 
parcă n-ar mai fi necesar, 
mai redau și o frază dm 
altă scrisoare, cea sew--t*â 
de ȘTFF AN G, de
ani. laborant. Tercei : 

Mă rinde«c sâ vi cer ua 

fără prea ma*e trri-zfe'*. 
mi-aș putea a.*cnp foarte- 
ca cu care tai fniizr Ia 
crini, zilnic Și co cea mai 
mare conștrincfo^rtatr, 
după ce rin acasă de 'a 
serviciu Ca on răspers 
Ia aceste scrisori, dar. ri“ 
eu. poate mai mult decît 
atft. eer vrre sâ pc* estete 
conținutul altera.

MIRCEA DOXOS. de 
1B ani. elev eomtânțecn. 
îmi scrie că s-a ohrtrwt 
<ă se trezn «ci d*vrerT'*- 
La cmci. adeseori la pa
tru e în pKăoare La în
ceput. adică acnai xren 
doi ani. pane? cea<ul să 
*une- -Acum -u mai tre
buie. S-a obișnuit Se tre
zește singur La această 
oră de dimineață este cea 
mai mare liniște fo casă 
și el are nevoie de forște. 
Cakulele no se po* face 
cînd e gălăzie ri V;rc*« 
are de făcut n*șt? caicu’- 
complicate. Este. Ia rȘrrii 
«a, un dectromst bine
cunoscut Vreau să spun : 
binecunoscut la școalf. 
printre prieteni— Scolii i-a 

ani, Brașov.
dăruit o hartă hidrografică 
a României, hartă care, 
datorită unui ingenios re
leu, atingind locul de un
de izvorăște pînă și cel 
mai modest piriiaș. se lu
minează tot drumul aces
tuia și toate confloentele 
pină la vărsarea în mare. 
Un profesor suedez. în vi
zită la Constanța. I-a ru
gat pe Mircea să-i explice 
cum funcționează harta, 
declarind că ea reprezintă 
un material didactic de 
o mare ingeniozitate. Mir
cea a făcut-o bucuros, 
dîndu-i toate relațiile în
tr-o încăpere a cărei ușă 
se deschide singură, fiind 
prevăzută cu celulă foto- 
electrică, poftind profeso
rul străin să-și agațe 
pardesiul intr-un cxner care

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCLUAȘI

a» .utejar adadad
ie Față va -ber. efo-
nBtra-{ să Muzică
de ta » aparat de radio 
est o ~ Traătate de cutie de 
cfcbt rjiri— E de prsrs 
sâ adasg că nsa, o>- 
ierd r. aparatul de ndx> 
sfot creațnle kc Mireea. că 
eîe ssrt rerrltitcl pascuna 
eu care Hi cbeFtine<*e 
taEprJ fiber— DuBpotmâ. 
'apelez la altă 
deirtă «4evul de 16 aai. 
SZ.AS PtlLK Ttrc-'- 
Mure*. se trerejxe tirm. 
$i asta din priced că de 
mult ou se ntai culcă 
înainte de docâ-trei noap
tea. Peter erte un pasio
nat astroacrn. El este au- 
torul unui așa-nunnt ^ca- 
lendar-lumină". un tablou 
la care a lucrat rauk timp 
și care, pe baza hnnme- 
ritâtii unor astre m an i- 
Tnite perioade, indică Ti
jele— adică, scuzați, nop
țile-

Stiadeata! ieșeaa DA
NIEL aNTTM. if 51 ® 
saL a n»eț*zt de ap-uape 
craci am să îsinețe fabbe 
străine. El «tse ac 3— per
fect fi asceza si eesmai? 
c-tește fi tradoce core-t 
<fin limbile itafiaoâ și sțn- 
uâoU. face mari procrese 
m deprinderea fimbn la
tine. are îs planurn» sale 
mseFrea. p’nâ la 25 de 
arr. a încă— rece HmH 
strâme. necesare, scrie el, 
■oonert de cereetător jtrn- 
tiSe m domeonri Hten*u- 
rri un’versale. căreia 'Tea 
sâ i se dedice. Necesare. 
sour ș» eu. dar <mt se- 
\**a sâ mai daug - crea 
ce. desigur, eraerează na- 
riunea foi Daniei mi pre 
de o rmpcâ fonctianabîh- 
trte. Este 'xxuptatea dea 
«ti nu; mult dec? alții, 
fenomen pe nedrept ri 
dureros suspecta* de unii 
că ar fi o performanță ief
tină.

.Așadar, timp înnobilat 
iubite Mihaj Gricocas. 
Timpul martor al pashsnri 
noastre investire intr-un 
domeniu sau altul de cre
ate. Tnnp adeseori, ft- 
ondu-șe remarcat prin a- 
cordarile sale meTodioa«e 
ieșite din cutia de rezo
nanta a viorii firi Ingres, 
dar incomparabil mai mult 

decît atit: timpul unei 
x-îrste dinamice, dornice 
să se afirme, simțind și 
trăind cu o mare intensi
tate bucuria inegalabilă a 
creației, a dăruiri:, .plic
tiseală"-, ..monotonie"... 
nu ți se par niște expresii 
caduce, de un anacronism

„Stimate tovarășe.

întristător ? Nu știu, dar 
am senzația ca a existat 
cu adexărat odinioară o 
instituție care ascu^ea 
foarfece de tăiat frunză la 
cîini — dar pe locul acela 
s-a construit altceva, n-are 
importanță ce. important e 
că s-a construit...

cd rog din suflet să-mi scuzați indrâznea7a de a vă 
scrie, dar că engur că nu o rec nici pentru a că pierde 
dc. timpul cîtindu-mă și nici pentru că am eu prea 
muh timp de pierdut: tint în situația de a-mi drămui 
cu toată grria vremea.

Dar și mi prezint: sint elevi in anul IV al unui 
liceu teoretic ți m curind ii coi trece pragul pentru 
tikima omi. Sînt o elevi apreciată de tovarișn profe
sori și iubiți de colegi — și nu vă spun asU ca si mă 
laud, ci pentru ci e un amănunt care că ca face să mă 
înțelegeți mei bme. Am o pariune. geografia, și creau 
«d d'cm studentă Ia ^acuitatea care vregătește roecui- 
hfti fii areat domesau. Încât chiar și acum in cacsmță 
(scrisoarea e datată 11JVJT3, o.p.-i) cita 10—lî ore pe

W c ^trhssceti

Căzni concret pe care 
mi-l povestești. F pe care 
fl transformi fotr-un argn- 
reeot în sprijinul credinței 
ta’e că fără ..pile* nu roți 
pătrunde într-o facultate, 
nu nri se oare concludent, 
în măsura în care .-dupâ 
rârtxx mnlți viteji se 
arata", ti dnoă un examen 
pierdut se arată nedren- 
tățitii Poate că n-au dis
părut încă ceea ce numești 
tu „pilele", dar te asigur 

că. a continua să crezi că 
de „cumpără locurile" în
seamnă nu numai a da 
un vot de blam nemeritat 
unor oameni de o reală 
probitate profesională și 
etică, ci să ajungi în si
tuația în care te găsești, 
deloc proprie pentru stu
diu și. în fond, incompa
tibilă cu o autentică pa- 
s-une. învață în continua
re 10—12 ore De zi. dă 
examenul și mai scrie-mi 
pe urmă.

lng. PAUL WALTER. 27 de ani. Timișoara:
M-.A Mi-a căzut in mind un ..Cod al manierelor ele

gante*. apărut acum vreo 35 de ant. Citesc tn el 
-Repetînd n da*ă. de două ori »u de zece ori un gest, 
el ne va intra în reflex, «1 iati-ne astfel aiunși la cel 
d ntîi adevăr al cavalerismului: automatismul sau faptul 
ci un perfect cavaler nu mai trebuie să gîndeasca 
• r.b/tnferea mea. P.W.) asupra actelor sale, acestea ce- 
mndu-i de la sine, fără nici un efort (...). Stnteți de
aceeași părere r*

Nu neg că. cel puțin !n 
parte, această frază redac
tată în stilul sforăitor al 
tuturor îndreptarelor de 

ție, ne intră în reflex o 
sumedenie de gesturi țt- 
nînd de educația noastră 
civilizată. Ca să salutăm 
pe cineva, scoțîndu-ne- pă
lăria cu mîna dreaptă, nu 
solicită un răgaz de medi
tație, iar ca să oferim unei 
femei locul în tramvai 
nu sîntem siliți, unii mă
car. să ne luăm în prea
labil concediu pentru a 
chibzui în liniște dacă se 
cuvine sau nu... Reducem 
însă la prea puțin așa-nu- 
mitul cavalerism dacă îl 
definim doar prin aceste 
automatisme și, mai ales, 
dacă îl frustrăm de dreptul 
său la gîndire. Mă obligă 
tema pe care mi-o propui 
să-ți răspund mai pe larg 
— și fiindcă în materie de 
teorie mai am destule 
lipsuri, am să apelez la o 

amintire. Mi-a fost dat (o, 
ce bine să nu-mi fi fost!) 
să cunosc un tînăr inte
lectual 'dacă mă ghidez 
după atestatul său de stu
dii» despre care, neaxdzat, 
eram în stare să scriu cele 
mai înduioșătoare reco
mandări menite să-i faci
liteze și să-i urgenteze 
pînă și intrarea în rîndu- 
rile faimosului club londo
nez al perfecțifor cavaleri. 
Vorbea frumos, tăcea fru
mos : era pioaspăt ras ; 
n-a fumat fără să ceară 
voie; nu s-a așezat pe 
scaun fără să fie poftit : 
n-a început să vorbească 
fără să fie întrebat. Mai 
mult ca sigur, venind la 
întîlnirea noastră cu un 
vehicul de transport în 
comun, a așteptat să se 
urce mai întîi femeile, a 
?edat apoi locul său unei 
bă trine și, cu o politețe 
dublată de un zîmbet 
afabil. înainte de a cobori, 
și-a făcut drum spre ușă 
sounînd grațios „pardon". 
Pe strada, desigur, n-a 
mers cu mîinile în buzu
nare. n-a privit nici o 
tînără drept în ochi, pro
vocator și impertinent, a 
salutat pe cei cunoscuți cu 
o jovialitate reținută și pe 
cei mai puțin cunoscuți 
cu o reținere jovială. La 
scurtul popas într-o cofe-

SONIA ALBU, 17 ani, elevă, București:
....stau pe bancă, în parc, totul e înflorit în jurul 

meu și mă întreb: ce e primăvara

ieri (și iertat să-mi fie, 
uneori și de azi) n-ar cu
prinde ti o doză de jus
tețe. Evident, prin repeti

Drept care, fiindcă n-ai 
reușit să ajungi la o con
cluzie, în finalul scrisorii, 
mă întrebi pe mine... Nu, 
zău, ce nu știi despre 
primăvară și ai putea afla 
de la mine ? Poate. îmi 
zic, luîndu-te cu treaba, 
ai uitat că primăvara e un 
anotimp. Ei bine. îți spun 
eu : este. Și încă unul tre
cător. Nimic nu e veșnic 
pe lumea asta ! Apoi, poa
te că nu-ți mai amintești 
refrenul „Vine, vine pri
măvara", capodopera (nu-s 
deloc malițios) care ne-a 
făcut cunoștință, la trei 
ani și jumătate, cu poe
zia, pregătindu-ne pentru 
încercări mai grele, pre
cum „Cățeluș cu părul 

tărie a mîncat prăjitura 
fără să clefăie și a dus 
paharul cu apă la gură 
fără să ridice degetul cel 
mic, ca purcelul de lapte, 
codița. De prisos să mai 
adaug că a fost de o ire
proșabilă punctualitate la 
întîlnire și că, mai tînăr 
ca mine, nu mi-a întins 
el, primul, mîna... Nu i-arn 
întins-o însă nici eu. Pen
tru că întîlnirea noastră a 
avut loc la miliție și pen
tru că perfectul cav’aler 
fusese invitat acolo pentru 
a relata în legătură cu 
următorul fapt: plimbîn- 
du-se cu o tînără, seara, 
într-un parc, perechea că
ruia el îi dădea atîta dis
tincție prin manierele 
sale, a fost atacată de 
niște huligani, iar cavale
rul fără prihană și fără 
reproș a luat-o iute la 
fugă, îndreptîndu-se, nu 
cum s-ar putea crede, 
spre a cere ajutor cuiva 
sau spre a se înarma el 
însuși cu un retevei, ci, 
pur și sănplu, spre un loc 
unde să se afle în sigu
ranță. Tînără lui prietenă 
a suferit atunci un acci
dent tragic, huliganii po
meniți ti-*u primit răs
plata, dar nu aoum și nu 
aici e oamil să vorbesc 
despre asta. Obiectul a- 
mintirii mele eete tinănil 
cavaler, cel care, n-am 
dubii, cu o elipă înainte 
de fuga sa lașă, pășea în 
stînga prietenei sale, nu-i 
întrerupea vorba decît 
după o prealabilă scuză, 
nu ridea zgomotos și nu 
tăcea prea mult timp, lă- 
sînd conversația în sufe
rință. mă rog, datorită 
reflexelor și automatisme- 
lor sale, făcea totul ca să 
demonstreze că, prin re
petiție, ajunsese la un 
exemplar studiu al mani
erelor elegante... Am avut 
atunci cu el o discuție 
penibilă. Singurul ei re
zultat ce merită consem
nat este că acum pot 
să-ți răspund, precum zice 
prietenul meu Mazilii, 
„din viată, nu din cărți“. 
Și ca să trec și la teorie 
— adică la ceea ce nu 
mă pricep — declar că 
amendez ideea că ceea ce 
numim „cavalerism" ar 
consta într-o gamă de 
automatisme și reflexe și 
nu în atitudinea lucidă, 
rezultînd din convingerea 
că a trăi civilizat presupu
ne efortul diurn de a trăi 
demn, curajos. Sigur, n-ani 
să fac greșeala de a numi 
acte gratuite măruntele 
gesturi de comportare 
pertinentă, dar și fără 
aprecierea mea ele devin 
inutile, atunci, cînd sînt 
lipsite de capacitatea in
tegrării lor într-o atitudi
ne superioară, nobilă, ca
valerească în înțelesul au
tentic al cuvîntului.

creț". Nu, nu ți-1 pot re
aminti eu. De cîte ori mă 
apuc să-1 recit, plîng. 
Cînd după „floricele pe 
cîmpii" vine „hai să 
le-adunăm copii", mi se 
împăienjenesc ochii de la
crimi. Mă văd de-o 
șchioapă. alergînd prin 
grădină, cu’egînd albăstre
le și întrebînd-o pe mama 
dacă și florile, iama, au 
plecat în țările calde — 
și nu înțeleg de ce am 
crescut, cui a folosit 
treaba asta, unde-s albăs
trele. unde-s întrebările? 
Și plîng. Nu-i o soluție 
prea deșteaptă, dar n-atn 
alta... De ce mă răsco
lești ?

Pe sîmbăta viitoare I

Cartea de vizită 
a orașului

Literatura de informare 
turistică s-a îmbogățit cu o 
nouă lucrare apărută în E- 
ditura pentru turism : Româ
nia, Cartea de vizită a ora
șelor. sub semnătura profe
sorului univ. dr. Vasile Cucu.

Volumul, oferă pasionaților 
de drumeție, români și stră
ini, o primă lucrare care în
fățișează prin scurte prezen
tări monografice (și jn lim
bile franceză și germană), 
cele 236 de orașe ale patriei 
noastre, ca și potențialul tu
ristic de care dispun.

Lucrarea este completată 
cu planurile a 100 de orașe 
și o hartă generală a locali
tăților României la cota anu
lui 1971. Modul de grupare 
a orașelor după numărul 
populației este des jntîlnit 
în literatura geografică, ca 
și în lucrarea de față, totuși, 
destul de incomod pentru un 
ghid de orientare turistică.

Cît privește prezentările 
făcute fiecărui oraș, autorul 
s-a străduit să selecteze cele 
mai semnificative obiective 
pe care le poate oferi spre 
știință celui care ar poposi 
acolo, deși între timp, fieca
re oraș și-a îmbogățit averea 
cu noi și noi obiective indus
triale, edilitare, turistice etc.

Cu toate acestea, „Cartea 
de vizită a orașelor" este 
singura care ne prezintă în 
modul cel mai succint, ima
ginea grăitoare a fiecărui 
oraș".

DUMITRU MANOLE

SlMBĂTA, I MAI 1573 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 52-a. 9,30 A lost o dată 
ca niciodată... „Povestea micului 
cocoșat" (I). 10,00 Telex. 10,05 Pu
blicitate. 10,10 Ansambluri folclori
ce : Ansamblul „Firlcelul“ al U- 
zinei de fibre sintetice Iași. 10,40 
De vorbă cu gospodinele 11,00 Se- 
lecțiuni din emisiunea „Seară pen
tru tineret". 11,50 Roman, foileton î 
„Cîntec la apusul soarelui". Epi
sodul IV „Semănatul". 12,35 Cărți 
și idei. 13,05 Telejurnal. 16,00 Te
lex. 16,05 în actualitate — școala. 
„Patru ore muncă, patru ore în
vățătură". 16,20 Rapsozi populari.
16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop
’73. 19.00 „Biruit-au gînduT, Ion 
Neculce — „Acest pămînt al Mol- 
dovii". Prezintă acad. Constantin 
C. Giurescu. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — cauză a întregului 
popor. 20,10 Cîntecul săptămînii ; 
„Țărăncuță, țărăncuță" de Ion Va- 
silescu. Interpretează Dan Spăta- 
ru. 20,15 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni. 20,30 Tele-enciclopedia. 
Cetatea de scaun a Tîrgoviștei. 
Arta persană. Welssîiuhjoch (I).
21.15 Film serial „Mannix". 22,05 
Telejurnal. Săptămîna sportiva. 
22,35 Autografe... autografe, cu 
Anda Călugăreanu Marina Voica 
și Cornel Constantiniu. 23,15 Cîn- 
tece și flori cu : Ana Toma, Tu
dor Heica, Ioana Cristea, Lesa 
Cnezevici, Werner și Nelga Salm, 
Ilona Iub-Saz.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,io Concert de 
orgă : Bach, Cezar Franck. 16.40 
Azi și mîine — emisiune de infor
mație culturală la zi. 16,50 Avan
premiera. 16,55 Publicitate. 17,00 
Cîntece și jocuri populare. Inter
pretează orchestra de muzică 
populară și grupul de dansatori 
ale Cooperativei „Eiectrobobina- 
jul" — București. 17,30 Prietenii lui 
Așchiuță. 18,00 Istoria filmului so
nor. „Privește înapoi cu mînie“ 

DUMINICĂ, 6 MAI 1973
PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți- 8,10 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8.20 Cravatele roșii. 9,50 Viața sa
tului. 11,00 Emisiune in limba ma
ghiară. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Album duminical. 14,00 Fotbal : 
Bulgaria — Portugalia (prelimina
riile campionatului mondial). înre
gistrare de la Sofia. 18,10 Film se
rial pentru tineret. „Tunelul 
Timpului". Episodul VI • — „Cap
cana". 19,00 Vetre folclorice — Bo
toșani. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Săptărnina politică inter
nă și internațională în imagini.
20.10 Reportajul săptămînii. Ori
zontul bărbaților. 20,30 Film artis
tic. ,.Mihai Viteazul" — seria a 
Il-a : „Unirea". 22,15 Muzică u- 
șoară românească. 22,30 Telejur
nal. 22,40 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concert simfonic al 
Filarmonicii „George Enescu".
20.10 Eroi îndrăgiți de copii. Mi
cul toboșar. 20.40 Caleidoscop cul
tural-artistic. Emisiune de infor- 
mațiț și actualitate literară, tea
trală, cinematografică și plastică. 
21.00 De pe scenele lirice ale țării. 
Selecțiuni din opereta „Leonard". 
21,50 Publicitate. 21,55 Telex teh- 
nico-științific. 22,15 Film serial : 
Mannix — reluare.

F
D 
0 România = film prezintă
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3IPR1AN PORUMBESCU i ru- 
iză la Patria (orele 10; 13.30; 
; 20,30).
7ERONICA : rulează la Central 
rele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
15). Fuzești (orele 16; 18; 20), 
amura (orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
15: 21).
KCEA PISICA BLESTEMATA ! 
lează la Luceafărul (orele 8,30: 
, 13,30; 16; 18.30; 21). București 
rele 8,30 ; 11 : 13.30 ; 16 ; 18,30 :

FATA BATRINA : rulează la 
ipitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
.30; 20.45).
rECUMSEH : rulează la Luml- 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
45) Volga (orele 8,45; 11, 13,15; 
45; 18.15; 20.30), Tomis (orele 
10; 11. 13.30; 16: 18,30; 21).
MISTERUL DIN INSULA BAL- 
D: : rulează la Scala (orele 9,15;
30. 13,45: 16.15: 18.45: 21).
ADIO PETERSBURG : rulează

Doina (orele 10.45; 13; 15,15;
,30. 20.30). la orele 9,30; program 
: desene animate.
CE SE TNTÎMPLA DOCTORE ? 
lează la Festival (orele 9; 11;
: 15; 17; 19; 21), Grădi-
i Festival (orele 20). Favorit (o- 
le s.15: 1130; 13,45: 16; 18,15; 
.30), Excelsior (orele 9; 11,15; 
-20: 16; 18,15: 20,30).
ANDREI RUBLIOV i rulează ia
Dtroceni (ora 19).
LOVE STORY : rulează la Co-
~?enl (orei.? 14; 16,30).
TRĂIND ÎN LIBERTATE 1 Hl- 
«2ă la Timpuri Noi (orele 9—18 

i continuare). Program de docu- 
t.-.:are (ora 20,15),

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Floreasca (orele 15.3«; 18: 2ă.30>.

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
ruiează la Feroviar (orele 9; 12.M: 
lt>; 19,30), Melodia (orele 9; 12^4; 
16; 19.30). Modern (orele »: 12.38:
16; 19.3U).

EXPLOZIA : rulează '.a Rahova 
(orele 15.30; 18; 20.15).

ȚARA SALBATICA : rulează la 
Grivița (orele 9. >1.15; 13.30: 16; 
18,15: 20.?0). Aurora (orele 9: 11.15: 
13.30; 15.45: 18; 20.15). Arta (orele 
15.30: 18. 20.30).

STRUCTURA CRISTALULUI ! 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18: 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Glorî» (orele 
8.30: 11: 13.30: 16. 18.30: 20,45). 
Miorița (orele 9 î 11.15 : 12,3a : 
15.45 ; 18 ; 20,30).

BAREERA s rulează la Unirea 
(orele 15.30: 18; 20.15).

ATENTATUL • rulează la înfră
țirea (orele 15.30: 18: 20,15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Bucegl (orele l’.3O: 18: 20.15), Giu- 
lești (orele 15 30; 18; 20.15).

COPILUL SĂLBATTC rulează 
la Viitorul (orele 15.30: 18; 20.15).

NEAMUL SOrMARESTTLOR • ru
lează la Munca (orele 16: 19).

COWBOY : rulează la Dacia (o- 
rele 9: 11 15: 13.30; 15.45; 18: 20.30).

CINE CÎNTA NU ARE GÎNDURI 
RELE : rulează la Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA t rulează la Fe
rentari (orele 15,30: 18; 20,15),
Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

UCIDETI OAIA NEAGRA î ru
lează la Cosmos (orele 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Lira (orele 15.30: 19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Pacea (orele 15,45: 18: 20,15).

DOMNULUI PROFESOR, CU 

DRAGOSTE : rulează la Progre
sul (orele 15.38: 18;

BULEVARDUL ROMULUI î ru
lează la V:xaa (orele 13.»: 11.
».1S)

OSCAR (orele 18; U: lfl. OXTR- 
LANDERS (ora I8J8.. D-ALE 
CARNAVALCLUI (ora 18J8). PI
LOT DE ÎNCERCARE (ora »-»). 
rulează la Cinemateca MUmoa*.

SÎMBATA. 5 MAI 1873

Ooera Română : BARBIER CT. 
DIN SEVILLA — ora 18.» : Tea-r-J 
de Operetă • TARA SURÎSULUI — 
ora 19.30: Teatrul National WI- I- 
Caragiale” (Sala Comedia) : 70-
DIA TAURULUI — ora M' (Sala 
Studio) : SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora »: Tea
trul ..Lucia Sturdza Bu'.ar.d-a- 
(Sala Schitu Măgureanu) : LEON- 
CK ST LENA — ora 28: Teatrul 
,.C. I. Nottara* (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 12.38: 
(Sala Studio) -. RĂRBATÎ FĂRĂ 
NEVESTE — ora 28: Teatral ăe 
Comedie : MUTTER COURAGE - 
ora 20- Teatrul Mic : STTLPTT SO
CIETĂȚII — ora 18.38: Teatrul 
Giulesti • CASA CARE A FUGIT 
PE UȘA — ora 18.»: Teatrul E- 
vreiesc de Stat : NATHAN ÎNȚE
LEPTUL — ora 18.38: Teatrul ..Ion 
Vasilescu" : MTTTCĂ POPESCU — 
ora 19.30 : Teatrul ..C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU
VÎNTUL — ora 18.30: (Sala Vic
toria) : GROAPA — ora 19.30: 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : PETER PAN — ora 17; 
(Sala Academia) : RĂT SI NĂTĂ
RĂI — ora 15; Ansamblul Rapso
dia Română : PE PLAIURILE 

MIORIȚEI — ora 12J8 Circul 
Globus . CIRCUL CHINEZESC — 
era 12JA

DUMINICA, 8 MAI 1373

Opera RocUrl : SPARGAT^ 
RUL DE NUCI - ori 11 ; FIDELIc
— ora 13.»; Teatral de Operetă 
SOARELE LONDREI — ora 18,3b 
LASAȚI-MA SA ClNT — ora 
19,»; Teatral Național ,JL L_ Ca 
ragiale* (Sa^ Comedia) : COANL. 
CHIBIȚA — ora IA»; UN FL’’ 
TURE PE LAMPĂ — ora 15.» 
A DOUA FAȚA A MEDALIEI - 
ora »; (Sala Studio) : MOARTE- 
ULTIMULUI GOLAN — ora MJ8 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrn 
(Schitu Magureanu): D-ALE CAR 
NAVALULUI — ora 18; JOC Dl 
PISICI — ora 11; A 12-A NOAPTL
— ara » ; Teatral „C. L Nottara* 
(Sa.« Magheru) ; BUNA SEARA 
DOMNULE '.VILDE — ora 18; A- 
DIO CHARLIE — ora 15.»; C. 
MEMPHIS ! — ora IR»; (Sala 
SuidiO) ; SCHIMBUL — ora » 
Teatrul de Comedie : PREȘUL - 
ora 18J8: CHER ANTOINE — ora 
»; Teatrul Mic : PREMIERA - 
era 21: Teatrul Giuleșu : MEȘTE 
RUL MANOLE — ora 38: FRF. 
DDY — ora 11.38; Teatrul Evre
iesc de Stat : UN MAZELTOV PF. 
PLACUL TUTUROR — ora 11; 
NATHAN ÎNȚELEPTUL — ora 
lf^e; Teatrul „L Creangă" : PI
NOCCHIO — ora 18; NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 16; Tea
trul „Ion Vasilescu" : DOC
TOR FĂRĂ VOIE — ora 18 : 
DANSUL MAIMUȚELOR — OT3 
18.30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN 
TUL — ora 19.38; (Sala Victoria) 
GROAPA — ora 18.30: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Xlctoria) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 11. 
(Sala Academia) : RĂI SI NĂTĂ
RĂI — ora 11: Ansamblul „Rapso
dia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 19.30: Circul 
Globus : CIRCUL CHINEZESC 
(ultimul spectacol) — ora 19,30.

producție a studiourilor sovietice 
Regia : Baros Halzanov
Cu : P. Glebov, A. Umuraliev, R. Homiatov, E. Novikov.

producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană 
Regia : Kim Gir Ho
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis împăratului Etiopiei, 
HAILE SELASSIE I, următoarea telegramă :

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

îmi exprim încrederea ca bunele relații dintre țările noastre 
se vor dezvolta in continuare. în folosul celor două popoare, 
al păcii și înțelegerii in lume.

Vineri, cu prilejul Zilei pre
sei sovietice și aniversării zia; 
rului „Pravdâ", corespondenții 
de presă sovietici din Bucu
rești au organizat prezentarea 
unor filme documentare sovie
tice.

în cele 16 zile de cînd Ansam
blul Circului chinezesc din 
Șanhai se află în turneu în țara 
noastră, peste 25 000 de specta
tori bucureșteni au aplaudat 
măiestria acestor mesageri ai 
unei arte străvechi, cunoscuți 
în lumea întreagă pentru per
formanțele lor. Publicul româ
nesc a primit cu căldură repre
zentațiile, pline de originali
tate și rafinament, ale artiști
lor oaspeți.

Cu prilejul turneului Circului 
din Șanhai în țara noastră — 
turneu care se va încheia la 6 
mai — vicepreședintele Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Ion Brad, a oferit vi
neri o masă, la restaurantul 
„Pădurea Băneasa“- Au partici
pat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și culțură. Au fost 
de asemenea, prezenți ambasa
dorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Cian Hai-fun, și membri 
ai ambasadei.

In cadrul unei festivități care 
a avut loc vineri, in Capitală, 
s-a consemnat inaugurarea se
diului Agenției permanente a 
Companiei de transporturi aerie
ne cehoslovace „C.S.A." din 
București.

Decernarea distincțiilor de unitate 

fruntașă pe țară in întrecerea 
socialistă pe anul 1972 

• întreprinderea „Eleetroaparataj"-Bueurejti
Munca rodnică, plină de dă

ruire și inițiativă desfășurată 
de-a lungul unui an întreg de 
colectivul întreprinderii „Elec- 
troaparataj" .din Capitală, a fost 
încununată vineri prin decer
narea Steagului roșu și a Diplo
mei de onoare de unitate frun
tașă pe țară, locul I, în între
cerea socialistă pe anul 1972.

Steagul- roșu și Diploma de 
unitate fruntașă 'pe țară au fost 
înmînate de-tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Consiliu! ui 
Central'al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej de participanții Ia

• Combinatul petrochimic-Brazi
Colectivul Combinatului pe

trochimic- de la Brazi — una 
dintre unitățile de prestigiu- ale 
industriei noastre chimice, re
cent distinsă cu Ordiniil MUn-. 
cii clasa" I, a primit, vineri 
după-amiază, . într-un cadru 
festiv, Ș.teagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe țară 
pentru Tocul întîi obținute în 
întrecerea socialistă desfășurată 
anul trecut. Acordarea unor 
asemenea distincții constituie o 
răsplată pentru succesul dobîn- 
dit anul trecut, încununîd, în 
același timp, rezultatele bune, 
înregistrate în anii trecuți, în 
întrecerea socialistă, de această 
modernă întreprindere care 
furnizează mai bine de un sfert 
din producția chimică a țării.

Inmînînd Steagul roșu și Di
ploma de unitate fruntașă ne 
țară, tovarășul Gheorghe Pe- 
ti<scu, vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Ge

• întreprinderea de transporturi auto-Oradea
O festivitate consacrată unui 

eveniment similar a avut loc și 
la Casa de cultură a sindicate
lor din Oradea, unde întreprin
derii de transporturi auto din 
localitate i s-au decernat Dra
pelul și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară, pentru locul I 
în întrecerea socialistă pe anul 
1972.

Transmițînd un călduros sa
lut din partea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, precum 
și urări de noi succese în acest 
an, pentru întregul colectiv de 
salariați ai întreprinderii, to
varășul Ștefan Pavel, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a înmînat, apoi. Stea
gul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe ramura transportu
rilor și telecomunicațiilor.
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O nouă anchetă de larg interes:

TiBIMȚA ORGANIZĂRII
TIMIPULUO

Personalități marcante ale vieții științifice și culturale prezintă opinii și sugestii 
cu privire la organizarea optimă a „BUGETULUI DE TIMP" al fiecăruia dintre noi. 
Pînă în prezent și-au anunțat participarea la dezbaterea noastră : acad. A. Avra- 
mescu, acad. Emil Condurache, acad. N. Teodorescu, acad. Gh. Mihoc, prof. univ.

dr. M. Malița, prof. univ. dr. E. Nicolau

Un nou serial din lumea sportului: 

CORABIA CU
UNSPREZECE PASAGERI

Cinci ani din viața reprezentativei naționale de fotbal, 
evocați în treizeci de capitole de către antrenorul emerit 

ANGELO NICULESCU

CRONICA U.T.C.
Vineri, a avut loc la Ruse 

întîlnirea între membrii Bi
rourilor Comitetelor Centra
le ale Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica So
cialistă România și Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist din Republica Popu
lară Bulgaria.

Pe „Podul prieteniei“ de 
peste Dunăre, delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
fost întîmpinată de Encio 
Moscov, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, de 
membri al Biroului C.C. al 
U.T.C.D., activiști ai organi
zației județene de tineret 
din Ruse.

în cursul aceleiași zile, 
delegațiile română și bul
gară au început convorbirile, 
în cadrul cărora gazdele au 
informat asupra activității și 
preocupărilor actuale ale or
ganizației comuniste de tine
ret din Bulgaria.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din România 
a făcut o vizită la Comple
xul agroindustrial de la Sli- 
vo Pole și a fost primită la 
Comitetul județean de par
tid Ruse.

La Biblioteca de Stat din 
Ruse a fost deschisă expo
ziția documentară „Tineretul 
român — tradiții și actuali
tăți".

întîlnirea membrilor Bi
rourilor Comitetelor Centra
le ale U.T.C. și U.T.C.D. va 
continua în cursul zilei de

I 5 mai, la Giurgiu.

adunarea festivă. C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se subliniază !

Constructorii de aparataj și 
echipament electric asigură 
partidul, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile ce 
le revin, participînd cu toată 
fermitatea, entuziasmul și avîn- 
tul lor creator la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
etapă importantă în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie.

nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a transmis colectivului 
fruntaș felicitări din partea 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
pentru înaltele distincții pri
mite.

Participanții la adunare au 
transmis o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care exprimă 
profunde mulțumiri și recunoș
tință pentru înalta prețuire a- 
cordată muncii lor. Ei își ex
primă, totodată, hotărîrea de a 
spori valoarea angajamentelor 
inițiale, asumate pe 1973 — an 
hotărîtor pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen 
— de la 40 milioane la 50 mili
oane lei la producția globală 
industrială și de la 30 la 40 mi
lioane lei la producția marfă, 
iar productivitatea muncii să 
sporească pe salariat de la 3 000 
lei angajament inițial la 3 250 
lei.

In încheiere, cei prezenți la 
festivitate au adresat o tele
gramă C.C. a! P.C.R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. în 
care se spune, printre altele i 
„asigurăm conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de atașamentul nos
tru nețărmurit față de înțeleap
tă politică așezată la temelia 
vastei opere a edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, operă la care noi — ca 
toți bihorenii, recunoscuți pen
tru hărnicia lor, participăm cu 
trup și suflet, cu întreaga noas
tră ființă, conștienți de însem
nătatea înfăptuirii programului 
luminos adoptat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului.

• NOU OBIECTIV ECONOMIC 
LA TULCEA

întreprinderea pentru prelu
crarea marmurei și a pietrei 
de construcții, este unul dintre 
cele mai noi obiective econo
mice tulcene. Aici se vor pro
duce anual sute de mii de me
tri pătrați de placaje din mar
mură și tot atîtea tone de mo
zaic, dale de poliester. Con
structorii și-au propus să dea 
in folosință cu o lună mai de
vreme secția de mozaic. Vor 
funcționa secții de cioplitorie 
și de țnontaj a plăcilor de mar
mură, precum si secții de arti
zanat. (JUDY GIUMALA).

• VIITORII MUNCITORI IN 
CONCURSUL PE MESERII

In atelierele Grupului școlar 
al U.A.P s-a desfășurat recent 
faza pe zonă a concursului pe 
meserii al elevilor școlilor pro
fesionale.

în fața comisiei s-au prezen
tat 81 de elevi (anii 1—III) din 
județele Brașov, Brăila, Caraș- 
Severin, Cluj, Dîmbovița. Ilfov, 
Sibiu și Argeș, care au concu
rat pentru obținerea trofeului 
de „cel mai bun rectificator" 
și „cel mai bun electrician". 
Cîștigățori ai acestei faze a 
concursului au fost desemnați 
următorii • la rectificatori, E- 
mil Dobrestu (Grupul școlar 
U.M.M.-Cimpulung — anul 1), 
Cornel Ciungulete (aceeași 
școală, anul II) și Cornel Ve- 
lescu. (Grupul școlar U.C.M. 
Reșița, anul III); la electrici
eni. Cornel Marc (Grupul șco
lar „Tehnofrig"~Cluj anul I),

„SHAKESPEARE M-A FĂCUT CU ADEVARAT 
FERICIT I" — ne declară Florian Pittiș

— V-am văzut în ultima pre
mieră a Teatrului Bulandra „A 
douăsprezecea noapte" de Sha
kespeare. Ca spectator, rolul pe 
care îl interpretați, bufonul, 
mi s-a părut cea mai bună cre
ație a dumneavoastră de pînă 
acum, o creație care anunță un 
„nou Pittiș". Greșesc ?...

— Mi-ar plăcea să cred că nu. 
Rolul acesta înseamnă pentru 
mine nici mai mult, nici 
mai puțin decît examenul meu 
de maturitate. Bufonul însă nu 
s-a născut din nimic. Nu este 
o apariție spontană, ci conti
nuarea unei munci asidue, de 
ani de zile, soldată cu rezul
tate din ce în ce mai mulțumi
toare în spectacole „Poezie și 
muzică* și ^Valentin și Valen
tina*. In afară de reușita pro- 
priu-zisă a rolului, bufonul 
mi-e drag pentru că reprezintă 
o victorie personală în lupta 
cu „tradiția*.

— Despre ce „tradiție* este 
vorba ?

— Cei care au montat specta
colul (regie colectivă n.r.) imi 

Mircea Rigo (aceeași unitate 
școlară, anul II) și Grigore Za- 
harescu (Grupul școlar autoca
mioane — Brașov, an HI) (VA- 
SILE MĂRUȚA).

CONCURS DE ARAT
Recent, s-a desfășurat la 

Satu Mare faza județeană a 
primului Concurs național de 
arat — 1973, organizat în vede
rea îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor majore în direcția 
activității de mecanizare a a- 
griculturii. Legat de aceasta, 
concursul — la a cărui organi
zare reușită au contribuit deo
potrivă Direcția județeană agri
colă, cu aportul Casei agrono
mului din Livada, Trustul ju
dețean S.M.A. și I.A.S., Comi
tetul județean U.T.C. și Con
siliul județean a! sindicatelor 
—/ și-a propus să stimuleze in
teresul mecanizatorilor pentru 
perfecționarea cunoștințelor pri
vind agrotehnica solului și exe
cutarea unor arături de calitate 
superioară. însușirea tehnicii și 
tehnologiilor moderne în acest 
sector important al economiei 
naționale.

După efectuarea arăturii pe 
parcela de concurs, juriul a 
stabilit că, dintre cei 24 de par
ticipant — tineri mecanizatori 
ai S.M.A., I.A.S. și ai stațiunii 
experimentale — cele mai reu
șite și uniforme arături au fost 
efectuate de Ștefan Mogoși 
(S.M.A. Moftin), Alexandru 
Pastori (Stațiunea exp. Livada) 
și Gheorghe Chiș (S.M.A. Ar- 
dud), cărora li s-a înmînat, cu 
această ocazie, Diploma de o- 
noare a Comitetului județean 
Satu Mare al U.T.C. și premii 
în bani. Ei vor reprezenta ju- 

cereau un bufon „clasic*, tipul 
arlechinului, cu tichie, cu clo
poței, vesel nevoie mare, în- 
tr-un decor de cofetărie. Eu nu 
puteam să-1 joc astfel. Bufonul 
nu face parte din lumea piesei, 
el este observatorul și comen
tatorul acțiunii — Shakespeare 
însuși. Privindu-și eroii cu infi
nită dragoste, cu invidie chiar 
și cu tristețe, pentru că nu mai 
poate trăi viața cu inconștiența 
lor, știe prea multe I Am reușit 
să demonstrez concepția . mea 
realizatorilor spectacolului ; bi
neînțeles nu prin vorbe, ci prin 
mijloacele de expresie proprii 
meseriei mele. Liviu Ciulei a 
fost, în cele din urmă, cel care 
m-a înțeles și m-a ajutat să-mi 
șlefuiesc personajul. Am aștep
tat cu sufletul la gură verdictul 
publicului. Cele șapte spectacole, 
jucate pînă acum, eu aplauze la 
scena deschisă, m-au făcut fe
ricit Victoria însă nu e, numai 
a mea. ci este o victorie colec
tivă a generației noastre de ac
tori — mă refer, în special, la 
colegii mei Mariana Mihuț și 
Virgil Ogășanu.

M. Z.

Rubrieă realizată 
de VASILE RÂVESCU 

dețul Satu Mare la faza finală 
pe țară ce va avea loc în zilele 
de 11 și 12 mai la Moara Dom
nească — Ilfov. (DORIN SA- 
LAJAN).

• în sala „Ateneului Român", „ 
violonistul sovietic Igor Oistrah" 
va susține astă seară. în com
pania Filarmonicii „George E- 
nescu", (dirijor Emil Simon) și 
a Corului, de. copii al Radiote- 
leviziunii, dirijat de Elena Vi- 
cică, un concert, prezentat în 
zilele următoare și la Oradea 
(7 mai) și Satu-Mare (8 mai).

• Astă seară la Galeriile de 
artă „Simeza" (Bd. Magheru 
nr. 20) are loc vernisajul expo
ziției graficienilor Georgeta 
Boruzs, C-tin Pohrih, Ion Pa- 
naitescu și Adrian Dumitrache.

• Galeriile de artă „Orizont" 
găzduiesc de ieri expoziția de 
artă decorativă semnată de 
Ruth Prato.

• Cluburile tineretului din 
Capitală invită, ca de obicei la 
sfîrșit de săptămînă, la o serie 
de manifestări cultural-distra0- 
tive. Vă recomandăm în mod 
deosebit pe cele de 'la „Tehnic- 
Club" : o seară cultural-distrac- 
tivă cu dedicație expresă pen
tru tinerii de la U.R.A. și „In
dustria bumbacului" ; spectaco
lul de duminică dimineața o- 
cazionat de festivitatea de pre
miere a cîștigătorilor concursu
lui formațiilor artistice din șco
lile profesionale, liceele teore
tice și de specialitate ale sec
torului 5, cursa de agrement 
cu cartinguri.

EXPOZIȚIE |

ESTIMO’73
Incepînd de mîine, timp de 

opt zile, Complexul expozițio- 
nal de la Piață Scînteii va cu

♦ ♦

Teodor Vasile. noul lider
In Cursa munților

(Sinaia, de la trimisul nostru)
Etapa a Il-a s-a desfășurat pe 

ruta Sinaia—Bănești—Sinaia— 
Furnica, 91 kilometri. Etapă 
scurtă, dar cu un final foarte 
zbuciumat în care Teodor Va
sile a obținut o victorie clară 
preluînd totodată și tricoul gal
ben, succesul gău fiind realizat 
într-un mod cu adevărat de 
maestru. Alergarea dinamoviști- 
lor ne-a arătat pe V. Selejean 
mereu pe avanposturi contra- 
carînd diferite acțiuni și sfîrșind 
pe locui trei ceea ce a contri
buit efectiv ca echipa Dinamo 
să ocupe primul loc în etapă, pe 
echipe avînd acum totodată jus
tificată aspirația și la victoria 
finală. Dar asta vom vedea în 
etapa de azi. Clasamentul eta
pei a doua : 1. Teodor Vasile 
(Dinamo București) 2.12’28” ; 
media orară 41,210 km. 2. Mo
rozov (U.R.S.S.) 2,12’30” ; 3. Va
sile Selejean (Dinamo Bucu
rești) 2,12’30” : 4. W. Miersch
(R.D.G.) 2.12’50” ; 5. L Kocetkov 
(U.R.S.S.) 2.12’55” ; 6. J. Marek 
(R.S.C.) 2.12’55” ; 7. I. Cernea 
(Olimpia) 2,12’55”.

EMIL IENCEC

Program competițional
FOTBAL. Duminică, pe sta

dionul „23 August" din Capi
tală, de la ora 11, are loc me
ciul România-Albania (retur), 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului european pentru echi
pele de tineret

ATLETISM. Azi. la București 
și Arad are loc deschiderea ofi
cială a concursurilor atletice în 
aer liber. în Capitală, pe stadio
nul „Republicii" au loc întrece
rile echipelor de categoria A din 
campionatul republican de atle
tism cu participarea echipelor 
bucureștene : Dinamo, C.A.U., 
Steaua. Rapid. Metalul și selec
ționatele județelor Argeș, Bra
șov. Cluj și Timiș. Tot în Bucu
rești este programat și meciul 
din zona I, iar la Arad cel din 
zona a II-a.

HANDBAL. în campionatul 
republican sînt programate jocu

noaște din nou freamătul ca
racteristic marilor manifestări 
cu caracter economic găzduite 
de țara noastră. Continuînd se
ria expozițiilor specializate or
ganizate intre edițiile Tirguluî 
internațional București, prima 
manifestare economică interna
țională găzduită de București în 
acest an, este axată pe prezen
tarea celor mai noi echipamen
te. mașini, utilaje și accesorii 
pentru silvicultură, exploatarea 
lemnului, transformarea lui 
primară, industria mobilei, a 
hirtiei, a mijloacelor și utilaju
lui de transport, a instalațiilor 
pentru producerea materialelor 
de construcții.

Pe o suprafață de peste 12 000 
m.p. expun un mare număr de 
firme din 16 țări, printre care 
Finlanda, Cehoslovacia, Austria, 
Ungaria, R.D. Germană. Parti
ciparea numeroasă a firmelor 
expozante exprimă interesul ce 
înconjoară manifestarea de la 
București care își propune 'să. 
aibă un pronunțat caracter de? 
lucru, mareînd, și cu această o- 
cazie, susținutul dialog econo
mic și comercial pe care Româ
nia il întreține cu țările lumii.

România, ca principal expo
zant, va fi reprezentată de 16 
întreprinderi de comerț exte
rior și centrale industriale. Cele 
mai recente creații ale proiec- 
tanților și constructorilor ro
mâni vor fi prezentate de firme 
ca „Tehnoforestexport", „Ex- 
portlemn", „Forexim", „Mașin- 
export", „Auto-tractor" etc.

IOAN VOICU

ANSAMBLUL ARTISTIC
AL ARMATEI IN R.P. UNGARA

Ansamblul artistic „Doina" al 
armatei și-a inceput turneul în 
R.P. Ungară.. în itinerar, sint 
incluse 11 localități în care solii 
artei românești vor da tot atî
tea spectacole. Pe scenele săli
lor de teatru din țara vecină 
și prietenă va fi prezentat poe
mul muzical-eoregrafic „Mama 
cu șapte voinici", al cărui li

în ctirind PE TERENURILE DE 

SPORT 164 FI PREZENTĂ 
ÎNTREAGA UZINĂ

Tinerii muncitori aî Uzinei de 
prelucrare a maselor plastice din 
Buzău au un dublu motiv să fie 
mîndri de baza sportivă amena
jată în Incinta întreprinderii. în 
primul rînd sînt mîndri că dis
pun de o astfel de bază sportivă 
unde-și pot petrece în modul cel 
mai plăcut și util timpul liber. 
Și nu de una oarecare, ci de o 
bază sportivă modernă, primi
toare, bine dotată cu tot ceea 
ce este necesar. Complexul 
sportiv al uzinei dispune de o 
popicărie. elegant amenajată, 
cu patru piste. Tot aci au insta
lat, prin utilizarea economicoasă 
a spațiului, o masă de tenis. 
Alături de sala de popice, în 
aer liber, și-au construit două 
terenuri de tenis de cîmp — 
unul cu zgură, altul cu beton — 
și un teren de handbal Se află 
Intr-un stadiu avansat amena
jarea terenului de fotbal și a 
unei piste de atletism. Ceea ce 
impresionează la baza sportivă 
de care vorbim este simplitatea 
felului în care a fost concepută, 
eleganța în care au realizat-d 
acești harnici beneficiari. Ele
ment de reținut, pentru că are 
menirea să creeze de la bun În

rile din etapa a XXIII-a. In 
Capitală, azi, are loc partida 
Universitatea-Dinamo (m), teren 
Tineretului, ora 17,45. iar mîine 
întîlnirile Universitatea-Voința 
Odorhei (f). teren Tineretului, 
ora 10,15 : I.E.F.S. — Textila 
Buhuși (f), teren Tineretului, 
ora 11.15, Voința — Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej (m), teren 
Voința, ora 17. In țară i Con
structorul Timișoara — Progre
sul București, Rulmentul Brașov 
— Rapid. Univ. Timișoara — 
Mureșul-Tg. Mureș — (feminin) 
și Minaur Baia Mare — Inde
pendența Sibiu. „Ui* Cluj — 
Steaua, Dinamo Brașov — Po
litehnica Timișoara (masculin).

BASCHET. De duminică, pînă 
pe data de 9 mai, are loc în sala 
sporturilor din Timișoara tur
neul al TV-lea al campionatului 
național cu participarea tuturor 
echipelor divizionare masculine, 
iar la Cluj, începînd din 11 mai 
are loc turneul pentru echipele 
feminine.

RUGBI. Etapa a XlX-a a 
campionatului diviziei A are 
loc duminică. în Capitală au loc 
partidele : Sportul studențesc — 
Știința Petroșeni, teren Tei, ora 
11, Grivița roșie — C.S.M. Si
biu. teren Parcul copilului, ora 
9 și Gloria — Precizia Săcele, 
teren Gloria, ora 10,30. In 
țară i C.S.M. Suceava — Dinamo. 
Universitatea Timișoara — Vul
can, Rulmentul Bîrlad —- Steaua 
și Farul — Politehnica Iași.

LUPTE GRFCO-ROMANE. 
Azi. de la ora 11 și mîine, de 
la ora 10 are loc la Constanța, 
în sala sporturilor un . turneu 
internațional pe categorii de 
greutate, cu participarea unor 
sportivi din Franța, R.F.G. și 
România.

BOX. Duminică, de la ora 10, 
pe un ring instalat pe stadionul 
Dinamo, are loc o interesantă 
gală. Participă pugiliști de la 

bret este semnat de Nicolae 
Tăutu. Ceea ce dorim să sub
liniem este faptul că lucrarea 
face o trecere în revistă a 
principalelor momente ale isto
riei patriei . noastre, prezentate 
cu mijloacele specifice, la un 
nivel artistic-ințerpretativ mult 
apreciat de publicul din țara 
noastră. în partea a doua a 
programului, publicului din Un
garia îi vor fi oferite o suită 
de jocuri și cîntece populare in 
interpretarea unor soliști de 
prestigiu.: Ion Bogza, artist e- 
merit. Viorica Flintașu și Polina 
Manoilă.

La realizarea acestui specta
col al Ansamblului condus de 
generalul maior Dinu Stelian, 
au contribuit dirijorii locot-oo- 
lonel Sergiu Eremia și Gheor
ghe PopesCu. maeștrii de balet 
Gheorghe Baciu, maestru eme
rit al artei și Vladimir Bedra.

SANDU D.

BUCHET. Foto: Ștefan Cărpinișianu, Liceul Sebeș, județul Alba.

ceput o ambianță plăcută și a- 
tractivă, să îndemne pe toți cei 
de aici să-și petreacă zilnic cî
teva ore, dțîndu-le certitudinea 
că se vor simți într-adevăr bi
ne. ..Atunci cînd s-a pus pro
blema amenajării bazei sportive, 
ne spunea Aurel Cîrstea, res
ponsabilul cu activitatea spor- 

. tivă în comitetul U.T.C. al uzi
nei, toată lumea a fost de acord 
că singura soluție .acceptabilă 
este simplitatea, caracterul uti
litar și necesitatea să arate cit 
mai frumoasă. Bineînțeles, că 
un factor de care s-a ținut 
seamă a fost și acela de a ne 
costa cit mai puțin".

Ajunși în acest punct, putem 
sublinia și . cel de ar doilea ele
ment cu care se mîndresc tine
rii de aci, întregul colectiv de 
muncă i complexul sportiv al 
Uzinei de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău a fosț ame
najat în întregime prin munca 
voluntar-patriotică, „Aș putea 
spune, ne mărturisea Sabina 
Frunzescu, membră în comitetul 
U.T.C., că de la realizarea ba
zei sportive n-a lipsit nici un 
membru al colectivului nostru. 
Fiecare și-a adus contribuția 

clubul Dinamo și Gwardia Var
șovia. Printre boxerii care vor 
urca în ring amintim pe S. Cu- 
fov, P. Dobrescu. frații Mihal- 
cea, de Iă Dinamo, SkrzDczak, 
Jakubowski, de la Gwardia.

CICLISM. Azi are loc etapa 
a 11-a (Sinaiă — București) din 
cadrul celei de a XlV-a ediții a 
„Cursei munților", organizate de 
clubul Dinamo.

OINĂ. Azi șî mîine, au loc 
primele jocuri din etapa zonală 
a „Cupei României" la oină. La 
Baia Mare și orașul Dej (Cluj) 
se întîlnesc 20 de echipe, prin
tre care se numără i C. P. 
București, campioană republi
cană, Tricolorul Baia Mare, Re
colta Crasna (Gorj), Avîntul 
Curcani (Ilfov), Torpedo Zăr- 
nești (Brașov) și Universitatea 
(București).

CROS. Mîine continuă întrece
rile din penultima etapă — faza 
județeană a „Crosului tineretu
lui". La Brănești se întîlnesc 
concurenți clasați pe primele 
locuri la etapa interasociații 
sportive, din județul Ilfov. De 
asemenea, au loc întreceri de 
cros la Botoșani, Tîrgovîște, 
Craiova, Tîrgu Jiu, Suceava, 
Vaslui și Rîmnîcu Vîlcea.

TIR. Dotată cu „Cupa Steaua", 
tradiționala competiție cu carac
ter republican își continuă as
tăzi întrecerile pe poligonul din 
sos. Domnești.

TENIS DE CÎMP. La arena 
Progresul au loc azi după-a
miază ultimele partide din ca
drul întîln’rii de tineret la te
nis dintre echipele României 
și Poloniei

PATINAJ. Azi au loc pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală disputele din cadrul ulti
mei competiții, a sezonului la 
patinaj artistic din cadrul „Cu
pei României".

GABRIEL FLOREA

IZVOR DE... SANATATE
Recent în satul Fedeleșoiu 

(județul Vîlcea) a fost descope
rit un nou izvor de ape mine
rale. Cîteva amănunte : se pare 
că efectele sale tămăduitoare 
erau cunoscute încă de pe vre
mea domnitorilor Constantin 
Brîncoveanu și Grigore Ghica. 
Potrivit primelor investigații 
desfășurate de către specialiști 
din cadrul Direcției Sanitare 
Județene, izvorul prezintă un 
grad, ridicat de mineralizare, 
avînd de asemenea un conținut 
ridicat de ape magneziene, cal- 
cice și sulfuroase. Notăm și fap
tul că pentru valorificarea sa 
se va construi un complex tu
ristic si o bază de tratament.

♦ ♦

punîndu-șî în valoare cunoștin
țele, pregătirea profesională, en
tuziasmul și hărnicia".

La data cînd stăteam d© vor
bă, în uzină activitatea sportivă 
se desfășura destul de bine, da
că facem un bilanț comparativ. 
Uzina are o echipă de fotbal în 
divizia „C", are echipe de fotbal, 
tenis de masă șl volei în aproa
pe fiecare secție. Pe plan local 
se desfășoară cu regularitate în
treceri Intersectii la diverse dis
cipline : fotbal, volei, popice, 
tenis. Tinerii de aci au partici
pat la crosul tineretului, la cro
sul fetelor ș.a.m.d. Dar ceea ce 
își propun ei acum, obiectivul 
următor pe care vor să-1 atingă, 
este inițierea unui șir de tnani- 
festări care să atragă pe terenul 
de sport întregui colectiv. Cum? 
Prin înființarea unor noi echi
pe la disciplinele sportive de
venite deja „tradiționale", prin 
introducerea unor noi sporturi 
-- lupte, handbal fete, atletism 
—, printr-o muncă susținută de 
atragere și mobilizare a tutu
ror muncitorilor." O problemă 
care ne preocupă, preciza Sa
bina Frunzescu. este aceea a a- 
tragerii la activitatea sportivă 
a fetelor. Cred că o vom realiza 
în scurt timp prin diversifica
rea disciplinelor sportive ce se 
practică în uzina noastră, prin 
organizarea unor manifestări 
care «ă fie interesante si atrac
tive". „Vom putea vorbi despre 
realizarea integrală a hotărîrii 
plenarei partidului numai atunci 
cînd pe terenurile de sport vor 
fi prezenți, cu regularitate, toți 
membrii colectivului nostru, ti
neri si vîrstnici, muncitori și in
gineri, băieți și fete. Toți cei 
cărora ne revin responsabilități 
în acest sens vom acționa mai 
ferm pentru a face ca această 
sarcină să capete contur precis".

Trebuie s-o recunoaștem, in
tențiile colectivului de la Uzina 
de prelucrare a masei plastice 
sînt dintre cele mai bune. Ca 
și realizările de pînă acum.

AL. DOBRE

MERIDIAN

• Tcnismenii români Hie 
Năstase și Ion Tiriac s-au ca
lificat în sferturile de finală ale 
turneului internațional de la 
Florența, cel de-al șaselea și 
ultimul concurs al Circuitului 
Mediteranian. în optimile de 
finală, Ilie Năstase l-a învins 
în două seturi : 6—2. 6—4 pe 
englezul Gerard Battrick, iar 
Ion Țiriac a cîștigat cu 6—4,
6— 2 partida susținută cu 
australianul Bob Carmichael. O 
victorie surprinzătoare a obți
nut jucătorul francez Georges 
Goven, care i-a eliminat cu
7— 6, 6—4 pe spaniolul Andrea 
Gimeno. în celelalte două parti
de s-au înregistrat următoarele 
rezultate i Mulligan (Italia) — 
Kronk (Australia) 6—2, 6—4 ; 
Panata (Italia) — Caujolle 
(Franța) 6—4, 7—6.

Mai sînt calificați pentru 
„sferturi" italianul Bertolucci, 
americanul Gerken, și francezul 
Jauffret.



Puternică presiune a 
patrioților cambodgieni

Forțele patriotice din 
Cambodgia exercită o 
presiune crescindă asu
pra pozițiilor 
lonnoliste din 
Neak Luong, 
inamicului pierderi grele 
în oameni și echipament 
militar.

trupelor 
sectorul 

provccind

Agenția FRANCE PRESSE 
relatează că două batalioane ale 
trupelor lonnoliste, dislocate in 
apropierea orașului Neak Luong, 
an fost scoase din luptă, iar e- 
fectivele militare ale regimului 
de la Pnom Penh rămase in 
împrejurimile orașului Neak 
Luong se aflau, joi, într-o si
tuație foarte critică.

Situat 
Mekong, 
prezintă un ____  - . r
tru aprovizionarea pe cale flu
vială a orașului Pnom Penh. în
cercările administrației lonno
liste de a-și menține controlul 
asupra comunicațiilor dintre ce
le două orașe au eșuat. în ulti
mele zece zile, nici un convoi 
fluvial nu a mai putut ajunge 
la Pnom Penh, unde se resim
te o penurie acută de carbu
ranți.

în împrejurimile orașului Ta
keo, la 80 kilometri sud de 
Pnom Penh, continuă să fie 
semnalate ciocniri între detașa
mentele patrioților și efectivele 
militare lonnoliste.

pe malul fluviului 
Neak Luong re- 

centru vita] pen-

vern, candidat democrat la ulti
mele alegeri prezidențiale, și 
Edward Kennnedy, senator de
mocrat reprezentînd statul Mas
sachusetts, au fost publicate sub 
formă de extrase. în buletinul 
oficial al dezbaterilor celor două 
camere ale Congresului S.U.A.

în Camera Reprezentanților a 
S.U.A., care aprobase anterior 
politica in Indochina a Admi
nistrației, numeroși deputați 
și-au exprimat, joi, sprijinul 
față de adoptarea unei măsuri 
referitoare la suspendarea fon
durilor destinate continuării ac
țiunilor militare din Cambodgia. 
In Senat, Charles Mathils, re
publican. a introdus un proiect 
de legislație prin care sînt ca
lificate ca neconstituționale o- 
perațiunile militare din Cam
bodgia ia care participă S.U.A.

pe ministrul român
Un grup de piloți. membri al 
echipajelor bombardierelor ,.B- 
52“ care participă la raidurile 
de bombardament asupra Cam- 
bodgiei, și-au exprimat opoziția 
față de asemenea acțiuni In scri
sori adresate mai multor sena
tori americani. Scrisorile, prin
tre ai căror destinatari se află 
William Fulbright, președintele 
comisiei senatoriale pentru afa
cerile externe, George McGo-

al transporturilor

TIRGUL Dt W
PARIS

__ ____________la
s-a desfășurat, joi,

în cadrul Tîrgului de 
Paris - .
Ziua României. Țara noastră 
prezintă, în acest an, cea mai 
amplă expoziție dintre par- 
ticipanții străini. Pavilionul 
r.omâneso cuprinde o largă 
gamă de produse, de la trac
toare și utilaje petroliere, la 
mașini unelte și aparataj e- 
lectronic, de la confecții și 
obiecte de artizanatF la cos
tume populare și discuri.

Aflat la Paris intr-o vizi
tă oficială, cu prilejul ex
poziției românești, Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, s-a întreținut 
cu oameni de afaceri, cu di
rectorii unor firme care ex
pun în cadrul tîrgului, cu 
funcționari superiori din Mi
nisterul francez al Economi
ei și Finanțelor.

în continuarea vizite: ofi
ciale pe care o ir.TreprLr.de in 
Statele Unite ale America. 
Emil Drâgănescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor ai Republicii 
Socialiste România, însoțit de 
ambasadorul țârii noastre la 
Washington. Comeliu Bogdan, 
a fost primit, la Casa Albă, de 
vicepreședintele Spiro Agnew.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția in legă
tură cu dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor româno-amenca- 
ne, pe bazele trainice stabilite 
în cadrul vizitelor președinte
lui Richard Nixon în România 
și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Statele Unite ale 
Americii, precum și hotărirea 
de a face totul pentru a le ex
tinde în viitor, in avantajul am
belor țări.

Emil Drâgănescu a transmis 
vicepreședintelui Agnew un 
mesaj de salut pentru președin
tele Richard Nixon din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
La rîndul său, Spiro Agnew, 
mulțumind pentru acest mesaj, 
a evocat sentimentele de res
pect $i prețuire pe care preșe
dintele Nixon le nutrește pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și față de poporul român. ' 
vederea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

La prinz, tovarășul __ _
Drâgănescu, a avut o întreve
dere la Departamentul de Stat 
cu subsecretarul de stat pentru 
problemele economice, William 
Casey. în cadrul întrevederii, 
părțile au procedat la o trecere 
in revistă a evoluției favorabi
le a relațiilor economice, co
merciale și culturale româr.o- 
americane. subliniind, totoda
tă, posibilitățile existente pen
tru extinderea lor.

lntre- 
într-o

Emil

de peste hotare
Tineretul lumii

Seminarul 
de la San Jose

La San Jose, capitala Re
publicii Cosia Rica, au hiat 
$3rsi: iucrâriie celui de-a. 
:rei>a senr.*ar international 
al ținereiul ui si studenților 
din Asenca La'.riă. Au luat 
oarre delegați din oartea a 
M oe crgariratr. de tinere: 
din țările lac->-americar.e, 
reprezentanți ai Uniuni: In
ternaționale a Studenților, 
Federale: Mondiale a Tine
retului Democrat și ai Con
gresului Permanent al Uni
tății Sindicale a Oamenilor 
Muncii din țările iatfno-a- 
mericane.

împotrivirea masivă a 
sindicatelor britanice fa
ță de intrarea in vigoare 
a fazei a doua a „progra
mului antiinflaționist** al 
guvernului s-a exprimat 
elocvent in cea mai mare 
campanie revendicativă 
organizată in Marea Bri
tanic in ultimii 47 de ani. 
De la greva generală din 
1926 țara n-a mai cunos
cut o mișcare grevistă de 
o asemenea amploare. 
Practic, peste 2 milioane 
de oameni ai muncii an 
organizat oria acțiuni
lor de luptă. reclaraind 
asigurarea unor condiții 
de xiață și de muncă mai 
bune. Răspunrind la che
marea Conferinței extra
ordinare a Congresului 
sindicatelor britanice 
(T-U-C-J. muncitorii au în
cetat lucrul in mii de fa
brici. arise, mine m 
pe șantierele de construc
ții. Aetisitatea transpor- 
tnhri interurban și urban 
a fost paralizată ca sj cea 
portuari. în urinei* 
-Ford-. .1 anhair si 
JBriusb Leyland* beari-

le de montaj n-au func
ționat ca urmare a gre
vei celor 100 000 munci
tori. 160 000 muncitori de 
la șantierele navale în 
nord-vestul Angliei nu 
s-au prezentat Ia lucru. 
La Bristol, „British Air-

tate au fost afectate de 
greva celor 2 milioane de 
oameni ai muncii brita
nici.

Prima fază a „progra
mului antiinflaționist** a 
dus la blocarea salariilor 
și prețurilor cu excepția

guvernului britanic, în 
vigoare de cîteva zile, 
prelungește (forurile gu
vernamentale susțin că 
numai pină la toamnă) 
aplicarea strictă a contro
lului asupra salariilor. 
Regimul prețurilor va cu-

Anglia: frămintări sociale

eraft Corporation" care 
fabrică avionul superso
nic „Concorde" a fost se
rios afectată de grevă. 
In Scoția. 300 000 mineri 
și muncitori au oprit lu
mii in timp ce in York
shire toate minele au fost 
închise. De pe porțile ti
pografiilor nu a ieșit nici 
■■ ziar, multe instituții 
de itrvățămint au fest 
închise si. in general, 
toate domeniile de activi-

produselor provenind din 
import. Mai ales prețuri
le la produsele alimentare 
au scăpat de sub contro
lul guvernului, crescînd 
în mod vertiginos. La 1 
aprilie, introducerea taxei 
asupra valorii adăugate 
(T.V.A.) — a dus la spo
rirea in continuare a 
costului vieții in timp ce 
salariile sint blocate. Fa
za a doua a „programu
lui antiinflaționist" al

noaste insă o evoluție 
ascendentă. înființarea 
Comisiei guvernamentale 
pentru prețuri a stirnit 
nemulțumirea profundă a 
sindicatelor britanice 
deoarece acest organism 
a fost împuternicit doar 
cu avizarea creșterilor 
prețurilor. Mai mult de- 
cit atit, firmele mici au 
libertatea sâ majoreze 
prețurile produselor lor 
fără intervenția prealabi

lă a acestei comisii. Chiar 
în primele ore ale dimi
neții în care faza a doua 
a „programului antiinfla
ționist" a intrat în vi
goare firmele petroliere 
au majorat Prețurile la 
produsele lor (cu trei la 
sută), acesta fiind doar 
un simptom al majorări
lor de prețuri care se vor 
traduce într-o nouă spo
rire a costului vieții.

Primăvara britanică a 
adus un deficit de 197 mi
lioane lire sterline a ba
lanței comerciale în luna 
martie și o creștere a nu
mărului șomerilor în lu
na aprilie cu 11 000 de 
persoane, ridicînd la 
728 460 numărul total al 
șomerilor din Marea Bri- 
tanie. Survenind la puțin 
timp după anunțarea a- 
cestor date greva de ma
re amploare a oamenilor 
muncii britanici indică o 
dată în plus gradul lor 
de nemulțumire față de 
politica economică a gu
vernului conservator.

D. T.

V

SITUAȚIA DIN LIBAN

Președintele ales despre 
normalizarea situației

® Un nou acord de încetare a focului • 
dentele au luat sfîrșit

Incidentele violente produse 
în ultimele două zile între ar
mata libaneză și unități ale 
forțelor de rezistență palestinie
ne au luat sfîrșit vineri — re
latează agențiile MEN, REUTER, 
UNITED PRESS INTERNA
TIONAL și FRANCE PRESSE. 
Noul acord de încetare a focu
lui — al doilea în decurs de 24 
de ore — a fost respectat, cu 
mici excepții (localitatea Ras- 
hsya. precum si o serie de zone 
din sudul țăriii. pe întreg teri
toriul Libanului.

Anunțat de postul de radio 
Beirut în primele ore ale dimi
neții, acordul prevede revenirea 
forțelor armate libaneze și a

REUNIUNEA
DE LA HELSINKI

Inci

Soldați portughezi tronsper- 
tind cu forța angolezi in asa- 
numrtele sate strateg ce. Fnn 
aceasta se urmărește frinarea 
mișcării de eliberare rațio

nală.

din Argentina

ETIOPIA
A

loace pașnice, a momentului 
politic actuai. datorat recente
lor acte de terorism declanșate 
de organizația care se autoin
titulează Armata revoluționa
ră a poporului, și găsirea unor 
soluții adecvate pentru resta
bilirea calmului in Argentina.

stăzi se împlinesc 32 de 
de la eliberarea Etiopiei, 
anul 1935 Italia fascistă, 
toată rezistența eroică a 
porului etiopian, a ocupat unul 
din cele mai vechi state ale 

continentului african, cu o continuitate 
istorică de aproape trei milenii, transfor- 
mîndu-1 vremelnic în colonie. Timp de 
șase ani, însă, poporul etiopian a dus o 
dirză luptă împotriva colonialiștilor și la 
5 mai 1941 a eliberat țara de cotropitori, 

încă de la începutul luptei împotriva co
tropirii fasciste, poporul român a urmă
rit cu simpatie și admirație actele de 
eroism și sacrificiu ale poporului etiopian. 
Deși aflat în ilegalitate, Partidul Comunist 
Român, consecvent spiritului său interna
ționalist, și-a manifestat solidaritatea cu 
lupta dreaptă a poporului etiopian pentru 
apărarea ființei naționale, a condamnat 
cu asprime agresiunea fascistă. De aseme
nea, personalități democratice 
noastră, 
înfierat 
siune.

• Ca 
se află, 
voltării ________ __
agricultura constituie încă principala ra
mură a economiei, in ultimii ani s-au pus 
bazele unei industrii autohtone in vederea

_____ r__  din țara 
printre care Nicolae Titulescu. au 
la Liga Națiunilor această agre-

și celelalte state africane. Etiopia 
în prezent, angajată pe calea dez- 
economice și sociale. Cu țoale că

valorificării bogățiilor naționale- Intr-o cn- 
vintare rostită la reuniunea inaugurală a 
sesiunii parlamentului din septembrie 1172. 
împăratul Haille Sellassie a subliniat că 
operațiunile de prospectare organizate in 
regiunile din sudul țării au permis desco
perirea unor rezerve de petrol si gaze na
turale, in provincia Bale, pe malul riului 
Woyb. In prezent, o corporație petrolieră 
întreprinde cercetări intensa pentru de-

pistarea unor zăcăminte de țiței pe țărmul 
și in largul coastelor Mării Boșii, intr-o 
zonă situată la nord de portul Massawa. 
!■ cadraj imui program de dezvoltare (eșa
lonat pe două deveni: se preveae con
struirea unor noi ramuri ale industriei, 
extinderea bazei energetice, diversificarea 
agriculturii. însemnate eforturi se fac și 
pentru formarea de cadre naționale.
• Pentru că a reușit să-și păstreze in

dependența timp de trei milenii. Etiopia 
dispuse astăzi de vestigii istorice unice. 
Este vorba de bisericile de la Labilela cio
plite in stincă, obeliscurile de la Aksum, 
înalte de 35 metri, sau de locurile de im
portanță arheologică de la Matara, Yeha, 
Addi. Sobra. Aksum — loslă capitală —
reține atenția vizitatorului prin bogățiile 
saie arheoirtgice : celebrele obeliscuri, 
vestigiile palatului reginei Saba etc. Pen
tru a le pune in valoare, guvernul etiopian 
a elaborat un plan a cărui realizare va si
tua Etiopia, nu peste mult timp, in rîndul 
țănier africane cei mai dezvoltate din 
punct de vedere turistic. Turismul etiopian 
înregistrează o creștere anuală de 25 la 
sută. In 19M au vizitat țara 45. MM) de tu
riști. iar in 1973 sint așteptați 100.000 
(JEUNE AFRIQUEL

• Pe plan extern. Etiopia militează pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii, indiferent de orinduirea socială, 
pentru înfăptuirea unității africane, lichi
darea colonialismului și a apartheidului pe 
continent.

Intre România și Etiopia s-au stabilit 
relații de prietenie și colaborare, care se 
dezvoltă in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale. 
Contactele intre conducătorii celor două 
state au contribuit la adincirea acestor le
gături.

GH. Ș.

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

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA BUDAPESTA, Ioan 
Cotoț, a depus, vineri o coroană 
de flori la monumentul ostași
lor români, în localitatea Szec- 
seny, căzuți In lupta pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul 
fascist. Cu prilejul zilei de 9 
Mai, Ziua Victoriei, au mai fost 
depuse coroane de flori la mo
numentul eroilor români din 
Debrecen, și la mormintele os
tașilor români din Cegled, care 
și-au jertfit viața pentru elibe
rarea Ungariei.

Atacuri ale patrioților 
din Guineea-Bissau

• FORȚELE PATRIOTICE 
DE ELIBERARE DIN GUI
NEEA-BISSAU au lansat, re- 
cent, repetate atacuri împotriva 
trupelor coloniale portugheze. La 
28 aprilie a.c. unități de apărare 
antiaeriană ale patrioților au 
doborît două avioane portughe
ze. In aceeași zi, artileria forțe
lor de eliberare a bombardat ba-

zele Inamice din garnizoanele 
portugheze din localitățile Gui- 
dage și Bigene. distrugînd in
stalațiile și anihilând potențialul 
de lupt* al trupelor coloniale. 
Unitățile de artilerie aie patri
oților au atacat, de as?menea, 
baza portugheză din orașul Ca- 
tiow și au dejucat încercările 
inamicului de a organiza activi
tăți teroriste in zona eliberată 
de ia Fuiacunda.

La Havana a luat sfîrșit 
cea de a doua ședință a Co
mitetului pregătitor al celui 
de al 5-lea Congres latino- 
american al organizațiilor 
studențești, care va avea 
loc la Santiago de Chile, in
tre 13 și 19 mai. La lucrări 
au participat reprezentanți 
ai tineretului studios din Bo
livia, Panama, Porto Rico, 
Uruguay, Chile și Cuba. Au 
fost discutate temele prin
cipale. care vor fi supuse 
dezbaterii congresului.

• CLODOMIRO ALMEYDA 
și-a prezența: demisia din func
ția de ministru de externe al 
Republicii Chile, în legătură cu 
alegerea sa ca locțiitor al secre
tarului general al Partidului 
socialist — anunță agențiile 
TASS și REUTER- Președinte
le Salvador Allende a acceptai 
demisia. numindu-I la condu
cerea Ministerului chilian de 
externe pe Orlando Letelier. 
care a deținut, pînă în prezent, 
postul ce ambasador în Statele 
Unite.

H. Kissinger la Moscova
• LA MOSCOVA A SOSIT 

VINERI, Henry Kissinger, con
sider special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu- 
-ității naționale, — anunță a- 
rer.-ia T.A S.S. Pe aeroportul 
Vnukovo, el a fost întimpinat de 
Vasili Kuznețov. prim-adjunct 
a- ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., de alte persoane o- 
ficiale.

E. Jebeleanu laureat 
al „Premiului 

Herder"
în aula Academiei austrie

ce de științe, a avut loc de
cernarea premiilor interna
ționale „Gottfried von Her
der" pe anul 1973. Premiile 
au fost atribuite unor per
sonalități din Europa de 
est și sud-est pentru activi
tatea desfășurată în scopul 
promovării relațiilor cultu
rale între popoarele conti
nentului.

Printre laureații Premiu
lui Herder din acest an — 
care marchează jubileul 
unui deceniu de la acorda
rea, pentru prima oară, a 
înaltei distincții — se află și 
poetul român Eugen Jebe
leanu „pentru remarcabilele 
sale merite literare**.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteij-. Tel. 17.60.10, 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFIKATELIA' —

din 
pri- 

nou- 
aleși

La Palatul Congresului 
Buenos Aires, a avut loc 
ma reuniune a membrilor 
lui parlament argentinian,
cu două luni în urmă, consa
crată problemelor organizatori
ce (noul parlament urmează să 
fie instalat în mod oficial la 
25 mai a.c.).

Vineri, participanții Ia 
consultările multilaterale de 
la Helsinki, consacrate pre
gătirii conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa s-au întrunit în șe
dință plenară. Cu acest pri
lej a fost discutat programul 
de activitate pe perioada ur
mătoare.

Luind cuvîntul in ședin
ța plenară, reprezentantul 
României, ambasadorul Va
lentin Lipatti, a subliniat 
necesitatea intensificării pro
cesului de redactare a do
cumentelor de lucru, în ve
derea încheierii consultări
lor pregătitoare în această 
fază, astfel incit conferința 
generală pentru securitate și 
cooperare în Europa să poa
tă fi convocată în perioada 
imediat următoare, cit mai 
curînd posibil.

unităților palestiniene la 
țiile deținute înainte de 
perea ...........
zează, 
mu lui 
mixte 
modul ... ___ ___ _
respectă încetarea focului, pre
cum și adoptarea, de comun e.- 
cord, a măsurilor necesare pen
tru eliminarea cauzelor care au 
dus, sau ar putea duce în 
viitor, la noi incidente.

în spiritul acestor prevederi, 
la Beirut continuă să aibă loc 
consultări între oficialități liba
neze și lideri ai rezistenței pa
lestiniene pentru găsirea unei 
formule viabile de conviețuire. 
„Contactele cu rezistența pa
lestiniană, a declarat, în legă
tură cu aceasta, Fuad Ghosn, 
ministrul libanez al apărării au 
loc într-o atmosferă de înțele
gere mutuală și de cooperare1'. 
Unul din obiectivele esențiale 
ale acestor consultări — rela
tează agenția U.P.I. — îl repre
zintă revizuirea acordului liba- 
no-palestinian din noiembrie 
1969, în conformitate cu recenta 
declarație a președintelui 
Frangieh cu privire la faptul că 
..Libanul nu permite existența 
nici unei armate de ocupație pe 
teritoriul său**. Noul acord — 
arătă agenția — urmează să 
delimiteze în mod clar raportu
rile dintre cele două părți, pen
tru a permite evitarea unor noi 
eventuale divergențe.

pozl- 
înce- 

ostilităților. Se preconi- 
totodată, accelerarea rit- 
de creare a unor patrule 
însărcinate să controleze 

în care fiecare parte

PROGRESE
ÎN TRATATIVELE

DINTRE
CEHOSLOVACIA

R.P.D. COREEANA : La una din secțiile fabricii de confecții din 
Kaiseung.

Șl R. F. G.
Interviul 

ministrului de externe 
cehoslovac

Intr-un interviu acordat re
vistei „NOVOE VREMI A “, Bo- 
huslav Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Ceho
slovace, a relevat progresul 
important realizat în cadrul tra
tativelor dintre Cehoslovacia și 
R.F.G.

„Au fost 
pozitive — 
inclusiv în r----------- ----------
re la âșa-numitul acord de la 
Miinchen, ceea ce oferă posi
bilitatea de a începe, în cursul 
lunii mai, la Praga, tratative o- 
ficiale cu privire la încheierea 
unui tratat referitor la regle
mentarea relațiilor dintre 
R.S.C și R.F.G. Noi vom face 
totul ca aceste tratative să se 
încheie cu succes, pentru a 
normaliza relațiile dintre cele 
două state vecine, pentru ca a- 
cest tratat să constituie un a- 
port la cauza îmbunătățirii, în 
continuare, a atmosferei politi
ce din Europa".

obținute rezultate 
Scrie ministrul — 

problema referitoa-

• SUB EGIDA CONSILIULUI 
MONDIAL AL PĂCII, la Var
șovia s-a desfășurat, timp de 
două zile, intîlnirea internațio
nală consultativă a reprezen
tanților oamenilor de știință și 
cultură din Europa și de pe 
alte continente. Din România 
au participat Jean Livescu, 
membru al Biroului Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, și Sanda Ranghej. secre
tar al Comitetului, membri ai 
Consiliului Mondial al PăciL

Convorbiri 
islandezo-britanice

• LA REYKJAVIK au Ince- 
put, joi, convorbirile dintre de
legațiile islandeză și britanică, 
consacrate examinării diferen
dului intervenit între cele două 
țări în urma extinderii. Ia 1 
septembrie 1972, a limitei’ ape
lor naționale de pescuit ale Is- 
landei de la 12 la 50 mile ma
rine.

Noi incidente 
la Belfast

• ELEMENTE EXTREMISTE 
au declanșat joi, la Belfast, 
unul din cele mai mari incendii 
cunoscute de Irlanda de Nord 
in ultimele luni. A fost distrus 
complet un depozit de anvelope 
situat in apropiere de centru] 
capitalei provinciale. Pe de altă 
parte, un soldat britanic, rănit 
cu o zi înainte, a decedat in 
spital, devenind, astfel, a 207-a 
victimă, din rindul forțelor en
gleze. a valului de violență de
clanșat in provincie in urmă cu 
aproape patru ani. <

• PRIMUL METRO fără roți 
din lume, care va aluneca pe 
o pernă magnetică, va fi con
struit la Toronto, de o firmă 
vest-germanâ („Krauss-Maffei" 
din Miinchen). Propulsat de un 
motor electric liniar cu induc
ție. metroul va putea transporta 
20 000 persoane pe oră cu o vi
teză variind între 45 și 120 km.

• UN NUMĂR DE 49 DE U- 
NIUNI SINDICALE din trans
portul feroviar și companii de 
transport urban din Japonia au 
declarat, vineri, greve cu o du
rată între 24 și 72 de ore — 
informează agenția KYODO. 
Greviștii își sprijină în acest fel 
revendicările cu privire la îm
bunătățirea condițiilor de viață 
si de muncă. Acesta este al pa
trulea val de greve declanșate 
de la începutul anului de lu
crătorii din transporturile fero
viare și urbane.

• CONDAMNAT LA DOI ANI 
ÎNCHISOARE pentru „vina“ de 
a fi dezvăluit rînduielile rasiste 
din Rhodesia și achitat de 
o Curte de apel în urma 
reacțiilor opiniei publice in
ternaționale. ziaristul Peter 
Niesewand, corespondent la 
Salisbury al unor agenții de 
presă și publicații occiden
tale, a fost pus, joi, în liber
tate. El a fost obligat însă 
să părăsească teritoriul rho- 
desian.
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Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".

Punctul 
pe i

Desfășurată la numai o 
săptămină după lansarea de 
către consilierul prezidenția] 
american Kissinger a ideii 
unei noi „Carte Atlantice" 
care reflectă preocuparea 
S.U.A. pentru relațiile cu 
partenerii vest-europeni, vi
zita cancelarului Brandt la 
Washington a permis unele 
indicii semnificative asupra 
conținutului și perspectivelor 
a ceea ce FRANCE PRESSE 
denumește „amplul dialog 
pentru redefinirea raporturi
lor dintre Statele Unite și 
Europa (occidentală)".

Remarca principală a ob
servatorilor pe marginea 
convorbirilor Nixon — 
Brandt privește insistența cu 
care partea vest-germanâ a 
accentuat necesitatea stabili
rii între S.U.A. și țările Eu
ropei occidentale a unor re
lații de „parteneri egali în 
drepturi". Ducind mai de
parte această idee funda
mentală, cancelarul Brandb 
sublinia în toastul rostit la 
dineul oficial de la Casa Al
bă că din concepția partene- 
rismului pe picior de egali
tate, derivă o „coresponsa- 
bilitate" a partenerilor vest- 
europeni ai S.U.A. Avansa
rea acestei noțiuni de „co- 
responsabilitate" a fost in
terpretată de unii comenta
tori ca o respingere politi
coasă a „planului Kissinger", 
interpretare ce s-ar putea să 
fie destul de exactă dacă, ne 
orientăm după reacțiile osci- 
lînd între răceală și rezervă 
cu care inițiativa americană 
a unei noi „Carte Atlanti
ce*’ a fost primita în ma
joritatea capitalelor vest-eu- 
ropene. Pentru că, vest-eu- 
ropenii sînt înclinați să va
dă in structurile, instrumen
tele și raporturile reciproce 
preconizate în proiectul ex
pus de Kissinger o tentativă a 
de a limita rolul Europei oc-* 
cidentale la acela al unei 
grupări regionale sub hege
monie americană,

„Cancelarul Brandt — re
levă cotidianul vest-german 
FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG — nu a 
făcut decît să pună punctul 
pe i atunci cînd a invitat 
Washingtonul să ducă pină 
la capăt concluziile noilor 
realități in raporturile din
tre Statele Unite și Euro
pa occidentală. S-ar putea 
ca realitatea unui partener 
vest-european emancipat să 
constituie un lucru dezamă
gitor pentru americani. Ea 
trebuie luată însă în consi
derare. Prin recentul său 
discurs, Henry Kissinger Ie-a 
oferit vest-europenilor do
vada foarte precisă că Ame
rica dorește acum, după în
cheiere^ războiului din Viet
nam, să preia rolul condu
cător într-o comunitate a- 
tianticâ- Este bine că, in a- 
cest moment, cancelarul 
Brandt a avertizat asupra 
nerealismuluj șl pericolelor 
unor astfel de concepții și 
orientări".

Vorbind in fața ziariștilor 
la National Press Club, can
celarul vest-german afirma 
că va avea loc o discuție 
deschisă asupra stabilirii de 
relații noi intre Statele Uni
te și Europa occidentală dar 
„este prea devreme, desigur 
pentru a ne imagina p for
mă concretă a rezultatului 
acestor discuții" ; el adăuga 
că împreună, cu președintei* 
Nixon a ajuns la concluzia 
că „nu este necesar sâ sa 
stabilească de pe acum titu
laturi și etichete**. Ceea c* 
pare să indice că reticențe
le vest-europenilor cu privi
te la elaborarea . unei noi 
„Carte Atlantice** au impus 
o „înghețare’* c.l puțin tem
porară a proiectului ameri
can. O asemenea supoziție 
apare confirmată și în co
municatul final care arată 
că „Republica Federală Ger
mania este dispusă ca îm
preună cu ceilalți membri 
Comunității economice vest- 
europene și cu instituțiile a- 
cesteia, să participe la o 
dezbatere deschisă și com
pletă asupra naturii unei a- 
sociații echilibrate între Eu
ropa occidentală și btatele 
Unite" afirmîndu-se, tot
odată, că „aceste dezbateri 
trebuie sa ia în considerație 
acorduri la care Japonia și 
Canada să poată participa".

Dacă punctul pe i pus de 
cancelarul Brandt la Was
hington va servi ca punct 
de plecare pentru o recon
struire a relațiilor dintre 
S.U.A. și Europa occidentală 
pe bază de egalitate, cu ex
cluderea oricărei hegemonii 
rămine de văzut Este, insă, 
evident faptul că cerințele 
vieții internaționale contem
porane cer depășirea politi
cii anacronice a blocurilor și 
grupărilor închise. Ceea ce 
se impune este nu „renova
rea blocurilor", ci o amplă 
cooperare internațională pe 
bază de egalitate deplină. 
„Dialogul între America și 
Europa occidentală — scrie 
cancelarul Brandt într-un 
articol publicat în NEW 
YORK TIMES — eu îl con
cep ca un dialog dintre par
teneri larg deschiși spre lu
me, ca o componentă a unui 
mare dialog universal și nu 
ca un factor de divizare a 
lumii* Este un punct de ve
dere realist.
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