
Sub semnul unui înalt patriotism, al dragostei și recunoștinței 
față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Proletari din toate țările, uniți-vă I
„Sărbătorind aceste două momănte epocale din istoria României — împlinirea 
a 125 de ani de la revoluția burghezo-democratică din Muntenia și a unui sfert 
de veac de la înfăptuirea naționalizării — ne plecăm cu venerație in fața 
înaintașiior care au luptat și s-au jertfit pentru cauza libertății și dreptății 
sociale a poporului, pentru independența patriei, pentru idealurile socialismului 
și comunismului. Angajamentul pe care ni-l luăm in acest moment solemn, este 
acela de a face totul pentru realizarea programului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, care deschide minunate perspective de înflorire 

Șiprospentate României socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ
consacrata sărbătoririi

și a unui sfert de veac de la
a 125 de ani de la revoluția din 1848 
naționalizarea principalelor mijloace de producție

București, 16 iunie 1973. In 
Piața Republicii zeci de mii de 
cetățeni ai Capitalei României 
sînt prezenți la Marea adunare 
populară dedicată aniversării a 
125 de ani de la Revoluția bur
ghezo-democratică din Munte
nia și a unui pătrar de veac de 
la actul naționalizării principa
lelor mijloace de producție. 
Aici, în acest loc de care sînt 
legate amintirile atîtor mari 
momente ale istoriei noastre 
naționale, muncftbri, țărani, in
telectuali, militari - și studenți 
din Capitală și din țară au o
magiat, animați de simțămîntul 
unui profund patriotism, două 
din evenimentele de covârșitoa
re importanță in edificarea 
României moderne, în marșul 

NI istoric al poporului nostru pen
tru cucerirea libertății și drep
tății, pentru împlinirea idealu
rilor de independență și unire, 
pentru o viață mai bună și fe
ricită, pentru socialism.

Aici, într-o atmosferă de en
tuziasm sărbătoresc a fost evo
cată imaginea vie a faptelor și 
virtuților înaintașilor, a acelo
ra care, mai presus de orice, 
și-au închinat viața propășirii 
și progresului țării, înscriind ia 
loc de cinste în patrimoniul tre
cutului glorios al patriei pagini 
nemuritoare de eroism și abne
gație, puse în slujba realizări; 
aspirațiilor seculare ale națiu
nii române — de a-și făuri 
destinul conform cu propria sa I 
voință, de a-și asigura un vii- j 
tor demn și prosper.

Marea piață vibrează de en- ' 
tuziasmul ardent al celor pre- | 
zenți. Deasupra mulțimii flutu- i 
ră drapele roșii și tricolore, 1 
sînt înălțate portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, mari i 
pancare pe care se poate citi : I 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român" : „Trăiască și Înflo
rească scumpa noastră patrie, • 
Republica Socialistă Româ
nia „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul F; „Sti
ma noastră și mîndria —
Ceaușescu, România F.

Pe edificiile care înconjoară 
Piața sînt arborate, de aseme
nea, drapelele de partid și de 
stat, sînt înscrise datele sărbă
torite, ,.1848—1973'' și „1948— 
1973“. în rîndul celor prezenți 
se remarcă reprezentanții în- 
tîiului detașament de conducă
tori comuniști ai economiei ro
mânești, primii directori-munci- 
tori care au asigurat imediat 
după naționalizare buna func
ționare a întreprinderilor, au 
participat în primele rînduri la 
realizarea politicii de indus
trializare socialistă a țării, de 
înflorire economică a patriei.

...Ora 10,30. Piața răsună de 
uralele și ovațiile cu care, ca 
un singur om, participanții la .

T. G1NJU 
O- PĂUN

(Continuare in pag. a lll-a)

Cuvvntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși pl prieteni.

Marea adunare populară din 
Capitală este consacrată sârbă* 
toririi a 125 de ani de la re* 
voluția burghezo-democratică 
din Muntenia și a unui sfert 
de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție din (ara noastră — eve
nimente de importanță istori
că pentru mersul înainte al 
României pe calea progresului 
și civilizației, a socialismului. 
(Aplauze puternice ; urale).

Cu acest prilej, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, celor 
prezenți aici, tuturor locuitori
lor Capitalei, întregului nostru 
popor, un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea 
Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului, din partea mea 
personal. (Aplauze puternice : 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.“).

Deși desfășurate în epoci și 

eonditii sociale diferite, cele 
două evenimente pe care le a- 
nlversăm astăzi se află într-o 
profundă și organică interde
pendentă. Atît revoluția bur- 
ghezo-democratică. cît și actul 
naționalizării care a marcat 
trecerea la revoluția socialistă, 
reprezintă momente epocale in 
lupta poporului român pentru 
libertate și dreptate socială, 
pentru independență și neatir- 
nare. pentru dreptul de a fi 
stăpin pe destinul său- (.Aplau
ze puternice ; urale prelungi
te).

Stimați tovarăși și prieteni.

Am avut prilejul să evoc in 
ultimul timp, — la Iași și la 
Blaj — cauzele care au deter
minat și împrejurările in care 
s-au produs evenimentele re
voluționare ce au cuprins, in 
1848, țările române. .Așa cum 
am mai arătat, revoluția bur
ghezo-democratică din Moldo
va, Transilvania și Muntenia 

s-a desfășurat simultan și a a
vut un caracter unitar, fiind 
expresia acelorași cerințe obi
ective ale dezvoltării societății 
românești, a idealurilor care 
animau pe toți fiii acestui po
por.

Se poate spune că revoluția 
din Muntenia a avut cea mai 
mare amploare, a atras in vii
toarea ei cele mai largi forțe 
sociale, a imbricat cele mai 
variate și mai ascuțite forme 
de manifestare. La aceasta a 
contribuit și faptul că la des
fășurarea evenimentelor an 
participat unii dintre cei mai 
reprezentativi ginditori și re
voluționari pașoptiști, in rin- 
dul cărora un rol de cea mai 
mare importanță avea să joa
ce, prin vasta sa cultură so
cial-politic^ prin radicalismul 
si spiritul creator al concepții
lor sale, prin calitățile sale de 
organizator politic și militant 
revoluționar. Nicolae Bălcescu-

Marile frămintări sociale ale 

anului 1848 ce zguduiau în
treaga Europă aveau să-1 gă
sească pe Nioolae Bălcescu in 
Franța, pe baricadele revolu
ționarilor parizieni, luind par
te la asaltul împotriva pala
tului regal, la răsturnarea mo
narhiei. împreună cu alți ti
neri progresiști români aflați 
la studii în Franța, Nicolae 
Bălcescu se întoarce în luna 
martie a anului 1848 la Bucu
rești. hotărît să acționeze pen
tru precipitarea evenimente
lor. pentru declanșarea revo
luției in Principatele române.

Pașoptiștii din Muntenia, 
Nicolae Bălcescu, Ion Heliade 
Radulescu, C-A. Roseni, frații 
Golescu și alții, trec la elabo
rarea programului revoluției, 
care preconiza atit reforme ce 
interesau burghezia liberală, 
cit, mai ales, revendicări soci- 
al-polltlco ce priveau nemijlo
cit masele populare. Progra
mul prevedea desființarea pri
vilegiilor de clasă ale boeri- 
mii, emanciparea clăcașilor șl 
împroprietărirea lor, egalitatea 
in fața legii, drepturi politice 
pentru toți cetățenii, inclusiv 
pentru locuitorii de alte națio
nalități. In program se cerea 
constituire* unei adunări ob
ștești in care să fie reprezen
tate toate stările sociale și care 
să aleagă domnitorul țârii pe 
teimen de cinci ani, crearea 
unei gărzi naționale care să 
apere cu^ririle revoluției. O 
adunare constituantă trebuia 
să alcătuiască și să voteze 
contiiuția țârii. La loc de 
frunte in program se aflau în
scrise. de asemenea, eliberarea 
naționala a poporului, cuceri
rea independenței administra
tive și legislative a țării, nea
mestecul străin in treburile in
terne.

Masurile severe, inclusiv a
restarea unor revolutionary 
luate de domnitorul Bibescu, 
n-au putut împiedica răspin- 
direa ideilor revoluției și soli
darizarea maselor in jurul a
cestui program. In cadrul ma
rii adunări de la Islaz, reven
dicările revoluționarilor sînt 
însușite intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, adoptin-

(Coniinuare in pag. a ll-a/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmuiat
înalte distincții cu prilejul aniversării 
a 25 de ani de la naționalizarea
principalelor mijloace ' de producție
Tovarășul Nicolaa Cenușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a Inmînat 
sîmbătă. în cadrul unei solem
nități. înalte distincții conferite 

| cu prilejul aniversării a 25 de 
I ani de la naționalizarea princi- 
| palelor mijloace de producție.
I Este un moment solemn. Cel 
i cărora astăzi conducătorul par
I Udului și statului le inmineazâ 
j cele mai înalte titluri și ordine, 
‘ toți cei decorați cu acest prilej 
! — muncitori, maiștri, tehnici
i eni, ingineri, activiști de partid 
I și de stat — au merite deose- 

Dite, înscrise la loc de frunte In 
cronica anilor construcției cu
succes a socialismului in patria 

I noastră. Cei mai mulți dintre ei 
1 sînt veterani ai bătăliilor con

duse de partid. ai Înfăptuirii 
actului revoluționar, istoric, de 

' acum 25 de ani, care a pus te- 
| melie trainică unui șir nesfirșK 
I de victorii în opera edificării 

noii orinduin in patria noastră.
La solemnitatea Inminârll

înaltelor distincții au luat parte 
tovarășii ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș. .Manea Mă-eseu, 

pPaui Nit ulescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheo-rgr-e Radulescu. Vir
gil Trofin. iile Verdeț, Maxim 

I S-erghiaBU. Gheorghe Cioară, 
I Fîoriă.n Dăr.ălache, Emil Drâ- 
; gânescu, Janos Fazekas, Petre 
! Lupu, Dumitru Popescu. Leon
i te Răutu. Gheorghe Stoica. Ște- 
I I«n Voitec, Constantin Bâbălău. 
Cornel Burtică. Miron Constan- 
I1=cs<u, Mihaia Da la a. Aurel

I Duca. lor. ^-1^. Vaalle Pă
ți Ln eț. î<nn> PăUn. mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, co-ducâtori ai insti
tuțiilor .'intrale și organizațiilor

Adresîsdu-se ceim distins! to- 
v.^ăsul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Stimați tovarășL
Doresc ca 1b numele Comite

tului Central, al Consiliului de 
Stat, a' zuMibuIuI și al meu 
personal. să vă felicit pe dum

neavoastră, pe toți cei care au 
fost distinși astăzi cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Acordarea acestor î-alte dis
tincții, i-cepi-d cu titlul de 
„Erou al Mu-cii Socialiste" — 
constituie o expresie a aprecie
rii pe care conducerea de partid 
și de stat o dâ activității tutu
ror acelera — și deci, dumnea
voastră in primul rind —care, 
in condițiile grele cî-d s-a tre
cut la naționalizarea mijloace
lor de producție, la dezvoiarea 
industriei -oastle. la construc
ția socialismului, ați avut un 
rol importa-t i- realizarea po
liticii pai udului nostru, precum 
și o aprer-ie a activității ace
lora care înfăptuiesc astăzi cu 
consecvență politica partidului, 
programul elaborat de Congre
sul ai. X-lea și Co-fenn- 
ța Națională cu privire la dez
voltarea 1b ritm î-alt a indus
triei a întregii economii națio- 
-ale.

Decorarea dumneavoastră, a 
celor cîteva mii de oameni ai 
muncii — muncitmi, tehnicieni, 
ingineri, directori — constituie, 
în același timp, o apreciere a 
tuturor oamenilor muncii, a 
clasai noastre mu-cllnalc care,
a realizat, de 
măsurile de 
de construcție

fapt, toate 
naționalizare, 

a socialis
mului și a dus pe umerii săi tot 
greul in acești ani și care, prip 
muncă. entuziastă. înalță edifi
ciul victorios al socialismului 
in România. (Aplauze puter-ke)

Încă o dată vă felicit pe dum
neavoastră. pe toți cei care au 
fost distinși astăzi cu ordine și 
medalii. Vă urez noi succese în 
activ-tatea dum-cavnastlă, mul
tă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze prelungite).

Cuvintele de apreciere deose
bită ale secretarului general al 
partidului, urările adresate tu
turor celor decorați cu acest 
prilei, au fost subliniate cu în
delungi și vii-aplauze.

A
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1}

4q<hm Istorica „Proclamație* 
eare, după cum se cunoaște, 
avea Si devină In fapt, pentru 
întreaga perioadă a revoluției 
Însăși constituția Urii. Procla
mația a determinat un uriaș 
avînt revoluționar in Întreaga 
țară. Chiar In cadrai adunării 
de la Islaz masele trec la ale
gerea guvernului provizoriu — 
din care făceau parte Ion Hell- 
ade Rădulescu, Ștefan Goles- 
cu Cristian Teii, Nicolae Ple- 
șoianu, Radu Șapcă șl alții — 
și hotărăsc să la tn stăplnire 
Craiova, apoi Bucureștiul șl 
Întreaga țară.

Una din caracteristicile fun
damentale ale evenimentelor 
revoluționare din Muntenia o 
constituie faptul că datorită 
sprijinului maselor populare, 
revoluția a reușit să cucereas
că pentru un timp puterea in 
stat, treclnd chiar la promul
garea unora din reformele pro
gramului adoptat la Islaz. Sub 
puternica presiune a maselor, 
Însuși domnitorul Bibescu este 
nevoit să accepte, la 11 iunie, 
revendicările pașoptiștilor și 
guvernul alcătuit de aceștia. 
Amploarea victoriei dobindite 
l-a făcut pe Bălceacu să apre
cieze că „revoluția de la 11 iu
nie a fost cea mai frumoasă 
ce s-a întîmplat vreodată la un 
popor“.

Primele măsuri decretate de 
Guvernul revoluționar au fost 
înființarea steagului național 
tricolor, ca simbol al suvera
nității de stat, desființarea 
rangurilor boierești, desființa
rea cenzurii, înființarea gărzii 
naționale. Totodată, a doua zi 
după instaurarea guvernului 
provizoriu, ziarul „Pruncul 
român" — primul ziar al re
voluției — lansează apelul in
titulat „Către frații noștri din 
Moldova", in care se spunea: 
„Ceasul libertății a sunat pen
tru tot românul... Uniți-vâ cu 
noi. frați de dincolo de Mil- 
cov, peste undele lui vă în
tindem brațele, dorind cu în
focare a vă da sărutarea fră
ției și a libertății. Munteanu 
$1 moldovean u sînt toți ro
mâni, sînt frați, o singură na
ție ; uniți-vă cu noi, goniți pe 
tiranul a cărui nume va rămi- 
ne o pată vecinică în istoria 
țării, înălțați stindardul li
bertății și dobîndiți-vă sfintele 
drepturi. Uniți țpm fi tari ; 
uniți vom sta împotriva ori
cărui vrăjmaș al libertății 
noastre. Trăiască libertatea ! 
Trăiască România !“ (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Caracterul larg de masă pe 
care l-a avut revoluția din 
Muntenia este ilustrat și de 
hotărîrea cu care populația a 
intervenit pentru apărarea 
guvernului provizoriu de ma
nevrele contrarevoluției inter
ne și externe, pentru salvgar
darea cuceririlor dobindite 
prin luptă. Fflcindu-se ecoul 
stării de spirit generale, zia
rul „Pruncul român" scria la 
12 iunie : „Am dobîndit liber
tatea, trebuie să ne arătăm șl 
vrednici de dînsa“. O expre
sie a acestei voințe a poporu
lui o constituie impresionanta 
adunare de la 15 iunie de pe 
dealul Filaretulul, unde peste 
30 000 bucureșteni, precum și 
un mare număr de țărani ve- 
niți din împrejurimile orașu
lui, au jurat solemn să apere 
programul revoluționar pe 
care l-au recunoscut drept 
Constituția țării. Prin diferite 
mașinațiuni, reacțiunea a reu
șit să înlăture de două ori gu
vernul revoluționar, dar tot 
de atîtea ori masele populare 
au acționat cu fermitate și 
l-au reinstaurat la cîrma țării. 
Aceste intervenții energice i
lustrau gradul înalt de radica
lizare a maselor, uriașa forță 
politică pe care o reprezentau, 
capacitatea lor de a-și impune 
voința și de a determina 
cursul evenimentelor istorice.

Revoluția pașoptistă din 
Muntenia, activitatea guver
nului provizoriu au avut și o 
serie de limite, confuzii și ezi
tări care au avut urmări ne
gative In evoluția raporturilor 
de forțe. Este concludentă în 
acest sens o scrisoare trimisă 
la 9 iulie, din Sibiu, de A.G. 
Golescu celor din București, 
in care spunea : „Sa ne învîr- 
loșim inimile, fraților, să apu
căm o politică mai energică... 
A lăsa celui ce de două ori 
ș-a revoltat în contra guver
nului cîmp deschis și liber ca 
să se poată revolta și a treia 
oară, aceasta nu mai este ge
nerozitate, ci numai o tristă și 
periculoasa slăbiciune". La 
rîndul său, Nicolae Bălcescu, 
militînd pentru o ripostă ca
tegorică fată de uneltirile re- 
acțiunii. spun<e: „In împre
jurări grele și extraordinare 
trebuie măsuri extraordinare". 
Faptul că guvernul provizoriu 
de atunci n-a dat ascultare a
cestor îndemnuri, a tergiver
sat, și pînă la urmă a renun
țat la aplicarea în viață a de
ciziei de desființare a privile
giilor feudale și de împroprie
tărire a țăranilor, a slăbit 
baza de masă a revoluției.

Factorul hotăritor care a de
terminat insă înăbușirea re
voluției din Muntenia, ca de 
altfel din toate Țările Româ
ne, a fost intervenția străină. 
Inspăimîntată de succesul re
voluției, reacțiunea internă 
face apel la sprijinul forțelor 
contrarevoluționare din stră
inătate. Cele două mari puteri 
care își împărțeau dominația 
asupra principatelor române 
— imperiul otoman și impe
riul țarist -, își dau mina si 
de această dată in consensul 

de a reprima revoluția din 
Muntenia. Trapele turcești 
trec Dunărea și Înaintează spre 
București. Aceasta a produs 
un puternic val de indignare In 
rindurile poporalul care-și ex
prima hotărîrea de a Înfrunta 
pe invadator, de a apăra cu ori
ce preț cuceririle revoluției, 
noile rinduieli pe care le Instau
ra în țară, libertatea și neatlr- 
narea patriei. Peste două sute 
de mii de cetățeni au ieșit pe 
străzile Bucureștlulul pentru 
a apăra Capitala împotriva 
Intervenției armatelor impe
riului otoman. Această Impre
sionantă voință de luptă a 
populației tntfrzie un timp a
tacarea capitalei. La 12 sep
tembrie însă. armatele lui 
Fu ad-pas a iau cu asalt Bueu- 
reștiul. Populația orașului, îm
preună cu ostașii din cazărmi
le situate In Dealul Spirii o
pun o rezistentă eroică. Ne
șterse vor rămîne in aminti
rea poporului actele de vite
jie săvârșite de detașamentele 
de pompieri conduse de căpi
tanul Parei Zăgăneseu. de os
tașii regimentului 3. eare a-an 
jertfit tntr-o înfruntare inega
lă, copleșiți de superioritatea 
Invadatorului, pentru salvarea 
cauzei sfinte a revoluției, pen
tru apărarea pămintului patri
ei. (Urale puternice, prelungi
tei

Infringerea rezistenței popu
lare de către ostile otomane si 
intrarea apoi, la numai eiteva 
zile, în Muntenia, in Bucu
rești. a armatelor țariste, ve
nite, de asemenea, să înăbu
șe lupta poporului răsculat, au 
pus capăt revoluției și în a
ceastă provincie românească.

Cerințele obiective și aspi
rațiile vitale ale ponorului 
nostru nu au putut fi înfăptui
te in 1848, datorită împotrivi
rii forțelor reacțiunii interne, 
coalizării acestora cu reacțiu
nea internațională. Aceasta a 
frinat evoluția socială a ^^mâ- 
niei. a aminat cursul eveni
mentelor. dar nu a putut îm
piedica poporul român să de* 
împlinire idealurilor sale de 
libertate, progres social și o 
viață mai bună. După cum se 
știe, la un deceniu de la revo
luția pașoptistă, prin voința 
poporului, Moldova și Munte
nia se unesc intr-un singur 
stat, in pofida uneltirilor for
țelor potrivnice interne și ex
terne. iar după aproape trei 
decenii se realizează idealul e
liberării de sub jugul domina
ției otomane a principatelor 
române — cuceiraa indepen
denței de stat a RoimâniA (A
plauze puternice, urale).

Cursul desfășurării rveai- 
mentelor revoluționare de la 
1848 din cele trei țări româ
nești a pus in evidență o seria 
de concluzii și învățăminte de
osebit de prețioase pentru l«p- 
ta ulterioară a poporului.

In primul rind. nn învăță- 
mint, s-ar putea spune ea ca
racter mal universal; este a
cela că forțele reacționare in
terne fac totul și se unesc ca 
tot ce este mai retrograd pen
tru a împiedica progresul so
cietății. Ca să-și salveze pri
vilegiile și dominata de clasă 
ele sînt in stare să trădeze po
porul, recurgind la sprijin 
străin pentru înăbușirea lup
tei închinate libertății. pro
gresului social, independenței 
naționale a poporului.

în al doilea rind, un invă- 
țămînt, de asemenea, de mare 
importanța, este acela că ridi
carea la luptă a forțelor revo
luționare, progresiste impune 
un program clar, care să-și 
propună satisfacerea nevoilor 
și cerințelor maselor largi 
populare, care sînt forța prin
cipală a oricărei revoluții, a 
progresului social în întreaga 
lume. (Aplauze puternice ; se 
scandează ..Ceaușescu și po
porul").

în al treilea rind, evenimen
tele de acum cinci pătrare de 
veac au demonstrat că pentru 
triumful revoluției este nevoie 
de unitate, disciplină de fler, 
spirit de sacrificiu ; că este 
nevoie de o organizare fermă, 
de un conducător politie in* 
cercat care să știe să unească 
și să conducă masele populare 
în luptă, este nevoie de crea
rea forțelor armate proprii ca
re să asigure apărarea revolu
ției. a cuceririlor ei și a inde
pendenței naționale- (Aplauze 
puternice : se scandează
..Ceaușescu—P.C.R." ).

Se poate spune că forțele 
progresiste din țările române, 
revoluționarii din acea perioa
dă au tras o serie de învăță
minte. De aceea au știut să ac
ționeze in mod corespunzător 
in realizarea Unirii in 1859 in 
lupta pentru independența na
țională. Mai cu seamă au tras 
învățăminte forțele revoluțio
nare muncitorești, clasa mun
citoare, care a trecut la făuri
rea partidului său de avangar
dă, încă in 1893, creînd astfel 
statul major, forța conducă
toare a clasei muncitoare. a 
poporului pe calea revoluției 
socialiste, a luptei pentru so
cialism. (Aplauze puternice ; 
urale; se scandează „Ceaușescu 
—-P.C.R.").

Sînt cunoscute luptele socia
le și naționale desfășurate de 
poporul nostru după 1848, atît 
victoriile cît și înfrângerile pe 
care le-a irfarit. Ceea ce a ca
racterizat întreaga perioadă de 
după 1848 a fost mersul ascen
dent al poporului nostru, Întă
rirea forțelor progresiste, re
voluționare care au luat nn 
nou avînt odată eu dezvolta
rea clasei muncitoare, cu Înfi
ințarea Partidului Social-De

mocrat al Muncitorilor din 
România și apoi, odată cu în
ființarea Partidului Comunist 
Român, in 1921, care a ridi
cat pe o treaptă superi
oară Întreaga luptă de clasă 
pentru progres social și liber
tate națională a întregului po
por. (Aplauze, urale puterni
cei.

După cum se știe, tn des
fășurarea vieții internaționale, 
In schimbarea radicală a 
cursului istoriei mondiale, nn 
rol de Importantă istorică e- 
poeală l-a avut M^ea Revolu
ție din Octombrie, care a des
chis drumul eliberării de cla
să. aJ eliberării sociale, al În
făptuirii idtelurilor de drep
tate socială, al revoluției pro
letare ti făuririi sodaliimuluL 
(Aplauze puternice. Se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R “’. 
Pe drumul deschis de Revolu
ția din Octombrie au pășit 
apoi noi popoare, printre care 
și poporul român. In noile 
condiții irioriee. sociale, poli
tice a fost posibil ca popoarele 
dlntr-un șir de țări să obțină 
victoria asupra dușmanului de 
clasă, să ridice steagul socia
lismului. Așa s-a putut ca. 
alături de tricolor, care a fost 
creat in 1848. să apară, după 
nn secol, steagul roșu : înfră
țite. ele constituie simbolul u- 
nltățil si hotăririi poporului 
nostru de a lupta pentru in
dependență. libertate, pentru 
socialism t t comunism. (Aplau
ze puternice ; urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.-).

După un secol de la revolu
ția burghezo-democratică din 
1848. după un veac de îndir- 
jilă si eroică luptă de clasă, 
proletariatul. în alianță cu ță
rănimea. unind în jurul său 
intelectualitatea, forțele largi 
populare, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, a reușit să pună pentru 
totdeauna capăt dominației 
exploatatorilor, să cucerească 
puterea politică și economică 
In stat. Clasa muncitoare a de
venit clasa conducătoare în 
societatea noastră socialistă. 
(Urale. aplauze puternice, pre
lungite).

O coincidență istorică, plină 
de profunde semnificații so
ciale. face ca. chiar în dus 
proclamării guvernului revo
luționar de la 1848 — să fi 
avut loc. tot la 11 iunie, în 
1948. cu o sută de ani mai tir- 
xiu actul smulgerii pe cale re
voluționari. din mlinile clase
lor exploatatoare a prlnrite- 
lcter mijloace de producție ri 
trecerea ia f iurirea wcieătii 
sa^aline in România i Aplau
ze puternice. ucale)

Ta pregătirea si in'lptuirea 
actului isteric al naționaliză
rii. partidul eoetru a pornit de 
la teza marxistă potrivit căre
ia comUiulfea saeialfcnului 
este de necooceput firi lichi
darea proprietății capitaliste si 
crearea proprietății sorialista 
a supt a ml f oarelor de produc
ție. Tn geniala lor lucrare.
-Manifestul Partidului Coimu- 
nist* . Marx si Eurels seriaa : 
..rProae4airfra folos domi
nația HI poimeâ pentru a 
sr* jlge bcrxheziet pas cu pas. 
întregul eapttal pentru a cen
tra! za toate _’-^er.to3.e de 
prodjcrie în r-s* : •*
adie* tn m£_n*->e prole-.2.riafc-- 
lui erga^n ca clasă domi- 
nA-tă f pe-i-u a ~ă-i cf se 
poate de -eoexJe — 
de •—(Ar*a<-i teH
marxistă a fo«i țeseri** de la 
început pe «teagvl mtericfi re- 
minti^are *hb*-*« fi
guring încă H oc^nmul Par
tidului •oc-ilI-r^mocT^t al
W-***tofle- im

Sub fondorerea eaftidului 
comunist, clasa muncitoare 
șl-a tndep'hîit eu finste misi

unea Istorică, revoluționară, de 
eliberare socială a tuturor oa
menilor muncii, de lvl-glrdă 
a poporului pe drumul socia
lismului. O Importanță deose
bită pentru obținerea victoriei 
a avut unificarea partidului 
comunist și a partidului soci- 
ll-dem(M*ral, făurirea In febru
arie 1948 a partidului unic 
marxllt-ie-l-ilt al clasei noas
tre muncitoare.

Prin naționalizare a luat 
naștere tn economia -atIo-ală 
sectorul sorlaliist lichidîndu-se 
In industrie, contradicția din
tre caracterul social al pro
ducției și Însușirea prIvat-cl- 
pi tali stă. Naționalizarea, crea
rea proprietății socialiste, au 
deschis calea trecerii la condu
cerea planificată a economiei 
naționale, la folosirea conști
entă a legităților economice în 
Interesul sporirii avuției națio- 
uiIc. al dezvoltării armonioase 
a forțelor de producție. S-au 
creat premisele aplicării poli
ticii de Industrializare socia
listă. condiție a lichidării In
tr-un termen «ort a înapoie
rii moștenite din trecut, a În
tăririi independenței naționale, 
a ridicării nivelului de bună
stare si civilizație al întregu
lui nostru popor.

Pe basa acestei politici, des
fășurate cu consecventă de 
partid, industria a devenit ra
mura conducătoare a econo
miei -ltIonale, principalul fac
tor al progresului economic si 
social. Este rrâitor In acest 
sens faptul e* In anul 1972 am 
realizat • producție industria
lă glotatii de 25 de ori mai 
mare decit tn anul naționali
zării. Ritmul anual de crește
re a producției Industriale a 
fost In această perioadă de 
14.3 ia sută, ia nivelul eelor 
mai Înalte ritmuri realizate pe 
plan mondial. Se poate spune, 
că. în cursul ultimelor două 
cincinale, ou există județ sau 
oraș mai Important al tării In 
eare să nu fi fost c^^^r^truite 
întreprinderi Industriale. Pri
vind retrospectiv. constatăm 
că. practic, am creat în aee*t 
sfert de «eroi • industrie nouă, 
bazată pe tehnica avansată-, pe 
cuceri ri le «tim tei moderne.

Edificarea soriecății sneialis- 
te a impus, ea • nereritate o
biectivă. c—per itlvin rea a- 
grieul turti_ grenren proprie
tății sorialiue — de stat si co- 
sp^niste — la sate, eace a 
marcat d^oT^I-nTarra oricărei 
forme de exploatare In tara 
noastră, lichidarea definitivă 
a meșfectH și bucgh^ei, a 
rlMeIar exptetetoare, gtBtfa- 
îfrarea fcIhHot' de producție 
•oeialicte. ceea ee a Însemnai 
victoria peniru totdeauna a 
socialismului tu patria noas
tră. (Aplauze puternice pre
lungite) Ca icmre a transfor
mării s^aliste si înzestrării 
tehnice a agriculturii, a mun
cii eeturiaste a întregii IIfU- 
nhni. producția globală vege
tală si animală a marcat e 
creștere însemnată, fiind tn 
1972 d* 3-3 oci mal mare decit 
ta 1*48.

De^^HuaFea economică a 
treat condiții pentru intensifi
carea plartIcIplrti României la 
dlvtrimea Internațională a 
muncii. Volumul eo merțulul 
exterior al tării noastre a fost 
ta an! 1972 de 11 ori mai 
mace ded tn 195*, s-au dez
voltat acțiunile de coopeare 
economică si tehnleo-stiintifi- 
că. In prezent, taca noastri în
treține relații economice cu lit 
state aie lumii.

Au avut loc profunde 
schimbări In fizionomia gene
rală a s^i^ățII românești. S-a 
amplificat și prlfrctloult In- 
vătămlntul de toate gradele, 
s-a intensificat cercetarea ști
ințifică. a înflorit cultura si 

acta, s-a ridicat nivelul de cu
noaștere al întregului popor. 
Progrese maci s-au obținut 
In îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii
— țeiu- suprem și scopul fi
nal ale întregii politici de con
strucție socialistă promovată 
de partidul nostru. Tot ceea ce 
facem are drept scop ca omul 
să ducă o viață tot mal bună 
liberă și demnă, o viață feri
cită. (Anlauze puternice).

In ultimii 25 de ani venitul 
național a crescut de circa 13 
oci. Pe această bază s-a asi
gurat creșterea salariului real: 
In 1972 salariul mediu a fost 
de circa 1 500 lei față de apro
ximativ 300 Iei In 1948. Veni
turile reale ale țărănimii au 
sporit la 900 lei pe o per
soană activă. Tn acești 25 
de ani, cheltuielile soclal-cul- 
IuciIc pe locuitor au crescut 
de peste 10 ori ; s-a extins sI 
Îmbunătățit ocrotirea sănătății 
publice, s-a dezvoltat rețeaua 
de cceșe. cămine șl cantine, 
s-a îmbunătățit și diveFsiIicaI 
deservirea cetățenilor de la o
rașe și sate, volumul vlnzăci- 
loc de mărfuri crescînd de 
circa 13 ori.

România a căpătat o struc
tură socială nouă, fiind alcă
tuită din clase și categorii so
ciale care își întemeiază exi
stența pe proprietatea socia
listă — de stat și cooperatistă
— asupra mijloacelor de pro
ducție. Clasa muncitoare, ță
rănimea și Intelectualitatea 
slut strim unite prin interese 
și idealuri comune. Pe baza 
politicii partidului de deplină 
egalitate tn drepturi a tutu
ror oamenilor munci', fără 
deosebire de naționalitate, a 
creării posibilităților de afir
mare egală a tuturor celoc ce 
muncesc în sfera vieții socia
le, între oamenii muncii ro
mâni și cei ai naționalităților 
conlocuitoare s-a realizat • 
stcinsă frăție și unitate In 
munca și lupta pentru Înflori
rea patriei socialiste comune.

Una din cele mai mari cuce
riri ale socialismului pe pă- 
mintui României se poate spu
ne că este infăptuirea politicii 
naționale mlrxlll-lenlnillc1 de 
deplină egalitate In drepturi 
Intre toți cetățenii patriei. 
(Aplauze puternice, ucale ; se 
scandează „Ceauș^cu-P.C.R", 
„Ceaușescu și poporul").

Pe baza proprietății socia
liste comune asupra mijloace 
loc de producție, a realizării 
tn viață a principiilor reparti
ției socialiste, a c^^i^^^ții de 
interese intre clasele și cate 
garijle sociale ale societății 
noastre ale IuIucof oamenilor 
muncii, făcă deosebire de na
ționalitate, se întărește și «e 
afirmă cu putere unitatea în
tregului popor In jucul parti 
dulul șl guvernului. Poporul 
e ferm hotărit să Înfăptuiască 
politica Internă și externă ela
borată de partid, care cores
punde năzuințelor sale vitale, 
viitorului de aur al României. 
(Ucale prelungite, aplauze).

Acum, la a 25-a aniversara 
a trecerii mijloacelor de pro
ducție In mina statului socia
list, putem afirma cu Îndrep
tățită mlndrie că clasa noastră 
muncitoare a făcut proba anei 
uciașe forțe constructive, pusă 
fn slujba progresului, a dat 
dovadă de capacitate revolu
ționară, de un Înalt eroism și 
spirit de sacrificiu, a dovedit 
că știe sg conducă mai bine, 
fără capitaliști, că știe să asi
gure dervotacea și înflorirea 
Întregii noastre națiuni soria- 
liste- (Aplauze puternice, ura
le). Iată de ce docesc, ca la 
această mare adunare popu
lari să aduc. In numele con
ducerii noastre de partid și de 
stat, eele mai calde felicitări 

clasei muncitoare, clasa con
ducătoare a so^^e^ății, să-i u
rez să-și îndeplinească în veci, 
cu cinste, misiunea măreață de 
a asigura libertatea, Indepen
dența, fericirea poporului, fău
rirea comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice, ura
le ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

De asemenea, consider nece
sar ca la această mare adunare 
să afirmăm din nou colul Is
toric pe care l-a avut alianța 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime, rolul Important pe 
care l-a avut țărănimea — 
multă vreme majoritatea 
populației țării — care a în
țeleg că Interesele sale, viitorul 
său sînt legate de clasa munci
toare, că numai tn alianță și 
sub conducerea clasei munci
toare își poate realiza țelurile 
si care a acționat ferm spri- 
Inind și înfăptuind cu eroism 

și abnegație toate măsurile 
adoptate de partid. Iată de ce 
putem spune că și țărănimea 
a fost participantă la înfăp
tuirea naționalizării mijloace
lor de producție din Industrie 
și apoi, după cum știți, părtașă 
activă la lichidarea moșleri- 
mli și chiaburimll, la co
operativizare, la făurirea so
cialismului la sate, la trium
ful în întreaga țară și In toate 
sectoarele a economiei unita
re socialiste. De aceea, doresc 
să adresez țărănimii calde fe
licitări și urarea de a face to
tul pentru progresul continuu 
al agriculturii noastre socialis
te. (Aplauze puternice ; urale).

Nu aș fi însă complet dacă 
nu aș menționa, de asemenea, 
rolul Important pe care l-a ju
cat InIelectualItlIca patriei 
noastre. Este un lucra bine 
cunoscut că însăși în activita
tea FevolutionlFl. în mișcarea 
noastră muncitorească mulți 
intelectuali s-au alăturat par
tidului, și-au închinat forțele 
cauzei revoluției. Mulți Inte
lectuali de seamă, pro
gresiști, au jucat un col ac
tiv în lupta poporului. Du
pă 23 August, cea mai mare 
pacte a Intelectualității, cei 
mai de seamă Intelectuali s-au 
alăturat partidului, au devenit 
membri de partid sau au ac
ționat sub îndrumarea parti
dului, ad'icind o contribuție 
de mare însemnătate la trium
ful revoluției socialiste, la 
cauza construirii socialismului, 
(Aplauze și urale puternice). 
După cum se știe, cînd am tre
cut la construcția socialistă 
numărul intelectualilor era 
celativ mic, eca chiar foarte 
mie față de neeaHățIle oare 
stăteau In fața noastră in edi
ficarea noii orinduici sociale 
De aceea, pe prim plan s-a 
pus problema făuririi intelec
tualității neceaare diferitelor 
domenii de activitate. Intr-un 
timp istoric scurt s-au ridicat 
sute de mii de noi Intelectuali 
din rîndul clasei muncitoare 
și al țărănimii. Iată de oe pu
tem afirma că socialismul a 
creat o intcleolualItltc cu to
tul nouă, tn care s-a înglobat 
șl vechea inlelcotaalltale, că 
Intelectualitatea de astăzi, a- 
pacține pcin toate fibrele sale 
clasei muncitoare, țărănimii, 
este strins legată de popoc, 
împreună cu cace constituie o 
focță puternică Iu făurirea so
cialismului In România. (Urale 
puternice, aplauze). La această 
adunare adresei și Intelectuali
tății noastre un salut călduros, 
felicitări și urarea de a-și pune 
și in viitor întreaga capacitate 
In slujba progresului, făucicii 
so^etoții s^aliste multilate
ral dezvoltate. (Aplauze puter
nice ucale).

Odată cu trecerea la făurirea 
noii ocinduiri sociale, o pro
blemă de prim ordin care s-a 

pus tn fața partidului și statu
lui nostru a foat problema ca
drelor necesare conducerii in
dustriei, agriculturii. întregii 
activități. După cum știți, 
cea mai mare parte a di
rectorilor întreprinderilor 
menționate au fost munci
tori, vechi comuniști, socia
liști, revoluționari, care s-au 
angajat în fața tovarăși
lor loc din Întreprinderi, a în
tregului popor să administre
ze, să conducă noile Întreprin
deri. Au trecut 25 de ani. 
Trebuie «ă spunem că aproa
pe totllItaIel acestor tovarăși 
și-au Îndeplinit cu cinste în
datoririle. Unii dintre ei încă 
mai conduc și astăzi între
prinderi și trebuie să spunem
— așa cum ați auzit de altfel 
șl tn cuvântările de azi — că 
față de ceea ce s-a naționali
zat, ccci ce există hIIzI nici 
nu mal suferă comparație. 
Dacă m-aș referi la București, 
pe vechile întreprinderi națio
nalizate s-au construit uzine 
de 4—5 și chiar de 10 oci mal 
maci. O dată cu creșterea în
treprinderilor au crescut ^- 
menii, au crescut cadrele 
conducătoare, directorii, au 
crescut forțele tehnice, a 
crescut conducerea economiei 
noastre socialiste. Trebuie 
apus că aceste cadre ridicate 
din mase au jucat un roi de 
mare însemnătate în obținerea 
tuturor succeselor și realizări
lor pe care le-am dobîndit. De 
aceea, doresc să aduc cele mal 
calde IelioiIăci, atît celoc care 
acum sînt la pensie, cît și ce
lor care tși desfășoară încă 
activitatea, urîndu-le realiza
rea IuIufof dorințelor, succese 
tot mai mari în activitate, In 
viață, multă sănătate și feri
cire. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Cînd am vorbit de munci
tori, de țărani și inIelecIulli, 
l-am avut în vedere pe toți 
cetățenii, fără deosebire de sex. 
Dac nu aș putea totuși, să nu 
mă refer, în icchII adunare, 
la rolul însemnat pe care l-au 
avut femeile, care au partici
pat activ la realizarea IuIufof 
măsurilor și hotăririloF parti
dului nostru, cărora socialis
mul le-a acordai drepturi de
pline, posibilități de a-și aduce 
contribuția activă Ia mersul 
înainie în ioate domeniile de 
activitate. De aceea v-aș cuga 
să-mi permiteți să exprim fe
licitări, din parlea conducerii 
de pactid și de stai, femeiloc 
patriei noastre. Dorindu-le 
multă sănătate, multă fericire, 
Ie urez să obțină în activitate 
și In viață noi succese, să fac* 
totul pentcu a-și îndeplini me
nirea pe eace o au In societa
tea noastră socialistă, in dez
voltarea continuă a națiunii 
noastre. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu
— P-C.R." ; „Ceaușescu și po
porul").

Nu aș putea, să nu mă cefw, 
de asemenea, la minunatul 
nosicu tinerei oace, fn acel ani 
a răspuns cu înflăcărare și en
tuziasm iuluror chemărilor 
partidului. După naționalizare, 
tinerii au trecut la formarea 
brigăzilor de muncă patriotică 
și au realizat mari obiective 
fn transporturi, în Industrie, în 
agricultură. De iot ceea ce s-a 
făurit în acești 25 de ani, este 
l®gK și numele tinerelului pa
triei noastre, entuziasmul, for
ța sa creatoare Trebuie să 
spun cu multă satisfacție că 
tinerelul fși Îndeplinește și 
astăzi, în ioate domeniile de 
activilaie, colul și misiunea sa, 
face totul pentcu a-și Însuși 
cuceririle șiiinței, culturii, 
meseriile corespunzătoare,
peniru a puiea astfel ca mîine 
să contribuie la Infăptuirea 
programului minunat de înăl
țare pe noi culmi a patriei 
noastre, Iată de ce adresez, și 
cu această ocazie, cele mai cal
de felicitări tineretului patriei 
nonice, urările de a învăța, 
de a se pregăti iot mai bine 
pentru a duce înainie cuceri
rile revoluționare, ridirindu-le 
pe noi culmi, spre comunism. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează .,Cleaușelou și po- 
poful").

Cînd am vorbii de Învăță
mintele Revoluției din 1848 
m-am referii la problema sta
tului și a armatei. Trebuie să 
menționez că una din marile 
cu^rici ale revoluției socialis
te constă In IIufIfci stalului 
nou. proletar, al muncitorilor 
și țăFlniloF. care a știui să or
ganizeze și să conducă întrea
ga activitate de IIufIfc a revo
luției socialiste. Experiența 
noastră de 25 de ani demon
strează că o necesitate a iFans- 
formării revoluționare a socie
tății este puterea politică or
ganizată, stalul socialist care 
să asigure atît zdrobirea ori
cărei împotriviri contrarevolu
ționare, cîi și apărarea cuceri
rilor poporului, Independența 
patciei, bunăstarea și fericirea 
întregii națiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite : urale).

Am înțeles că esie necesar 
să avem o armată puternică ; 
am făcui și facem totul pen
iru doiarea, peniru pregătirea 
politică și militară a armatei 
noastre, — pavăza de nădejde 
a cuceririlor revoluționare, ga
ranția că întotdeauna poporul 
va fi în siare să-și apere viața 
nouă, socialistă* patria, împo
triva oricăror atacuri Imperia
liste (Aplauze puternice, pre
lungite, urale).

Întărind stalul socialist 
ne-am ocupat și de întărirea 
aparatului Ministerului de In

terne, a securității ca organe 
ale clasei muncitoare chemaie 
să apere revoluția. Vom face 
totul și In viitor ca aceste or
gane să servească întotdeauna 
cauza revoluției, poporul și 
numai poporul I (Aplauze pu
ternice ; urale).

Sîni cunoscute preocupările 
șl măsurile luate de partidul 
nostru pentru crearea cadril ui 
organizat de participare a în
tregului popoc la dezbaterea șl 
adoptarea principalelor hotă- 
rîri privind politica Internă și 
internațională, la conducerea 
societății. Avem și pe această 
cale succese remarcabile. Dez
voltăm și vom dezvolta conti
nuu democrația locialillla 
considerind că socialismul în
seamnă făurirea de către po
porul însuși a destinului său, 
că numai In aceste condlțiunl 
esie garantată victoria socia
lismului și comunismului. (A
plauze puternice, urale).

Menționind toaie acestea, 
nu uit nici un moment, și nu 
trebuie să uităm cu ioții nici 
un moment, că în acești ani a 
trebuit să învingem multe 
greutăți, a trebuit să facem 
multe eforturi pentru a obține 
succesele de altlzl, că au fosl 
comise și greșeli, unele străine 
de însăși esența societății so
cialiste. Privind Insă retros
pectiv Întreaga această peri
oadă, puiem afirma cu îndrep
tățită mîndrie că poporul nos
tru, sub conducerea gloriosu
lui său partid comunist, a știut 
să învingă toate greutățile, să 
înlăture din cale ioaie piedici
le, să lichideze o serie de ile- 
galltlțl. și deformări ale socia
lismului și să asigure mersul 
continuu înainie al României, 
victoria socialismului. Poc.- 
făurește cu succes societatea 
socialistă care asigură condiții 
tot mai bune de viață și care 
deschide minunate perspecti
ve peniru noi și noi succese in 
ioate domeniile de activitaie. « 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Făcind acesi măreț bilanț, 
nu putem să nu constatăm, de 
asemenea, cu îndreptățită sa
tisfacție faptul că In ioți a
cești ani, în ioate momentele, 
Partidul Comunist Român 
s-a aflat la datorie, și-a 
îndeplinit misiunea cu cinste 
și-a închinat întreaga activi
tate cauzei revoluției. Am ob
ținui ioate succesele datorită 
faptului că am avut un partid 
puternic, unii, care a știut în
totdeauna să găsească căile 
pentru învingerea greutăților, 
pentru asigurarea mersului 
înainte. Partidul nostru, care 
și-a cîșl^al stima, dragostea 
și încrederea întregului popor, 
își îndeplinește cu cinste ro
lul de forță politică conducă
toare a întregii societăți socia
liste (Aplauze puternice, pre
lungite).

Doresc să menționes aportul 
pe care l-au adus comuniștii, 
organizațiile de partid la dez
voltarea industriei, agricultu
rii, științei șl culiurii. Partidul 
nostru a devenit o forță uria
șă care numără 2.3 milioane 
de membri. Nu există sector 
de activitate unde să nu fie 
pfezenți comuniștii, unde ei să 
nu acționeze pentru unirea e- 
foriurilof Întregului popor, 
pentru infăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. Fiind In 
Capitală, nu aș putea să nu 
menționez aportul de mare În- 
semnaiaie adus de organiza
ția de partid din București la 
înfăptuirea politicii partidului. 
Rog să nu fiu rău înțeles, să 
nu se creadă că părtinesc or
ganizația din București peniru 
că am intrat aici în partid. 
Dar Irebuie spus că, realmente 
șl in anii de ilegalitale și după 
23 August, și aslăzi, organiza
ția de partid a Capitalei s-a ■ 
iIIiî și se află în primele fîn- 
duri ale luptei pentru înfăp
tuirea programului partidului, 
constituie un puternic detașa
ment al partidului, al poporu
lui nostru. (Aplauze puternice 
prelungile, urale).

Ială de ce doresc, de la a- 
oclllă măreață adunare, adfe- 
sind comuniștilor, tuturor or
ganizațiilor de parlid din țară 
calde felicitări peniru aclivi- 
IiIci pe care au depus-o îm
preună cu întregul popor, să 
felicii în mod deosebit organi
zația și comuniștii din Capita
la patriei noastre. Urez tutu
ror comuniștilor din România 
noi și noi succese In servirea 
IIfI preget a poporului, a ca
uzei socialismului și comunis
mului. (Urale; aplauze puter
nice).

In fine, pentru a încheia a- 
oealll pafie a expunerii 
mele, aș dori să menționez că 
victoriile pe care le-am obți
nut se datoresc taplului că în
totdeauna am acordai o mare 
atenție studierii legităților o- 
bieclive ale dezvoltării socia
le, am pornii de la învățătura 
marxill-lcninlllă, de la prin
cipiul că adevărurile generale 
se aplică în condițiuni deose
bite de la o etapă la alia, de 
Ia o țară la alta. Tocmai acti- 
onînd pe baza învățăturii 
marxiste, pe baza materialis
mului dialectic și istoric în 
elaborarea poliiicii generale, 
inierne și externe, am căulal 
întotdeauna să ținem seama 
de condițiunile concrete ale ță
rii noastre. Acum, cînd ani
versăm 25 de ani de la trece
rea mijloacelor de producție 
în mîinile poporului, putem a
firma că, într-adevăr, aplica
rea creatoare a învățăturii

(Continuare tn pag a 3-a)
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marxist-leniniste s-a dovedit 
pe deplin justă. In acest spirit 
ne vom călăuzi întotdeauna in 
activitatea noastră. (Aplauze 
puternice; se scandează 
Ceaușescu-P.C.R.)

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

Tot astfel, de alte categorii so
ciale organizate. Desigur, sin
dicatele, unind clasa munci
toare an jucat șl joacă un rol 
de seamă, și, după cum știți, 
cu doi ani în urmă plenara 
Comitetului Central a trasat 
o serie de sarcini importante 
pentru sindicate. Sindicatele 
au mult de făcut pentru a-?l 
îndeplini rolul în întreprin
deri, In toate sectoarele de ac
tivitate. Sperăm că vor race 
totul pentru a uni eforturile 
clasei muncitoare în toate do
meniile de activitate pentru * 
răspunde încrederii pe care 
muncitorii o pun în ele. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Doresc să reamintesc fneft 
e dată că toate realizările 
noastre au putut fi ob
ținute șl datorită eondlțiunilor 
politice istorice noi, existenței 
țărilor socialiste, creșterii a- 
vlntului șl forțelor antiimpe
rialist e revoluționare de pre- 
tutjhdeni. Fără îndoială că 
România a beneficiat din plin 
de solidaritatea, de sprijinul 
țărilor socialiste, de colabora
rea cu acestea, cu mișcarea re
voluționară internațională, an- 
îiimperialistă, așa cum, la rin
dul său, și-a adus șl își aduce 
contribuția la cauza generală, 
■l-a manifestat șl ișl manifes
tă solidaritatea cu țările socia
liste. eu forțele progresiste, re
voluționare din întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelun
git*).

Stimați tovarăși și prieteni,

Sărbătorim Împlinirea a 125 
de ani de la Revoluția din 
1S4S șl a unui sfert de veae de 
la naționalizare. In condițiile 
In care no porul nostru a nășit 
Intr-o etapă nouă, superioară 
— etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

După cum se știe, animali 
de profunde sentimente pa
triotice, oamenii muncii s-au 
angajat să Înfăptuiască înain
te de termen planul cincinal, 
programul adoptat de Congre
sul ai X-lea al nartidului și de 
Conferința Națională. Rezulta
tele obținute plnă acum slnt 
bune.în primii doi ani s-a ob
ținut o creștere medie a pro
ducției industriale de aproape 
12 la sută. Iar tn cele cinci 
luni care au trecut din acest 
an, o creștere de aproape 15 Ia 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. A- 
ceasta demonstrează realismul 
programului pe care ni l-am 
propus, al angajamentelor a- 
sumate de comitetele județe
ne de partid, de oamenii mun
cii, forța creatoare și capacita
tea poporului nostru de a asi
gura mersul și mal rapid Îna
inta al economiei naționale, al 
Întregii societăți. Doresc să 
menționez in mod special Ca
pitala, care și-a luat angaja
mentul de a realiza cincinalul 
în patru ani șl Jumătate și 
care, pe primele cinci luni, nu 
numai că și-a îndeplinit ceea 
ce și-a propus, dar a obținut 
și o depășire a prevederilor, 

^eea ce demonstrează că an
gajamentul pe care și l-a luat 
este pe deplin posibil de înde
plinit. Doresc să felicit din 
toată Inima oamenii muncii 
din Capitala patriei noastre 

^socialiste pentru marile rezul

tate pe care le-au obținut. 
(Aplauze puternice, prelungi
te, urale)

La această adunare felicit, 
de asemenea, călduros oamenii 
muncii din întreaga țară, in- 
tregul nostru popor, pentru 
felul in care îndeplinește 
planul elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului (Aplau
ze puternice, urale)

După cum se știe, zilele tre
cute Comitetul Executiv al 
Comitetului Central a! parti
dului a aprobat proiectul 
planului pe anii 1974—1975, 
chemat să asigure înfăptui
rea prevederilor Congresului 
și Conferinței Naționale. Pla
nul pune sarcini noi, de 
creștere intr-un ritm mai înalt 
a producției, precum și a efi
cienței economice, a producti
vității muncii, a calității — 
condiții esențiale pentru pro
gresul economiei noastre so
cialiste. Se impune să acordăm 

mai multă atenție folosirii La 
maximum a capacităților de 
producție, a tuturor utilajelor 
și mașinilor, ridicării nivelului 
tehnic al producției, creșterii 
disciplinei in producție șl tn 
muncă. Trebuie să acordăm 
mai multă atenție realizării la 
timp a investițiilor, dării In 
producție la termen a tuturor 
capacităților* O problemă de 
prim ordin este aceea de a 
produce mai bine, mai ieftin, 
cu consumuri cit mai miei. 
Trebuie să acționăm cu fermi
tate pentru reducerea consu
murilor materiale, a tuturor 
cheltuielilor de producție, pen
tru scăderea prețuia! de cost 
al produselor șl realizarea de 
noi economii. Aceasta este 
caleg sigură pentru creșterea 
venitului național, pentru ridi
carea bunăstării Întregului po
por.

După cum am mal mențio
nat șl in alte împrejurări, • 
parte Însemnată a producției 
noastre merge Ia export. Sin- 
tem obligați, și trebuie să par
ticipăm activ, la diviziunea In
ternațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale 
cu toate statele. Fără aceasta 
nu am putea asigura progresul 
rapid al patriei noastre socia
liste. Iată de ce realizarea an
gajamentelor de export consti
tuie o sarcină națională, o în
datorire primordială In făuri
rea societății socii liste multi
lateral dezvoltate. Este necesar 
ca fiecare colectiv să In țel rară 
aceasta șl să se preocupe per
manent de ceea cc producă 
pentru export, de ce se In tim
pii cu producția, de valorifi
carea corespunzătoare a pro
ducției în străinătate, atit In 
țările socialiste, cit și In cele
lalte state. Cred eă acestei pro
bleme organizațiile de partid, 
sindicatele trebuie să-i acorde 
mal multă atenție decît pini 
acum.

După cum se cunoaște, am 
luat o serie de măsuri pentru 
simplificarea aparatului ad
ministrativ, pentru apropierea 
conducerii de producție, am 
deplasat din ministere. din 
centrale, chiar din Întreprin
deri spre producție aproape 
130 000 de oameni- Cea mai 
mare parte s-au încadrat deja 
In producție, dar, din păcate, 
mai sint unii care caută să-șî 
mal găsească un locșor în bi
rouri, In munci mai călduțe, 
Mim se spune — deși dacă vor 
căldură pot merge și în fabrici 
In locuri foarte calde. (Aplau
ze : animație). Dar unde se 
poate simți mai bine un om. 
decit acolo unde se produce 
realmente bogăția națională ? 
Forța de bază a societății sint 
muncitorii, este producția ! A- 
colo este locul tuturor specia
liștilor, al fiecăruia din ei care 
doresc să-și servească patria ! 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

La ultima ședință a Comite
tului Executiv s-au discutat șl 
măsurile ce trebuie luate In 
vederea desfășurării in bune 
condițiunl a muncilor agrico
le și. mal cu seamă, a strînge- 
rii recoltei din acest an. Se im
pune ca oamenii muncii din a- 
grlcultură, organizațiile de 
partid, să ia toate măsurile 
pentru strlngerea fără pierde
re a recoltei. Aceasta are o în
semnătate deosebită pentru 
progresul mai rapid al patriei 
noastre. Se Întrevăd recolte 
relativ bune șl trebuie să fa
cem toiul pentru a se strings 
șl păstra fără nici o pierdere 1 
Aceasta constituie, de aseme
nea, o cauză a Întregului nos
tru popor, este o problemă de 
Importanță națională ! (Aplau
ze puternice).

Tn primii doi ani, după cum 
știți, au fost luate măsuri in 
vederea creșterii salariului, a 
ajutorului pentru copii, mări
rii pensiilor : s-au luat și alte 
măsuri de înfăptuire a preve
derilor cu privire la creșterea 
nivelului de viată. Planu
rile pe 1974—1975 prevăd 
măsuri pentru Înfăptuirea în 
întregime a prevederilor de 
creștere a veniturilor, a bună
stării Întregului nostru popor, 
stabilite de Congresul al X-lea. 
Odată cu îndeplinire* planu
lui. asigurăm Înfăptuirea con
secventă a creșterii bunăstării 
poporului, facem totul ca an 
de an viața oamenilor muncii 
să fie mai demnă, mai fericită, 
mal îmbelșugată. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

Sărbătorim Împlinirea a- 
cestor două evenimente Istori
ce in condițiile cind în viat* 
internațională se conturează 
tot mai evident un curs nou, 
îndreptat spre destindere și 
colaborare. Pornind de la a- 
naliza științifică, marxist-le- 
nlnistă. a situației Internațio
nale. partidul șl statul nostru 
promovează o politică activă

de pace, colaborare cu toate 
statele lumii.

în cadrul relațiilor interna
ționale acordăm, cum este și 
firesc, nn loc de primă impor
tanță întăririi și dezvoltării 
prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, de care 
■intern legați prin idealuri și 
aspirații comune. Această co
laborare și unitate este de na
tură să joace un rol important 
in lupta pentru pace, pentru 
progres social in lume. (Apla
uze puternice : se scandează 
..Ceausescu—P.C.R"). Acor
dăm, de asemenea, o importan
tă deosebită colaborării și so
lidarității cu țările care, eli- 
berîndu-se de exploatare și a- 
suprire colonială, și-au luat 
soarta în propriile mîinî și ac
ționează pentru punerea în 
valoare a bogățiilor lor națio
nale in folosul propriilor po
poare. Considerăm că colabo
rarea cu tarile care luptă pen
tru o politică independentă 
constituie un factor de mare 
însemnătate în întreaga viață 
internațională. în lupta pentru 
progresul tuturor națiunilor 
lumii. Vom face totul pentru 
a dezvolta această colaborare ! 
(Aplauze prelungite ; se scan
dează „Ceausescu și poporul").

Totodată, In spiritul princi
piilor coexistenței pașnice. 
Români* se pronunță șl acțio
nează pentru dezvoltarea lar
gă a colaborării cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, participă ac
tiv la diviziunea Internaționa
lă a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spi
rituale. Sîntem convinși că 
dezvoltarea colaborării Inter
naționale eu toate statele lu
mii corespunde pe deplin atît 
năzuințelor națiunii noastre 
spre o pace trainică, dt și In
tereselor și rRIzuințelor tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze pu
ternice, urale).

După cum știți, din Europa 
au pornit In acest secol două 
războaie care au cuprins în
treaga lume. De aceea. Româ
nia, ca șî alte state socialiste, 
ca și alte țări europene, acordă 
o mare atenție problemelor 
securității pe continentul nos
tru* Am participat activ la e- 
forturile pentru trecerea la 
pregătirea conferinței general- 
europene. Am luat parte ac
tivă flmp de 6 luni, la Helsia- 
ki. la lucrările pregătitoare, 
căutind să ne aducem contri
buția constructivă la adopta
rea soluțiilor prin consensul 
tuturor participanților. Salu
tăm cu multă satisfacție re
zultatele care s-au obținut la 
Helsinki și pe care le conside
răm de importanță deosebită- 
Este poate pentru prima oară 
rind s-au adunat 34 de țări m 
regimuri sociale diferite. de 
mărimi diferite, unele foarte 
mari, altele foarte miri. an 
discutat in deplină egalitate, 
au făcut propuneri și au con
tribuit in aceeași măsură la a- 
doptarea hotăririlor luate prin 
consens. Rezultatele de la Hel
sinki demonstrează că numai 
și numai pe baza deplinei ega
lități șl a respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și spune 
cuvintul asupra problemelor 
internaționale, a probleme

lor colaborării dintre sta
te, este posibil să se gă
sească soluții care să tină sea
ma de interesele tuturor po
poarelor. de interesele genera
le ale colaborării $1 păcii. (A- 
plauze nuternice) Salutăm cu 
multă bucurie convocarea, la 
3 iulie, a Conferinței general- 
europene la nivelul miniștri
lor de externe. Dorim ca in 
cadrul acestei conferințe să 
se acționeze în spiritul norme
lor si principiilor stabilite la 
Helsinki — ca fiecare stat 
«ă-și poată expune părerile șl 
să poată contribui la adopta
rea măsurilor rare să ducă la 
eroarea lin’d climat de destin
dere șl colaborare, la inaugu
rarea unei politici noi pe con- 
ti^ntul european.

Dorim ca lucrările Confe
rinței «ă ducă la afirmarea 
puternică a principiilor noi în 
relațiile dintre «tate : respec
tul înde nen den tel 5’ «uverani- 
fXtil naționale. esalBat-a în 
drepturi, a van ta,fu J rerinroe. 
Numai afirmarea si înfăptui
rea acestor principii vor da 
earantia Instaurării unor re
lații noi între statele conti
nentului. Este necesar să se 
adopte de către toate țările 
hotSrîrea solemnă de a se re
nunța la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța In rela
țiile dintre state, de a se face 
totul pentru soluționarea pro
blemelor rare se pot ivi între 
state, pe cale pașnică, prin 
tratative. Trebuie găsite căile 
necesare pentru a crea ga
ranția că fiecare popor se va 
putea dezvolta In libertate, 
că-sl va putea făuri viata așa 
cum dorește, fără niri un a- 
mestec din afară. (Aplauze 
puternice ; urale)

Sîntem intereeati, ee de alt
fel toate statele europene, si 
le stabilească măsurile pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
colaborării economice, tehni
co-științifice, culturale șl de 
altă natură. Intre țările euro
pene, fără nici un fel de în
grădiri și discriminări. Aceas
ta constituie un factor de 
mare însemnătate pentru pro
gres, pentru transformarea 
Europei Intr-un continent al 
colaborării șl păcii. Dorim ca 
Conferința să ducă și la înfi
ințarea unui organism perma
nent. care să înlesnească în 
viitor contactele dintre statele 
continentului, și eventual, să 
pregătească noi reuniuni eu- 
ropene.

Desfășurarea cu succes a 
lucrărilor Conferinței, adop
tarea măsurilor la care m-am 
referit, constituie o dorință a 
tuturor popoarelor. Se poale 
spune că conferința europeană 
stă astăzi in atenția întregii 
lumi, iar rezultatele ei vor pu
tea marca un moment de în
semnătate istorică na numai 
in viata continentului euro
pean, ci în viața întregii lumL 
Ceea ce se va face la această 
Conferință gen erai-europeană 
va putea avea o influentă pu
ternică pentru decenii asupra 
destinelor întregii lumi. De ■- 
ceea, sîntem hotăriti să facem 
totul pentru triumful acestei 
conferințe, pentru triumful 
noii politici de pace și colabo

rară tn Europa, în Întreaga 
lume î (Aplauze puternice).

România acordă o mare 1- 
tenție instaurării unui climat 
de pace, de bună vecinătate și 
colaborare în Balcani. Putem 
afirma cu satisfacție că rela
țiile noastre cu toate aceste 
țări sint bune șl vom face și 
in viitor totul pentru a le dez
volta. Considerăm că este 
timpul să acționăm împreună 
pentru realizarea unei colabo
rări mai largi în toate dome
niile de activitate, pentru o 
reuniune a țărilor balcanice, 
la care să se discute căile pen
tru transformarea Balcanilor 
Intr-o zonă fără arme nuclea
re, fără baze militare străine, 
intr-o zonă a păcii și colabo
rării. Iată de, ce ne afirmăm 
hotărîrea de a face totul pen
tru dezvoltarea colaborării in 
Balcani și chemăm toate, gu
vernele șl popoarele din a- 
ceastă regiune să acționeze in 
această direcție. (Aplauze pu
ternice : urale).

Stimați tovarăși.

Atunci cind dăm o înaltă a- 
preciere noului curs care iși 
face loc în viața internaționa
lă. cind afirmăm hotărîrea 
noastră de a face totul pentru 
continuarea destinderii și co
laborării, nn uităm nici un 
moment că In fața popoarelor 
mal stau Încă multe problema 
ce trebuiesc soluționate, că e- 
xistă încă cercuri reacționare 
care încearcă să frîneze proce
sul destinderii și se gîndese să 
continue politica imperialistă, 
de dominație, de forță șl dic
tat. De aceea, apreciem că este 
necesar să fie intensificată 
lupta popoarelor pentru accen
tuarea noului curs, pentru 
stingerea tuturor focarelor de 
încordare care mal există în 
lume. Am salutat încetarea 
războiului tn Vietnam In urma 
tratativelor care s-au încheiat 
prin semnarea Acordului la 
Paris. Salutăm, de asemenea, 
comunicatul recent semnat tot 
la Paris cu privire la aplica
rea consecventă a prevederilor 
Acordului precedent. Ne ex
primăm speranța că se va face 
totul pentru a se pune capăt 
intervenției străine tn Viet
nam. tn întreaga Indochină, 
astfel ca popoarele vietna
mez. laoțian și cambodgian* 
greu încercate, de război, să 
Se poată consacra refacerii 
și dezvoltării economice și 
sociale Indenendente.

Considerăm. de asemenea, 
că a sosit timpul «X se acțio
neze cu mai multă me-vle 
neutru a <e nune canat cnnfllr- 
tu’»H din Orientul Anroniat. In 
sniritul Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
19fl7. asieurindu-se retragere* 
trupelor is^aeliene din terito
riile ocupate, dezvoltarea libe
ră ș1 Independentă a tuturor 
popoarelor din această zonă, 
rezolvarea problemei populați
ei palestiniene In conformita
te r* mintă și interesele sale 
legitime.

Fna din problemele de o de
osebită importantă este aceea 
a lichidării vestigiilor colonia
lismului si neocolonlallsmulul, 
■ dominației care mal apasă 
asupra onor popoare. Romănla 
acordă wri sprijin activ popoa
relor eare luptă pentru liber
tate națională, pentru consoli
dare* IndependențeL

De ademenea, a problemă de 
mare însemnătate pentru pro
gresul general este lichidarea 
•ubdearrol tării, sprijinirea po
poarelor ti obțină • dezvolta
re econom ici-socială mal ra
pidă. să micșoreze decalajul 
eare desparte țările dermltata 
de țările rămase In urmă. A- 
reasta eau«litaie una din pro- 
klemele de bază ale păeii. ale 
colaborării Internationale. Nul 
tin tem hotăriti să facem totul 
pentru a eontrlbnl la solnțio- 
■area acestei probleme! (A- 
plauze puternice'.

Problema dezarmării și In 
primul rind * desarmării nu
cleare constituie. de aseme
nea. o preocupare constantă a 
partidulal si ruTemnlul nos
tra. Caasiderăm eă este tim
pul ea popoarele să-ți ridice 
glasul pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor, penirn a 
Impune folosirea nuor mijloa- 
ee. aii liza te asiăxi pentru 
înarmare, la scopul dezvoltă
rii ecoMsaico-seciale. * ridică
rii bunăstării omenirii.

Salniiauarea taturor proble
melor vieții internaționale na 
se poale face decît ca partici
parea egală * tntarar popaare- 
lar. fie ele mari, mijlocii sau 
miri. România consideră eă 
țările miri și mijlocii trebuie 
■4 aibă un ewviut mai rrm de 
spus In toate problemele Inter
nationale. deoarece insăsi vi
itorul. viața lor este legală de 
o politică de pace și colabo
rare internațională. (Aplauze 
puternice).

Ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al 
celorlalte organisme interna
ționale in viața mondială, 
pentru găsirea căilor de înfăp
tuire a măsurilor și a rezolu
țiilor adoptate de O.N.U. În
tărirea organismelor interna
ționale este o necesitate pen
tru toate popoarele lumii. Noi 
vom acționa din toate puterile 
in această direcție. (Aplauze 
puternice).

Știm că rezolvarea marilor 
probleme ale omenirii de azi 
cere unitate, unitate și Iar u- 
nitate. Cere unitatea forțelor 
naționale, progresiste din fle
care țară, cere unitatea pe 
plan mondial, unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării interna
ționale revoluționare, dezvol
tarea colaborării cu partidele 
îocialiate și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare na
țională, cu alte partide și for
țe democratice din toate țări
le, cu toate forțele antiîmpe- 
rialiste însăși destinderea. în- 
iiiși viitorul omenirii depind 
de lupta popoarelor. Conside
răm ci dacă popoarele vor 
acționa unite, vor putea asi
gura triumful noii politici de 
colaborare, de pace, progresul 
general al omenirii. (Aplauze 
puternice, urale).

Bazindu-ne pe această con
vingere. dorim să asigurăm 
pe prietenii noștri de pretu
tindeni, din întreaga lume, că 
România, poporul român va fi 
întotdeauna la datorie și Va 
face iotul pentru a contrihui 
la victoria cauzei colaborării 
și păcii, Ia crearea unei vieți 
mai bune, la triumful dreptă
ții în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni.

Sărbătorind acesta două 
momente epocale din Istoria 
României — împlinirea a 125 
de ani de la revoluția burghe- 
zo-democratică din Muntenia 
și a unui sfert de veac de la 
înfăptuirea naționalizării — 
ne plecăm cu venerație iu 
fața înaintașilor care au lup
tat și s-au jertfit pentru cau
za libertății și dreptății socia
le a poporului, pentru Inde
pendența patriei, pentru Idea
lurile socialismului și comu
nismului. Angajamentul pe 
care nt-1 luăm în acest mo
ment solemn, este acela de a 
face totul pentru realizarea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, 
care deschide minunate per
spective de înflorire și pros
peritate României socialiste. 
(Vii aplauze, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R."),

Ne angajăm că nu vom pre
cupeți nimic pentru fericirea 
poporului, pentru măreția pa
triei, pentru cauza socialismu
lui, ci vom face totul ca po
porul nostru, națiunea noas
tră socialistă să ocupe un loc 
demn, de cinste — loc pe 
care-1 merită cu prisosință
— In rindul familiei țărilor 
socialiste, în rindul familiei 
tuturor națiunilor lumii. (A- 
plauze puternice, prelungite ; 
urale).

Cu convingerea el întregul 
nostru popor este ferm hotărît 
să înfăptuiască politica Inter
nă și externă a partidului, în
chei, urindu-vă dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor Bucu- 
reștlului. întregului nostru 
popor, noi șl noi succese pe 
calea socialismului și comu
nismului, satisfacție deplină in 
muncă și viață. Multă sănăta
te șl multă fericire națiunii 
noastre socialiste 1 (Urale. a- 
plauze puternice; se scan
dează ..Ceaușescu și poporul").

Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a 
națiunii noastre, garanția că 
națiunea noastră va merge 
triumfal spre comunism ! (A- 
plauze puternice, prelungite, 
urale. se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.').

Trăiască România socialistă, 
minunatul nostru popor, con
structor al socialismului ! Via
ță îmbelșugată, fericită, viitor 
de aur pentru România ! (A- 
p lăuze puternice, prelungite, 
urale. se scandează „Ceaușescu 
ș: poporul

Trăiască anitatea Bl colabo
rarea țărilor socialiste, a miș
cării muncitorești revoluțio
nare. an ti im peria liste ! Tră
iască colaborarea tuturor po
poarelor lumii, trăiască pacea 
pe pământ ! Aplauze puter
nice. preîungite ; urale $1 o- 
variL Participanții Ia aduna
rea populară aclamă îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru Comitetul Cen
tral. pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeacu).

Noi purtători ai titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste"

Pentru mente deosebite in opera de construire a socialismului, 
eu prilejul aniversării a 25 de ani de la naționalizarea prineipa- 
’• C* de Pfodu<ț’«. printr-un Decret’ semnat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
Romanța a conferit titlul de Erou al Muncii Socialiste și Meda- 
ha de Aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : Aurel Boghici, di
rector Ia Uzina mecanica Sinaia, județul Prahova, Gheorghe Bra- 
tosin, maistru la Uzinele „Progresul"-Brăila, loan Csiki, furnalist 
la Uzinele de fier Vlâhița, județul Harghita, Trandafira Fahrican- 
tu, țesătoare la Întreprinderea „Țesâtura^-lași, Constantin Frun
ză, director al întreprinderii „Frigocom"-Bucurețtil Samoilă Fe
dor, director al întreprinderii de produse ceramice Sighișoara, 
Alexandru Gomoiu, pensionar, municipiul București, Miron Gur
gui, pensionar, municipiul Brașov, Ion lacobescu, șef serviciu la 
Centrala industrială bere, spirt, amidon — București, Manea D. 
lonescu, pensionar, municipiul Ploiești, Gheorghe Iga, maistru la 
întreprinderea minieră Barza, județul Hunedoara, Gheorghe Mo- 
rincean, director la Combinatul de piele și încălțăminte ,.Clujea
na", Victor I. Neagoe, maistru la secția aparataj centralizare 
C.F.R. Craiova, Eugenia Niculescu, țesătoare la Industria bum
bacului București, Constantin Olteanu, maistru sculer la Între
prinderea de utilaj petrolier Tirgoviște, Ion Perianu, pensionar, 
municipiu! București, Gheorghe Petroiu, pensionar, municipiul 
București, Irimie Simândan, director la I.A.S. sere-Arad, loan 
Strange, timplar la întreprinderea de prelucrarea lemnului Sa tu 
Mare.

Prin același Decret au mal 
fast conferite unui număr im
portant de oameni ai muncii 
din toate domeniile de activita
te „Ordinul Muncii*, „Steaua 
Republicii Socialiste România' 
clasa a Ii-a, și Ordinul 23 Au
gust' clasa a ll-a, De aseme
nea, au mai fost distinși cu or-

MAREA
ADUNARE 
POPULARĂ 
DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

Marea adunare populari salută 
apariția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în balconul clă
dirii Comitetului Central al 
P.C.R.

Slnt prezenți la această mare 
sărbătoare tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, tovarășa Elena 
Maurer, tovarășii Emil Bodna- 
ras, Manea Mânescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Iile Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgânescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voltec, Con
stantin Băbălău, Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Aurel Duca, Ion 
loniță, Vasile Patllineț, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, cu soțiile, 
precum jși Constantin Pîrvu- 
lescu, Chivu Stoica, Ion Po- 
pescu-Puturi, Alexandru Sen- 
covicl, Gheorghe Vasilichi, An
ton Breitenhofer, militanți din 
ilegalitate ai mișcării muncito
rești din țara noastră, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat șl al guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, persona
lități ale vieții științifica și 
culturale.

Aclamațiile mulțimii — 
„Ceaușescu — P. C. R. !“, 
„Ceaușescu — România l“, sub
liniază elocvent stima și pre
țuirea aleasă cu care întregul 
nostru popor 11 înconjoară ne 
acela care și-a dedicat întreaga 
viață și activitate consecvent 
revoluționară continuei propășiri 
a patriei socialiste, ridicării na
țiunii noastre pe culmi tot mai 
înalte ale civilizației și progre
sului.

în marea piața răsună acum 
acordurile solemne ale Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Dragostea și recunoștința ti
nerei generații slnt exprimate, 
simbolic, prin buchetele de ga
roafe roșii pe care un grup 
de pionieri le oferă secretarului 
general_ al partidului, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat

în această atmosferă fierbin
te tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al PC.R., primarul 
general a] Capitalei. a rostit 
cuvîntul de deschidere al adu
nării.

în continuare au luat cuvîn
tul tovarășii Hristache Antona- 
che, maistru la Uzina ,.23 Au
gust", Erou al Muncii Socialiste, 
Grigore M. Gheorghe, președin
tele C.A.P. „Moldoveni", comu
na Islaz, județul Teleorman, 
Miron Nicolescu. președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Andrei Kovacs, direc
torul Fabricii de confecții 
Miercurea Ciuc. județul Har
ghita, Rodica Pîntea. studentă 
la Facultatea de istorie a Uni
versității București. Martin 
Schobei, maistru la Uzina me- 
canică-Sibiu, Ion Crîstea. di
rectorul Șantierului Naval Ol 
tenița. care, în cuvîntul lor, 
relatat pe larg în presa d? ieri, 
au subliniat însemnătatea deo
sebită a evenimentelor sărbăto
rite, dlnd glas hotărlrii tuturor 

dîne șl medalii peste 6 000 de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, in
gineri, activiști de partid și de 
stat din întreaga țară care au 
adus o contribuție deosebită la 
înfăptuirea actului naționalizării 
principalelor mijloace de pro
ducție, la opera de construire a 
socialismului in România.

oamenilor muncii din țara 
noastră de a duce mai departe 
glorioasele tredîții ale poporu
lui nostru, de a face totul pen
tru înfăptuirea programului ela
borat de partid în vederea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Primit cu îndelungi și puter
nice aclamații a luat CUVÎntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Subliniată în repetate rînduri 
CU vii și entuziaste aplauze, 
cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost, și de aceas
tă dată, ca întotdeauna, da 
altfel, o amplă sinteză științifi
că a semnificațiilor șl implica
țiilor pe care Revoluția de la 
1848, actul crucial al naționali
zării le-au avut asupra procesu
lui istoric de făurire a Româ
niei moderne. în acest sens cu- 
vlntarea conducătorului partidu
lui ți statului, document de 
mare valoare teoretică și prac
tică, a evocat drumul parcuri 
în ultimul sfert de veac de po
porul nostru în opera măreață 
de construcție a socialismului 
pe pămîntul României.

Secretarul general al partidu
lui a relevat legătura organici 
existentă între tot ceea ce noi 
făurim astăzi și cele mai lumi
noase din aspirațiile revoluțio
narilor pașoptiști, ca o exem
plară dovadă de consecvență 
revoluționară a poporului nos
tru în lupta sa pentru progres, 
pentru eliberare națională și 
dreptate socială, pentru asigu
rarea unui viitor liber și fericit

Comuniștii români, preluînd, 
pe o altă treaptă istorică mesa
jul luminos al revoluționarilor 
pașoptiști au continuat si desă- 
vîrșit lupta acestora. Naționali
zarea principalelor mijloace de 
producție. obiectiv economic, 
social și politic ce stătea în fața 
tării în noile condiții, de după 
23 August 1944, marca, In acest 
sens, etapa nouă în care intrase 
revoluția noastră, revoluția so
cialistă. Era, astfel, realizată 
una din aspirațiile programatice 
ale revoluționarilor pașoptiști, 
aceea de a trece bogățiile țării 
în^ mlinile .adevăratului lor 
stăpin, poporul.

Aniversînd cele două mărețe 
evenimente cetățenii României 
socialiste, acum proprietari, 
producători și beneficiari ai 
mijloacelor de producție sint 
angajați cu toate forțele în 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Marea adunare populară din 
Piața Republicii a însemnat o 
reafirmare deplină a devota
mentului cu care oamenii mun
cii. întregul ponor participă la 
înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului, cel care a 
știut să preia și să dea o nouă 
strălucire celor mai valoroase 
tradiții a'e istoriei noastre na
ționale. Entuziasmul vibrant în 
care s-a desfășurat adunarea, 
căldura cu care participanții au 
omagiat evenimentele sărbăto
rite. aprobarea unanimă a idei
lor cuprinse In cuvîntarea 
«ecretarului general al partidu
lui vin să confirme încă odată 
unitatea de monolit a națiunii 
noastre socialiste în jurul co
muniștilor. al conducătorului 
l ibit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicola® 
Ceaușescu.

a a
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Obiective ale Hotărîrii Plenarei CC al P.C,R» FOTBAL XXIX

PE CE LOC FIGUREAZĂ I Grea etapă
A ■ pentru gazde

ACTIVISTULUI U. T. C. ?
plenarei C.C. al 
privire la dezvol-

Hotărîre* 
P.C.R. cu 
tarea continuă a educației fi
zice și sportului, document 
programatic de mare însem
nate. sublinia rolul organiza
ției U.T.C. — deci și al ac
tivistului U.T.C. — în aplicarea 
măsurilor stabilite pentru vita
lizarea acestui domeniu de ac
tivitate, ridicarea mișcării spor
tive de masă 1* cerințele actuale 
ale societății moderne. Inveatl- 
gînd modul cum au fost re
ceptate aceste idei de către fac
torii de primă răspundere și cum 
luptă aceștia pentru traducerea 
In viață a hotărîrii ajungi, fără 
să vrei ]a întrebarea : Cum mun
cește activistul U.T.C. din do
meniul sportului ?

Această întrebare am adresa
t-o și noi la Comitetul județean 
Buzău al U.T.C. Nu întîmplător 
De la secția de specialitate a 
C.C. al U.T.C., am fost informați 
că singurul județ care nu a a- 
vut la finala ansamblurilor șco
lare de gimnastică modernă 
(Constanța, aprilie 1973) echipă 
a fost Buzăul. „Performanțe" de 
acest gen mai deține și la alte 
competiții d« masă Inițiate și 
organizate de U.T.C. : pentatlo
nul atletic școlar, faza pe județ, 
s-a desfășurat cu participarea 
unui număr mai mic de echipe 
decît cel prevăzut de regula
ment (rezultatele și așa fiind 
slabe), iar la Crosul tineretului 
nu s-au organizat peste tot eta
pele de masă și pe oentre, re
zultatele dobîndite în fazele su
perioare ale competiției fiind, 
de asemenea, sub nivelul aștep
tat. Și în ceea ce privește ini
țiativa proprie, acțiunile pe plan 
local, realizările »lnt nesemni
ficative.

Dar întrebările reporterului, 
In cadrul dialogului avut, zilele 
trecute, cu Vasile Naagu, secre
tar al Comitetului județean Bu- 
tău al U.T.C. cu problemele de 
•port, turism și pregătire pen
tru apărarea patriei, nu s-au re
ferit. de la Început, la aceste 
aspecte.

— Practic, concret oe măsuri 
ați luat pentru dezbaterea și a- 
plicarea hotărîrii ?

— Au fost chemați profesorii 
de educație fizică, directorii de 
școli, activiștii din domeniul 
aportului, la o ședință, 1* comi
tetul județean de partid. A mal 
avut loc, între timp, și plenara 
C.J.E.F.S. care a elaborat un 
plan de măsuri...

Deoi, comitetul județean U.T.C. 
n-a avut o inițiativă proprie» 
nu a dezbătut problemele acti
vității sportive de masă in lu
mina hotărîrii și a răspunderi
lor ce-l revin in acest domeniu. 
Interlocutorul n-a putut să-mi 
prezinte planul comun de mă
guri elaborat de plenara 
C.J.E.F.S. „pentru că. se pare, 
n-a fost încă definitivat".

— Dar un plan propriu de 
activități aveți ?

Mi se prezintă o „Notă eu 
măsuri ce s-au stabilit pentru 
îmbunătățirea .............
tive“. Insistăm 
lui de activități 
este, ______ :___________ ,__
mijloc eficace de urmărire și o- 
ricntare a activității activiștilor 
și organizațiilor U.T.C. în dome
niul sportului, el reflectind fi
del concepția, măsurile, obiecti
vele concrete ale activității pe 
o anumită perioadă. In cazul 
nostru, nu poate fi vorba de așa 
ceva. Dar poate că dincolo de 
inexistenta unui plan, care să 
aibă în vedere realitățile, pro
blemele specifice locale etc. etc. 
există totuși o activitate, o e- 
vidență și o cunoaștere a aces
tei activități.

— în momentul de față se 
desfășoară adunările de dezba
tere a activității, bugetului și de 
completare a consiliilor asocia
țiilor sportive sătești. In cite 
asociații, din cele 84 din județ.

activității spor- 
asupra planu- 

. i pentru că el 
sau ar trebui aă fie, un

ft avut 
la câte . _____ r____

— Nu știu exact, in vreo 60, 
bănuiesc. Am fost la Smeeni, 
pentru că răspund de această 
oomună.

Și la alte întrebări — ca <- 
ceea privind evidența număru
lui de asociații sportive ale ele
vilor — cînd interlocutorul meu a 
apelat din nou la... memoria do
sarelor și hîrtiiloc din fișet — 
nu am primit răspunaurl exacte. 
Iar atunci cînd m-am lntere«at 
de metodele folosite pentru a- 
tragerea și determinarea tine
rilor să practice exercițiul fizic, 
sportul, de inițiativele șl acți
unile proprii ale organizațiilor 
U.T.C. din județ, cînd am cerut 
«ă ml ie spună prin ce se de
finește îndrumare* șl con
trolul activistului U.T.C. In a- 
sociații. răspunsurile nu numai 
c-au fost generale șl echivoce, 
dar pe undeva se vădea o ne
cunoaștere a realității, o nestă- 
pînire a problemelor. îndepărta
rea de subiect. în aceste condi
ții. era. oarecum,

Sigur, nu poți 
oeva ce nu există, 
de valoroase bunele ____ ,
proiectele, măsurile, dacă ele nu 
se realizează... Pentru acest 
stil de muncă este caracteristic 
și răspunsul la întrebare* pri
vind modul cum șe materiali
zează cc la bora rea dintre facto- 

din iudeț cu răspunderi în

loc acest eveniment fi 
ați participat personal ?

explicabilfi. 
vorbi despre 

Oriei t ar fi 
intenții.

domeniul sportului. Nu mi s-a 
putut relata nimic consistent in
tr-o direcție esențială. Trebuie 
apoi relevat că, după o orien
tare proprie, aici a început, cu 
prilejul adunărilor asociațiilor 
sportive, o acțiune de a desem
na ca președinți de asociații 
persoane în vîrstă, care dețin 
anumite funcții în comune și 
sate. Oare numai așa se poate 
asigura organizația U.T.C. și 
asociația sportivă de sprijinul 
altor factori ? Se încalcă un 
principiu : organizatorii activi
tății sportive * tineretului tre
buie să fie tinerii înșiși Ei își 
cunosc cel mai bine aspirațiile, 
dorințele și pasiunile.

Sigur, nu trebuie să înțelegem 
că in județul Buzău, din acest 
punct de vedere, nu 6-a făcut 

nimic. ( Deși după aceste in
vestigații și rezultatele lor, îmi 
explic mai ușor inerția activiș
tilor de la Buzău. îmi explic de 
ce Buzăul nu ee află printre ju
dețele fruntașe care au înregis
trat deja performanțe vizibile 
după efervescența șl emulația 
produse de hotărî rea plenarei 
C.C. al P.CR., în organizarea 
de acțiuni atractive, și antre
narea unei mase largi de tineri 
la acestea). După cum nu tre
buie înțeles că asemenea situații 
și neajunsuri nu pot fi întîlnite, 
din păcate, și in alte județe. în 
județul Buzău s-au organizat u- 
nele acțiuni cum sînt crosurile, 
cu rezonanță în rîndurile tine
rilor. Păcat însă că totul se limi
tează la crosuri. Crosul este In
tr-adevăr o modalitate de a in
terpreta și aplica hotărîrea. Dar 
este una, poate, dintr-o mie. A- 
cest lucru trebuie să-1 înțeleagă 
activistul U.T.C. din domeniul 
■portului. Și nu numai el. După 
înțelegere, trebuie să urmeze, 
flrese, o munca metodică a că
rei reușită, la fel, e determinată 
de cunoașterea și stăpînirea do
meniului, de cunoașterea reali
tății. de inițiativa proprie, in 
ultimă instanță, de pasiunea ?i 
răspunderea cu care îndepli
nești o munci politică.

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO — S.C. BACAU 2—2 
(2-2).

Au marcat, în ordine : Sălcea- 
nu (min. **” " 
Lucesc u 
(min. 45).

RAPID 
(0-0).

A marcat Marian Popeacu 
(min. 85).

STEAGUL ROȘU — „U" CLUJ 
2—1 (1—0).

Au marcat : Gherghell (min. 
43), Anghel (min. 72), Crețu 
(min. 79).

10), Băluță (min. 17), 
(min. 37), Florea

— F.C. ARGEȘ 0—1

PETROLUL — STEAUA 0—0.
Ion Constantin a ratat un pe

nalty în min. 64.
C.F.R. CLUJ — SP. STUDEN

ȚESC 0—0.
JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ 

1—1 (o—i).
Au înscris Sultănoiu (min. 29) 

și Cotormani (min. 84).
C.S.M. REȘIȚA — F.C. CON

STANȚA 1—2 (1—2).
Tănase (min. 2) și Caraman 

(min. 7) au marcat pentru oas
peți, iar Dudu Georgescu (min. 
37) pentru gazde.

CLASAMENT
Universitatea Craiova
Dinamo
F.C. Argeș
C.F.R. Cluj
S.C. Bacâu 
Steaua 
Steagul roșu
F.C. Constanța 
jiul
Petrolul •
Rapid
C.S.M. Reșița
U.T.A.
A.S.A.
Sportul Studențesc 
MU" Cluj

28 U 9 3 30-33 37
28 15 3 8 44-32 35
K 13 7 9 43-28 33
2S 11 11 6 31-25 33
29 12 8 9 34-34 32
29 9 12 8 35-29 30
29 11 7 11 38-23 29
29 10 8 11 35-33 28
29 11 t 12 37-41 28
29 9 10 10 21-30 28
29 7 12 10 28-27 26
29 8 10 11 34-38 26
28 7 11 10 32-36 25
29 11 3 15 35-46 25
29 5 13 11 30-49 23
29 7 8 14 25-50 22

Campionatul „juventiștilor
rii VASILE CABULEA

GIMNASTICA

ZILNICA LA LOCUL
DE MUNCĂ

Gimnastica la locul de muncă 
va fi practicată în acest an în 30 
de întreprinderi din Capitals, 
angrenînd peste 6 000 de salariați 
— se precizează în Planul de 
măsuri adoptat în Capitală după 
apariția Hotănrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice 
ți sportului. Parcurgem lista în
treprinderilor ți instituțiilor în

ncluoliloleo
• ATLETISM : La pentatlon și decatlon „triun

ghiularul" România-Franța-ltalia
Timp de două xile, stadionul „Tineretului- din Capitală a 

găzduit întilnirea internațională de pentatlon si decatlon dintre 
formațiile (feminine și masculine) ale României, Franței și Ita
liei. Din. lotul feminin, al echipei franceze s-au remarca: atle
tele Florena Picaut și Christine Wartel, care au obținut cel mai 
bun punctaj, ocupînd primele locuri în clasament. Iată si or
dinea în clasament, pe echipe : 1. Franța, 2. România, 3. Italia. 
De asemenea, în concursul masculin de decatlon, echipa Frar.țe; 
a ocupat locul 1, urmată de formați* României și Italiei.

* RUGBI : Sportul Studențesc în serie.
Penultima etapă de campionat nu a adus schimbări notabile 

in clasament, dar... nici în jocul echipelor. Poate e demn de con
semnat rezultatul realizat de Sportul studențesc, care a între
cut net pe C.S.M. Suceava cu scorul — intr-adevăr de rugbi — 
de 69—9. Avînd în formație numeroși juniori, sucevenii nu au 
putut rezista iureșului studenților bucureșteni, aceștia aplicin- 
du-le o lecție prea severă.

Pe terenul din Parcul copilului, întrezăream o partidă mai 
atractivă, Grivița roșie întâlnind una din valoroasele noastre 
provinciale, Știința, Petroșeni, care, dacă ar fi cîșligat, își asi
gura locul trei în clasamentul diviziei naționale. Studenții din 
Valea Jiului s-au comportat slab, au manifestat apatie în joc, 
realizînd doar faze mai legate. La rindul lor, grivițenii, fără să 
se întrebuințeze, au ținut adversarul „la respect**, acumulîndu-și 
punctele necesare numai pe greșelile de joc ale studenților. Scor 
final : Grivița roșie — Știința Petroșeni : 12—0. Au înscris : Co- 
mănici, lovitură de picior căzută, Simion — de două ori — și 
Țibuleac, lovitură de pedeapsă. Pe teren propriu, Gloria a în- 
tilnit pe Universitatea Timișoara, fiind învinsă de aceasta cu 
LI—16, rezultat cu care rugbiștii de pe Bega își asigură un me
ritat loc doi în clasament.

In țară : C.S.M. Sibiu — Steaua 0—7 ; Farul — Dinamo 10—6 ; 
Politehnica Iași — Rulmentul Bîrlad 7—3.

GABRIEL FLOREA

• OINĂ: La Cîmpina, finalele „Cupei U.G.S.R."
După reușitul festival al sportului nostru național, desfășurat 

la Mangalia, echipele de oină au luat startul într-o altă compe
tiție de amploare. Este vorba de jocurile celei de-a 6-a ediții a 
„Cupei U.G.S.R.", care se desfășoară în două etape, reunind mai 
multe formații sindicale și de tineret, dintre care amintim i A- 
vîntul Frasin (Suceava), Gloria Uzinele „Republica" București, 
Turbina Doicești (Dîmbovița), Torpedo Zărnești (Brașov), Pe
trolul Urlați (Prahova), Chimia Tu-rnu Măgurele, ca și echipele 
înființate mai recent: C.F.R. Cluj, Dacia Pitești, Confecția Rhn- 
nicu-Sărat și C.F.R. Iași. Săiptămîna aceasta, pe stadionul din 
Cîmpina se desfășoară turneul final, la care participă 16 echipe. 
Printre protagoniste se numără : C.P. București, deținătoarea 
trofeului, Biruința Gherăiești (Neamț), Celuloza Călărași și Uni
versitatea București, cîștigătoarea ediției din 1971. Jocurile fi
nale ale „Cupei U.G.S.R.“ la oină au loc In zilele de 22—24 iunie.

• POLO : Un „draw" în derbiul de pe Tinere' 
tului

La bazinul „Tineretului** din Capitală s-a disputat, ieri, der
biul grupei secunde a campionatului național de polo între for
mațiile Clubului sportiv Școlarul București și Vagonul Arad, 
neînvinse în acest sezon. O partidă echilibrată care s-a încheiat 
cu un rezultat nedecis ; 4—4. Astfel, C.S. Școlarul se menține 
pe prima poziție în clasament, la egalitate de puncte, 7, cu Va
gonul Arad, clasată pe locul secund. Formația din Capitală are 
un golaveraj superior ; 25—10, față de 32—20 al poloiștilor 
arădeni.

Ultima etapă

Se așteaptă...

luna decembrie ?
care se propune _______ ___
gimnasticii în producție în anul 
1973, ți prin sondaj adresăm o- 
nor factori responsabili de a- 
ceastă activitate in respectivele 
întreprinderi întrebarea:

în ce stadiu se află, în între
prinderea dv., șimnaiHet în pro
ducție ? Să notăm răspunsurile 
primite.

• La ..Electronica" discutăm
cu tov. Constantin Bilea din Co
mitetul oamenilor muncii: „Cînd- 
va la noi a existat chiar un ex
periment pe tema gimnasticii zil
nice din cite știu, se obținuse
ră rezultate frumoase. Au lucrat 
atunci la alcătuirea programului 
de exerciții cercetători din cadru! 
Centrului de cercetare al 
GN.ET.S^ oamenii noștri erau 
mulțumiți, dar acum s-a aban
donat practicarea zilnici a gim
nasticii Au rămas doar vîbroma- 
soarele. la care din cînd în cînd 
nlariatii noștri se ma: re'Axează. 
$tiu că acum cite\a zile a a\ut 
loc o ședință privitoare la re
luarea acestei activități, dar 
fiindcă a lipsit președintele aso
ciației sportive. Ștefan Drlnău, 
nu s-a luat nici o măsură preci
să. * “
să reîncepem zilnicele 
de

• La întreprinderea „Flacăra 
roșie" interlocutor ne este tov. 
Constantin Cărăban. secretarul 
comitetului de p-artid al uzinei.

„Studiem în prezent posibilitatea 
introducerii gîmnasticu în pro
ducție in cadrul întreprinderii 
noastre".

• Întreprinderea „Autobuzul-. 
Nt răspunde toc. Ion Nenciu, 
secretarul comitetului de partid 
al uzinei: „Există în intenția 
noastră acest lucru...-.

• întreprinderea „Dacia- 
unde discutăm cu secretarul co
mitetului de partid, Maria Dia- 
conu : „Vom încerca, în perioada 
imediat următoare, să introdu
cem gimnastica în producție, în 
secțiile noastre-.

Sd ne oprim aici. Deci, pentru 
un moment cel puțin, în între
prinderile incluse în sondajul 
nostru totul se află, deocamdată, 
în faza bunelor „intenții**. Planul 
de măsuri, ce e drept, precizează 
că practicarea gimnasticii în 
producție va fi începută în 1973. 
La_ fel de adevărat este că în 
1973 durează pină la 31 decem
brie... Poate, această activitate, 
de a cărei utilitate pe planul să
nătății tineretului, a oamenilor 
in general, nu mai este nevoie 
să amintim, 
tuți să nu 
brie. Mai 
timpul este 
gări forme 
care, zilnic, 
gimnastică.

(miercuri 
Universitatea Craiova-C.F.R. 

Cluj (1-1), F.C. Constanța-Dina- 
mo (0-2), Steaua-Steagul Roșu 
(2-0), Sportul studențesc-Jiul 
(0-3), „U" Cluj-U.T.A. (1-1),
F.C. Argeș-C.S.M. Reșița (0-1), 
S.C. Bacâu—Rapid (1-3) și

20 iunie)
A.S.A. Tîrgu Mureș-Petrolul 
(1-2).

In paranteze, rezultatele teh
nice din tur.

Meciurile restanță U.T.A.-Uni- 
versitatea Craiova și Dinamo— 
C.F.R. Cluj se dispută, dumini
că, 24 iunie.

DIVIZIA B
Seria I

F.C. Galați—Politehnica Iași 
2-2, Delta Tulcea — Metalul 
București 2-3, Dunărea Giur
giu—C.S. Tîrgoviște 4-0, Pro
gresul București—Ceahlăul Pia
tra Neamț 2-0, Chimia Rîmnicu 
Vîlcea—Metalul Plopenl 2-0, 
Știința Bacău—Ș.N. Oltenița 
2-0, Gloria Buzău—C.S.U. Gv 
lați 2-0 șl Progresul Brăila— 
C.F.R. Pașcani 1-2.

Politehnic* Iași continuă sâ 
conducă în clasament, la egali
tate de puncte, 34, cu Metalul 
București, studenții avînd un 
golaveraj mal bun. Pe locul 3 
se află Gloria Buzău, cu 31 de 
puncte.

Craiova—F.C. Bihor 3-0, Olim
pia Satu Mare—Nitromonia Fă
găraș 2-0, Drobeta Tr. Severin— 
Minerul Anina 4-0, Olimpia O- 
radea—C.F.R. Arad 5-1, Mine
rul
1-0,
C.F.R. Timișoara 2-1, șl 
lurglstul 
șov 4-1.

Avînd 
puncte,
(39 puncte) a promovat în pri
ma divizie. F.C. Bihor ocupă 
locul secund, cu 34 de puncte, 
Iar Olimpia Satu Mare se află 
pe poziția a 3-a, cu 33 de 
puncte.

Baia Mare—C.S.M. Sibiu 
Corvinul Hunedoara— 

Meta- 
B raCuglr—Metrom

cinciun avans de 
Politehnica Timișoara

II
Politehnica Timișoara—Glo

ria Bistrița 7-0, Electroputers

34 de „vedete“. De ce să-l desființăm ?
s-au apropiat de 
stagiunii 1972—
seniori, ultimele 

acest

„Juventiștii" 
actul final al 
1973. Ca și la 
confruntări oficiale din 
sezon au loc miercuri 20 iunie, 
cînd vom cunoaște formația 
campioană.

Actualul campionat de fotbal 
al echipelor de tineret-rezerve 
a avut patru protagoniste princi
pale care și-au disputat șansele 
cu ardoare pentru ocuparea lo
cului I î „L'“ Cluj, Steaua, Di
namo și F.C. Pctrolul-Ploiești. 
Tinerii fotbaliști de la Steauă au 
condus în clasament timp de 
șase săptâmîni, fiind talonâți. 
îndeaproape, de „U“ Cluj și 
celelalte două competitoare. 
Apoi, clujenii au preluat „șefia" 
și se părea că vor reedita succe
sul de anul trecut, cînd au câș
tigat detașat campionatul, ocu- 
pînd primul loc la o distanță 
de cinci puncte față de a doua 
clasată. Dinamo. Dar, în sezo
nul de primăvară studenții, 
vrînd parcă să-i imite pe titu
larii crimei echipe, au dat un 
randament tot mai slab și, ast
fel, în disputa pentru prima po
ziție au rămas doar formațiile 
Dinamo si F.C. Petrolul, care 
au continuat cursa de urmărire, 
trecînd, pe rînd. la conducerea 
plutonului. Acestea s-au aflat la 
egalitate d° puncte — 32 pînă 
la etapa a 27-a. Duminica trecu-

tă, însă, s-a produs o surpriză 
de proporții. Ploleștenli, cu un 
atac în mare vervă, au întrecut 
cu scorul de 7—0 (1) pe Univer
sitatea Craiova, în timp ce di- 
namoviștii au cedat cu 1—2 la 
Steaua, permițînd „juventiștilor- 
de la F.C. Petrolul să se distan
țeze la două puncte.

Rezultate bune au obținut în 
sezonul de primăvară echipele 
de tineret-rezerve F.C. Constan
ța și U.T.A.. situate, la ora ac
tuală, pe locurile 5 și, respectiv, 
6. Dar, ce se întîmplă cu „ca- 
deții“ Rapidului și S.C. Bacău, 
care, în edițiile precedente, 
se numărau printre fruntașele 
clasamentului ? Giuleștenii au 
cunoscut o suită de eșecuri și, 
acum, se află pe locul 13, cu 23 
de puncte, iar S.C. Bacău ocupă 
penultimul loc. „Lanterna roșie" 
o deține C.F.R. Cluj.

Campionatul „juventiștilor'* a 
scos, din nou. în evidență mai 
mulți jucători tineri și talen- 
tați. Această confruntare de ti
neret a lansat. în acest campio
nat, 34 de „vedete" ale gazonu
lui. cu frumoase perspective. 
Nctăm cîțiva dintre ei. începînd 
cu fundașii Lucuță și Banciu 
(Dinamo), Negruțiu (..U“ Club, 
Mateescu, Florea. Anghel. Naghi 
(Steagul roșu). Negrilă și Cara- 
niihai (Univ. Craiova), mijloca
șii Rotaru (Rapid). Custov (Di-

namo), Păunescu (Unîv. Craio
va), ca și numeroși atacanți, cu 
un randament apreciabil. în 
mod deosebit, se remarcă i 
Petre Victor (Dinamo), un ex
celent realizator (a înscris 14 
goluri), Helvei („U" Cluj), Din, 
Radu II și Frățilă II (F. C. 
Argeș), Tisza (U.T.A.), Ion Ion, 
Iovănescu, Răducanu și Șuniu- 
lanschi (Steaua), Enescu (S. C. 
Bacău). Pisau și mai ales, tî- 
nărul Marcu (F. C. Petrolul), 
ultimul o copie fidelă a extre
mului stînga al studenților 
craioveni.

O parte dintre jucătorii amin
tiți au fost selecționați în lotul 
republican de juniori pentru 
„Turneul TI.E.F.A.*4 și, recent, 
au susținut unele partide cu e- 
chipele de seniori, fiind apre- 
ciâți de cronicari și tehnicieni. 
Amintim de jocul bun prestat 
de înlocuitorul lui Deleanu, tî- 
nărul fundaș Lucuță, în partida 
cu Steaua, sau de atacantul 
Enescu, care a contribuit, în 
bună măsură, la obținerea u- 
nor victorii de băcăuani, sem- 
nînd goluri spectaculoase.

Iată doar cîteva repere într-o 
pledoarie pentru valoarea și 
rolul pe care-1 are în mișcarea 
fotbalistică din țara noastră, și 
tot atîtea argumente împotriva 
acelora care cer desființarea lui.

• PALATUL SPORTURI
LOR DIN BUDAPESTA a 
găzduit întilnirea amicală 
dintre selecționatele mascu
line de gimnastică ale Ro
mâniei și Ungariei. Din echi
pa română a evoluai cu suc
ces Dan Grecu, situat pe 
primul loc la individual 
compus, cu 56,65 puncte. El 
a fost urmat de Magyar — 
56,05 puncte, Molnar — 55,35 
puncte. Donat — 54.65 punc
te, Petrescu — 53,65 puncte. 
Gheorghiu — 53,50 puncte. 
Pe echipe au cîșligat gazdele 
eu 271,80—270,85 puncte.

• COMENTIND MECIUL 
DE FOTBAL dintre echipele 
Braziliei și R. F. Germania, 
corespondentul agenției
France Presse noteaza între 
altele ; „Brazilienii au obți
nut o victorie oarecum no
rocoasă în i'ața echipei vest- 
germane, datorită golului în
scris de extrema stingă Dir- 
ceu, în minutul 73, la o pasă 
primită în careu de la Mar
co Antonio. După fizionomia 
jocului fotbaliștii vest-ger- 
mani nu ar fi meritat să 
piardă această partidă. Gaz
dele au dominat mai mult, 
dar au ratat copilărește «că
zii foarte clare. în plus, s-a 
resimțit absența lui Netzer. 
Au jucat următoarele forma
ții : Brazilia : Lean — Ze 
Maria, Perreira, Piazza, An
tonio. Clodoaldo. Cesar, Ri” 
velino, 
Dirceu 
Maier 
Vogts,
Flohe. _______ ________
Heynkes, Muller, Kremers.

Antrenorul echipei vest- 
germane, Helmut Schdn. a 
declarat după terminarea 
partidei : „Va fi necesar să 
îmbunătățim jocul de an
samblu al echipei noastre, 
dacă vrem să cîștigăm cupa 
mondială în 1974. Cred că 
am fi Dutut cîștiga acest 
meci, dar jucătorii mei au 
comis multe erori. Am jucat 
de data aceasta mai lent ca 
de obicei". în ceea ce-l pri
vește pe antrenorul brazi-

Valdomiro, Jairzinho, 
; R. F. Germania : 

— Beckenbauer, 
Cullman, Breitner, 
Hoenes, Overath.

S. SORIN

Avem în orice caz, intenția
minute

gimnastică-.

acesta 
de 
un 
e-

desigur, ar trebui to- 
aștepte luna decem- 
ales că acum, cînd 
frumos, s-ar putea 
Inspirate de practi- 
a cîtorva minute de
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• „Sâptâmîna sporturi- 
lor olimpice"

în mai multe localități din 
țară, au început ier; întrecerile 
dint cadrul ..Slptăminii spor
turilor olimpice**, o amplă acțiu
ne de masă care cunoaște un 
larg ecou in rindul tinerilor și 
elevilor. Primele concursuri au 
reunit zeci de mii de iubitori ai 
probelor de atletism. natație, 
canotaj, tir. scrimă, ai jocurilor 
de volei, baschet, handbal și 
fotbal. Această acțiune sportivă 
se desfășoară sub semnul pro
movării ideilor olimpice, a nă
zuințelor de pace și colaborare 
a tineretului de pe toate meri
dianele.

Prima zi a „Săptămlnii spor
turilor olimpice** a fost marcată 
de numeroase concursuri de 
cros, competiții de volei, hand
bal și fotbal. La Cimpulung 
Muscel, Curtea de Argeș. Cor- 
benl șl alte localități din județul 
Argeș, aproape 20 000 de elevi 
și tineri s-au întrecut în cursele 
de cros, desfășurate pe categorii 
de vîrstă și care au prilejuit dis
pute pasionante. întreceri atrac
tive au avut loc la Brăila. Tul- 
cea, Roșiorii de Vede, unde pes
te 5 000 de tineri au participat 
la interesante concursuri de at
letism și jocuri pe echipe. La 
Zimnicea, un număr mare de ti
neri au ausținut un reușit pro
gram de gimnastică artistică, 
urmlnd ca in zilele de 18—24 
iunie să-și dispute întîietatea la 
concursurile de natație, atletism, 
tenis de cîmp. popice, ca și la 
jocurile de fotbal, volei, handbal 
și baschet. întrecerile finale au 
loc duminică pe stadionul din 
Zimnicea. în cadrul unui bogat 
program sportiv, la care își vor 
da concursul și numeroși spor
tivi fruntași din județul Teleor-

man. Cu acest prilej vor 
16c demonstrații de judo, box, 
lupte, karting, modelism și gim
nastică.

• Inaugurarea unui ba
zin de natație la 
Urziceni

Inițiativa comitetului U.T.C. 
al Fabricii de ferite din Urziceni 
de a amenaja, cu sprijinul or
ganelor locale, a unui bazin de 
natație a avut un larg ecou în 
rindul tinerilor din localitate. Ei 
au participat cu entuziasm la a- 
ceastă acțiune, prestînd un nu
măr mare de ore de muncă pa
triotică. Și iată că. acum, au la 
dispoziție un frumos bazin de 
înot, descoperit, de dimensiuni 
olimpice, unde se vor întrece în

natație. tenis de masă, jocuri de 
handbal, volei și baschet. între
cerile pe ani de studii și facul
tăți au prilejuit momente plăcu
te de recreere, scoțind. totodată, 
în evidență o serie de studente 
și studenți cu bune calități fizi
ce și reale aptitudini pentru 
probele de alergări și sărituri, 
cum sînt : Rodica Iminovici (a- 
nul II — Farmacie), Renate Wil- 

(anul II — Stomatologie),

George Tomescu a cîștigat con
cursul de tenis de r...

Prof. IRINA BOLDOG

• Instantanee gălâfene
• Din 

Clubului 
(subliniem 
nescu), la ________  „
șu" a fost amenajată o tribună 
la care copiii și elevii școlilor

inițiativa conducerii 
sportiv universitar 
aportul tov. G. Zăl- 
stadionul „Portul ro-

sezonul de Inaugurarea
bazinului a avut loc duminică, 
cînd s-a desfășurat un interesant 
concurs de natație dotat cu tro
feul „Cupa Ferom“, cunoscînd o 
largă participare. în tot sezonul 
cald, aici va funcționa un centru 
de învățarea înotului pentru e- 
levl și tinerii din întreprinderile 
și instituțiile din localitate.

• „Cupa Carol Davila" 
la a 17-a ediție

deTradiționala competiție 
masă „Cupa Carol Davila**, afla
tă la a 17-a ediție, a reunit a- 
proape 1 500 de studenți și stu
dente de la I.M.F. din București, 
care și-au disputat întîietatea în 
concursuri atractive de atletism.

Maria Spiță (anul I — Farma
cie), Nicolae Stan, Gh. Dumi
trescu și D. Popescu (anul I — 
Medicină Generală). De altfel, 
concurenții amintiți au ocupat 
primele locuri la întrecerile fi
nale, cucerind titlurile de cam
pioni pe institut. Jocurile finale 
au oferit dispute pasionante, în
cheiate cu victoriile echipelor 
Facultății de Medicină Generală 
la baschet (băieți și fete) și volei 
(băieți), iar selecționata femi
nină de volei a Facultății de pe
diatrie (anul I) a cucerit titlul 
de campioană pe acest an. La 
natație, cei mai buni s-au dove
dit : Mihai Ciodaș și Octavian 
Minciu. de la Facultatea de Me
dicină Generală. Studentul

generale au accest gratuit. Su
gerăm profesorilor de sport să 
manifeste mai multă solicitu
dine pentru trimiterea în mod 
organizat a grupurilor de elevi 
și chiar să-i conducă la mani
festările sportive.

• Aproape 2 500 de elevi din
cadrul celor 31 de școli gene
rale au participat, timp de o 
săptămînă, la un concurs de 
testare și selecție, concurs ce s-a 
desfășurat pe pistele de atletism 
ale stadioanelor ,,Dunărea" și 
„Portul roșu“. Probele au con
stat îi) : alergări (60, 300, 600
mj lungime și înălțime. Com
petiția s-a bucurat de un real 
succes

• 2 000 de studenți din cadrul 
celor două institute de învăță- 
mînt superior (Politehnic și Pe
dagogic) au participat, cu en-

tuzlasm, la etapele preliminare 
ale campionatelor universitare. 
După dispute dîrze și intere
sante, au fost stabilite echipele 
cîștigătoare pe centrul univer
sitar. Iată rezultatele etapei fi
nale : baschet — Facultatea de 
educație fizică-Institutul Poli
tehnic 68—54 ; volei fete : Facul
tatea de educație fizică-Institutul 
Politehnic 3—0 ; băieți — Insti
tutul Politehnic-Facultatea de e- 
ducație fizică 3—0 ; handbal — 
Institutul .Politehnic-Facultatea 
de educație fizică 21—15; Fot
bal: Institutul de educație fizi
că — Institutul Politehnic 2—0.

o O vie activitate sportivă se 
desfășoară la Liceul pedagogic. 
Săptămînal, aici sînt organizate 
multiple acțiuni interne la care 
participă sute de elevi. Zilele 
trecute, s-a desfășurat prima e- 
diție a „Cupei Liceului pedago
gic'* la handbal, rezervată echi
pelor feminine. Au răspuns In
vitației șase echipe din locali- I 
tate. Primul roc l-a ocupat for- ’ 
mația Liceului pedagogic ur
mată de Liceul industriei ali
mentare și Liceul 5. Din rindul 
jucătoarelor am remarcat pe 
Catrina Ioan, Maria Cucoș, Ma
riana Leca. Golgetera turneului 
a fost Aurica Năstase (18 goluri)

T. SIRIOPOL
.___ _________ ^9
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han, Mano Zagalo. 
s-a declarat satisfăcut 
jocul echipei sale. „Este 
succes important pentru 
chipa braziliană — a spus 
Zagalo — care în repriza 
secundă a jucat bine din 
punct de vedere tactic, a 
știut să reziste atacurilor e- 
chipei gazdă și să contraa
tace la momentul oportun*.

• ÎNVINS LA JOCURILE 
OLIMPICE de la Miinchen, 
cunoscutul halterofil sovietic 
David Rigert s-a revanșat 
Ia Europenele de la Madrid, 
clasîndu-se pe primul loc la 
categoria semigrea și stabi
lind, în afară de concurs 
două noi recorduri mondi
ale : 170 kg la stilul „smuls* 
și 213,5 kg la stilul „arun
cat".

• Finala probei de dublu 
bărbați din cadrul Campio
natelor internaționale de te
nis ale R. F. Germania va 
opune perechile Ion Țiriac 
(România), Manuel Orantes 
(Spania)—Fassbender, Poli
ni an n (R.F.G.). în finala 
probei de simplu bărbați se 
vor întîlni americanul Eddie 
Dibbs și vest-germanul Karl 
Meilcr.

• PESTE 20 000 DE SPEC
TATORI au asistat la me
ciul de box, disputat Ia Is
tambul între campionul eu
ropean la categoria super-u- 
șoară, Cemal Kamaci (Tur
cia) și șalangerul său, spani
olul Antonio Ortiz. La ca
pătul celor 15 reprize, care 
au prilejuit schimburi 
de lovituri, arbitrii au 
dat victoria Ia puncte 
listului spaniol.

dure 
acor- 
pugi-

r

• ÎNTÎLNIREA DE 
chet dintre echipa

BA8-
_ _____ ___ r- Real

Madrid și o selecționată eu
ropeană, disputată in capi- 
tala Spaniei, s-a încheiat cu 
scorul de 98—95 în favoarea 
sportivilor spanioli.

I1 rI
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Filatura din Oltenița 
a primit o înaltă distincție

DRAPELUL PROPRIU AL
ORGANIZAȚIEI U.T.C.

in aceste zile fierbinți ale campaniei agricole

Pentru tlnerU din Oltenița, 
vineri a foit o zi deosebită 
Uneia dintre cele mai pu
ternice organizații U.T.C. a 
orașului — „Filatura" — 1 
s-a decernat drapelul propriu 
pentru rodnica activitate 
desfășurată de cei 2 300 de 
tineri cuprinși In întrecerea 
utecistă, festivitate la care s 
participat tovarășul Ion 
Traian Ștetinescu, prlm-se 
cretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului. Cu acest prilej 
s-au organizat o serie de 
manifestări tinerești, dintre 
care amintim inagurarea unei 
baze sportive formată din 
două terenuri de volei, unul 
de handbal și unul de te
nia. Echipele întreprinderii 
au disputat aici primele 
partide. Reținem faptul că 
jumătate din valoarea aces
tui obiectiv s-a realizat prin 
munca voluntar-patrlotîeă a

Ziua pionierilor
Iunie, luna bi

lanțurilor- școlare, 
înscrie astăzi săr
bătoarea pionieri
lor, zi în care cel 
două milioane de 
purtători ai crava
telor roșii cu tri
color raportează, 
înainte de intrarea 
în vacanță, ce re
zultate au dobîn- 
dit în anul școlar 
care s-a încheiat.

Ei au de dat 
răspuns chemării 
adresate de tova- 
râșul N i o o 1 a e 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
partidului, care la 
a II-a Coinferință 
Națională a Orga
nizației pionieri
lor le spunea i 
„înaintea voastră 
ge deschid larg 
porțile viitorului, 
societatea socialis
tă vă asigură tu
turor posibilități 
nelimitate de afir
mare a talentului, 
a .capacităților de

♦

îndeplinire a celor 
mai îndrăznețe vi
suri. Pentru a be
neficia din plin de 
aceste condiții, tre
buie să învățați. 
să munciți, să vă 
pregătiți cri serio
zitate, cu perseve
rență, cu înaltă 
răspundere".

Șj iată că acum, 
în acest iunie al 
marilor aniversări 
ale poporului nos
tru. bilanțul pio
nieresc ne dă o 
bucurie în plus. în I 
clase. în ateliere, 
pe loturi școlare 
în micro^oDera- | 
tivele agricole de 
producție. în atl- | 
tea si lt!tel acți
uni de interes ob
ștesc. pionierii noș
tri au dat un răs
puns formulat cu 
înaltă responsabi
litate chemării ea 
11 s-a adresat.

E greu de totali
zat tot ea au înfăp
tuit pionierii în a-

★
• TIMIȘOARA, itrăvwchinl orm din Banatului, la

•are trăiesc și învață, împreună, zeci de mii de copii' români, 
germani, maghiari, otrbi și de alte naționalități, găzduiește de 
duminică cea de-a 3-a ediție a „ambasadorilor prietenei*, ma
nifestare reunind purtători ai cravatelor roșii din toate ju^țele 
patriei.

Dimineața, pe platoul din IiIi Monumentului ostașilor români 
din parcul cmlral al orașului, a avut Foc ceremonialul pionieresc 
de ridicare a drapalului.

După solemnitatea înălțării drapelului, Virgil RaduMan, pre- 
Kdintele Co^lEului național al organizației pionierilor din 

imânia, a adresat pionierilor prezenți, și prin ei, tuturor șco
larilor patriei noastre, calde felicitări pentru rezultatele obținute 
la Învățătură șl fn activitatea pionierească, urfndu-le o vacanță 
plăcută.

In sunetele fanfarei Casei pionierilor din Timișoara și în 
acordurile dntecelor pi«ierești, a avut loc apoi o paradă a 
purtătorilor cravatelor roșii, cere au străbătut orașul.

Seara, In sala operei de stat, a avut loc un apcctlDDl dat de 
formațiile Casei pionierilor și ale unor școli din Timișoara. 
După spectaoDl, în piața din tața Operei, sute de pionieri, s-au 
prins într-o mare horă a prieteniei, de unde s-au retras apoi 
eu torțele aprinse.

Atestarea în producție a absolvenților 
liceelor teoretice și ai școlilor generale

Au fost elaborate Instrucțiu
nile privitoare la atestarea

Practica de vară 
a elevilor

Cu începere de la 18 iunie, 
elevii claselor a iX-a și a X-a 
ale școlilor generale și cei din 
anii I-IV ai liceelor teoretice 
vor efectua practica de vară, 
care va dura două săptămîniL. 
Ei vor lucra eșalonat în între
prinderi, în agricultură. în ate- 
licrc-școlla, în profesiile cu
prinse in nomen datorul de spe
cialități întocmit de Ministerul 
Educației și Tnvvtâmîntului.

PLECAREA GRUPULUI DE
TURIȘTI DIN
Grupul de turiști din R.P. 

Chineză, format din Activiști de 
partid, de stat, și alte cadre, 
condus de Cien Iun-cin, membru 
supleant al Comitetului provin
cial Dziangsu al P.C. Chinez, 
membru al Comisiei Permanente 
a Comitetului revoluționar al 
provinciei Dziangsu, șef al Can
celariei Comitetului revoluționar 
provincial, care a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră, a 
părăsit duminică dimineață Ca
pitala.

La aeroportul Otopenl, gru
pul de turiști chinezi a fost sa
lutat de Ion Florescu, adjunct 
al ministrului turismului, de lu-

• DUMINICA, la Căllnești- 
Oaș, județul Satu Mare, s-a dat 
In folosință unul dintre cele 
mai mari complexe de hidro
ameliorații din nordul țării. Ba
rajul șl lacul de acumulare de 
pe rîul Tur, „Marea oșenească" 
— cum a început să 1 se spună 
în mod obișnuit, realizate după 
o soluție tehnică originală a 
I.S.P.I.F. București de către spe
cialiștii Trustului de construc

acelorași tineri, care obțin 
lună de lună rezultate deo. 
•ebite șl în producție. în 
luna mai întreprinderea a 
îndeplinit planul de produc
ție în proporție de 106,6 la 
șută, fapt la care au contri
buit substanțial și inițiative
le tinerilor. Brigada „Buni
lor gospodari", „Prietenii 
calității șl al disciplinei- ca 
să ne referim doar la aces 
tea, au contribuit 1* întă
rirea responsabilității tine
rilor, la înlăturarea absențe
lor nemotivate de la locul 
de muncă. Aceste eforturi 
ale tînărului colectiv al fi
laturii s-ar putea sintetiza 
tntr-una dintre cele mal de 
seamă realizări : atingerea 
cu 90 de zile mal devreme a 
parametrilor proiectați. Se 
poate spune că utecistele da 
la filatură sînt fete harnice, 
capabile de inițiativă șt ac
țiune. Ne-am convins eu

cest an, acești cu
tezători călăuTiți 
de deviz* lor „Tot 
înainte ■“ Mișca
rea „MrnPtehnic™* 
scoate la iveală noi 
talente, poate vi
itoare ceieDrixăți 
românești. Expo
zițiile artistice, fes
tivalurile. co-nour- 
surile l tera - -ne
fac cunoștință <u 
virtuoși în deve
nire. TraL î tria
lele „Expediții ale 
cutezătorilor- de
vin tot mai Inte
resante, ma*. pline 
de inedit, r-’.i«ju_i 
de instruire și de 
educare

Odată cu prtme- 
le zile d- vacan
tă. țar? își oferă 
frumusețile copi
ilor ei. De mîine 
îl vom întîlnl pre
tutindeni, veseli, 
dornici de a vedea, 
de a cunoaște, de 
a fi folositori pa
triei socialiste. Va
canță plăcută dragi 
pionieri si școlari I

—

pregătirii și încadrării în mun
că a absolvenților liceelor 
teoretice și al școlilor de cul
tură generală. în baza lor, 
absolvenții care și-au însușit 
în cadrul activității tehnico- 
productive din școală cunoș
tințele necesare exercitării 
unei meserii au dreptul să se 
prezinte la comisiile tehnice 
ce funcționează în întreprin
deri pentru atestarea califică
rii și încadrării lor în produc
ție. Absolvenții care vor pro
mova probele teoretice șl 
practice vor fi încadrați în a
celeași condiții ca muncitorii 
calificați la locul de muncă.

R.P. CHINEZA
erători ai acestui minister, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Lu Ți-sin, 
însărcinat cu afaceri a.i. ^'am
basadei R.P. Chineze la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

fn timpul șederii în țara noas
tră oaspeții au vizitat -obiective 
economice, social-culturale și 
turistice din Capitală și din ju
dețele Prahova. Brașov, Bacău, 
Iași, Suceava, Neamț, Constanța, 
au avut întîlniri la comitetele 
de partid și consiliile populare 
din Capitală și județele mențio
nate, precum și la Ministerul 
Turismului.

ții și îmbunătățiri funciare 
Oradea.

Cu prilejul dării în folosință 
a acestui complex de hidro
ameliorații, oamenii muncii de 
pe meleagurile sătmărene — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., per
sonal tovarășului Nlcolae 
CeluseficuL 

prilejul vizitei în unitate, la 
căminele de tineret, ia creșa 
și cantina întreprinderii, la 
cele 50 hectare luate în acord 
global de către tinerele fila
toare. Este meritul utecUte- 
lor de a fi activizat într^ul 
colectiv de tineri la viața or
ganizației de 'tineret.

Festivitatea de Inmlnare a 
drapelului propriu organiza
ției ,.Filatura--Ott.enița. cît 
ai a drapel-lui de organiza
ție fruntașă In întrecerea 
■ teeistă unor organizații de 
la .«Dunărea-, «JȘnt Ierul 
r.aval Oltenița". „Fabrica de 
conserve Valea Roșie- a de
venit un prtl* d» s adieri 
căile 4* er-ara ta
viitor a eertvtttȘll organiza
țiilor V T.C.

!m ctaatae frnmtașitar • 
avut loc un program artistic 
susținut d« formațiile ute- 
ciștilor din oraș.

VASILE RAVE8CU

Pnegâtir i/pentru

Gh. Popescu, tehnician mecanic 
la Fabrica de moșini-unelte și 

agrega te București

Dumitru Dinu, lăcătuș mecanic 
la Întreprinderea Optica Română

Gh. Bucur, controlor tehnic la
Uzinele „23 August"

0 SERBARE ȘCOLARĂ 
CU PATRU MILIOANE

DE PARTICIPANT!
Chiar dacă cursurile s-au în

cheiat la 15 iunie, oficial, anul 
școlar și-a făcut ieri bilanțul 
final, în cadrul tradiționalelor 
serbări școlărești. Peste tot unde 
txiMă școală și elevi și dascăli 
și părinți, duminica aceasta a 
avut aura marilor festivități șl 
intimitatea sărbătorilor de fa
milie.

Elevii s-au produs pe scenele 
școlare cu spectacole tremă tind 
de vibrație patriotică, dind glas 
sentimentelor de dragoste șl re- 
cunoș’irță partidului, pentru tot 
ce le oferă la virata învățăturii-

Un glnd de mulțumire a fost 
închina: dascălilor, celor 200 000 
de- slujitori al catedrelor, de 
către cei patru milioane de e
levi «re i-au simțit alături, cu 
știința și dragostea lor, în sui
șul pe care-I străbat spre cultu
ră. La riadul lor. dascălii i-au 
felicitat pe elevi pentru rezultate 
și strădanii.

...Au coboriț de pe scene co
riștii. dansatorii si recitatorii și 
au urcat prem^r.ții. Mii și mii 
de elevi, fruntașii școlilor noas
tre. și-au primit diplomele, co
ronițele și darurile în cărți pen
tru rezultatele strălucite la În
vățătură, spre bucuria lor, a 
părințiicr și a profesorilor lor.

N-au for: prezenți 1* serbă

Fotoreportajul nostru vi pre
zintă trei dintre componențli 
delegației române ce vor parti
cipa la cel de-al X-lea Festiva) 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, pe trei din tinerii ce 
vor duce în capitala R.D. Ger
mane mesajul de solidaritate, 
pace și prietenie al generației 
tinere a României socialiste » 
Gh. Bucur, controlor tehnic la 
Uzinele „23 August", Dumitru 
Dinu, lăcătuș mecanic la între
prinderea Optica Română, și 
Gh. Popescu, tehnician mecanic 
la Fabrica de masini-unelte și 
agregate București.

I-am cunoscut pe toți trei la 
locurile lor de muncă, în plină 
activitate creatoare, preocupați 
de rezolvarea sarcinilor profe
sionale. Sînt trei tineri fruntași 
în producție, tineri care s-au a
firmat în cadrul întrecerii ute- 
ciste „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen".

„Frezorul de «mîna întîia* 
din 1964 — îmi spunea inginerul 
Constantin Ionescu, referindu-se 
la activitatea tovarășului Gh. 
Popescu — a ajuns în 1973 un 
foarte bun tehnician mecanic"

I” Manfetâri
I
I in Capitală 
| și în tară

i cu prilejul

ZILEI AVI A ȚIEII
Cu prilejul Zilei aviației, 

duminică dimineața la Mo
numentul eroilor aerului din 
Capitală au fost depuse co
roane de flori din partea 
Ministerului Apărării Națio
nale, Comandamentului avia
ției civile — TAROM și a 
generalilor de aviație în re
zervă. De asemenea, a depus 
jerbe de flori un grup de 
pionieri. Solemnitatea s-a 
încheiat prin defilarea gărzii 

rile șco^re cel mal mari elevi 
— absolvenții liceelor. A fost 
o absență motivată : astăzi, toți, 
aproape 100 000, sînt din nou la 
școală, la examenele de baca
laureat.

Ziua de duminică a căpătat un 
plus de farmec și prin manifes
tările închinate de pionieri, zilei 
lor. în toate unitățile de pionieri 
steagul s-a înălțat pe catarg și 
sub faldurile lui, purtătorii cra
vatelor purpurii, înnobilate de 
marginea tricoloră, au raportat 
izbinzHe din anul școlar care s-a 
încheiat : rezultate foarte bune 
la învățătură, deprinderi de 
muncă în atelierele școlare, con
cursuri ciștigate. Pentru toate 
un „Mulțumim din inimă parti
dului" rostit de două milioane 
de glasuri cristaline.

Ultima filă a anului școlar s-a 
conaumat Ieri. De azi, elevii își 
încep al patrulea trimestru, va
canța mare. îi vom Jntîlnl în 
tabere și sate de vacanță, îi vom 
urmări străbătînd frumoase 
itinerarli de excursii, îi așteap
tă marea și munții, cluburile, 
stadioanele, ștrandurile, parcuri
le și grădinile. Să le dorim o 
vacanță frumoasă I

M. V.

La asta aș dori să mal adaug 
mîndria cu care lăcătușul meca
nic Alexandru Bugean sublinia, 
vorbind despre activitatea pro
fesională a lăcătușului Dumitru 
Dinu, că după doi ani și jumă
tate de la venirea în întreprin
dere „este student în anul I la 
fără frecvență".

Dumitru Dinu, în vîrstă de 24 
de ani, ne-a spus : „Mă bucură 
nespus că am fost ales printre 
solii tinerei generații din Româ
nia socialistă la marea întilnire 
de la Berlin. Vom transmite 
tinerilor de pretutindeni senti
mentele de solidaritate interna- 
țlonalistă, vom afirma hotă rIrea 
de a milita în continuare, po
trivit politicii partidului nostru, 
pentru triumful păcii în lume, 
pentru libertatea, independența 
si progresul tuturor popoarelor. 
Mă voi strădui în răstimpul care 
a mai rămas pînă atunci să-mi 
îndeplinesc și să depășesc sar
cinile profesionale, apreciind că 
prin aceasta contribui la întă
rirea, din punct de vedere eco
nomic, a țării noastre și, impli
cit, la întărirea forțelor iubitoa
re de pace din lumea întreagă".

GH. SPRINȚEROIU 
Foto: ȘT. WEISS

de onoare. O ceremonie ase
mănătoare a avut loc și la 
monumentul lui Aurel Vlalcu 
din comuna Bănești-Cîmpina. 

în aceeași zi, la cimitirul 
Belu au avut loc depuneri 
de coroane și jerbe de flori 
la mormintele lui Aurel 
Vlaicu, Traian Vuia, Henri 
Coandă și căpitanul aviator 
Gheorghe Bănciulescu. re
prezentanți de seamă ai 
aripilor românești.

Cîmpul este înțesat de oameni. 
Mecanizatorii și cooperatorii au 
luat cu asalt lanurile de po
rumb și de floarea-soarelui ; 
prășesc a doua și a treia oară 
sfecla de zahăr. Fac totul ca 
Bărăganul ialomițean să produ
că anul acesta mai mult ca ori- 
cînd. Aspersoarele au fost și 
ele puse în „priză" ; se realizea
ză fertilizarea fazială îndeosebi 
a culturilor amplasate pe tere
nurile afectate în primăvara a
ceasta de umiditatea în exces. 
Cooperatorii din Rași, de pildă, 
au prășit de cîte două ori cele 
patru sute de hectare cultivate 
cu floarea-soarelui, șl avansează 
cu prașila manuală către mar
ginea cealaltă a suprafeței de 
750 de hectare cultivate cu po
rumb. Sfecla de zahăr a fost 
rărită, fertilizată IizIiI cu azo
tat de amoniu și este curată ca 
un strat de grădină. Cele două 
prașile executate au fost înde
ajuns de bune pentru a evita 
îmburulenlrel. De asemenea, la 
Reviga, cooperatorii execută în
tr-un ritm intens lucrările de 
întreținere la culturile prașitDl- 
re. Patru sute de hectare culti
vate cu flDlrel-SDlrelui și alte 
o «ută cu sfeclă de zahăr au 
fost prășite de cîte două ori. 
Acum este rîndul porumbului, 
a cărui înălțime trece de cen
tura unul om volnic. Ion Dră- 
goi, Aurel Marin, Gheorghe Du- 
mitrache, Nîcu Petre și ceilalți 
cooperatori întîlniți la prășit 
afirmă că anul acesta va fi mai 
bogat decit 1972, cind s-au în
registrat recorduri, în Ialomița, 
aproape la toate cuturile prăși- 
toare. „Recolta ne stă în mîlni, 
afirmau dumnealor, și prașilele 
pe care acum le executăm, nu 
numai la timp, dar și de o cali
tate superioară, le așezăm ea 
temelie ambiției de a obține în 
acest an cel puțin 6 000 de kilo
grame porumb boabe la hectar". 
Și, lucrlnd tot așa de bine, ga
rantat visul celor din Reviga 
va deveni faptă în anotimpul 
cînd se vor număra bobocii.

La Ulmeni, mecanizatorii au 
executat și cea de-a doua pra- 
șilă mecanică pe tDltă întinde- 
rM cooperativei, iar coopera
torii avansează cu lucrarea ma
nuală la porumb, C*|c 450 de 
hectare cultivate cu floareî- 
lDarclul. precum și suprafața 
semănată cu sfeclă au fost In- 
treținute exemplar. Zilnic, peste 
cinci sute de cooperatori par
ticipă la muncă. Lucrează in 
acord global întreaga suprafață 
• cooperativei. Circa o sută

Au început recoltatul orzului
Unitățile aflate in zona ni

sipurilor Olteniei, cu tere
nuri „iuți-, au declanșat cam
pania de recoltare a păinse- 
lor. Ca in fiecare an cu cel 
puțin o săptămînă mai de
vreme în com^nție cu res
tul țării. La Gighera, în ju
dețul Dolj, cooperatorii au 
secerat primele 15 hectare 
semănate cu orz. De aseme
nea, la Hinova, în județul

CRONICA Ce s-a

pe canale di-

deosebite, nu

Firava nedumerire legată de 
utilitatea și șansele unor emi
siuni despre și pentru tineret 
pe programul II al televiziunii 
noastre a fost spulberată defi
nitiv zilele trecute, cînd o aev 
ră Întreagă, seara zilei de joi, 
seara pînă de curînd, cum ne 
vom aminti mereu, a „aventu
rilor In epoca de piatră" și a 
comediilor cu Chaplin și Malec, 
dar și a „Tinerilor despre ei 
înșiși" a fost cîștigată de pro
gramul pentru tineret. Că era 
necesară și firească o astfel de 
Ieșire din impasul risipirii efor
turilor și ideilor în două emi
siuni programate la o distanță 
de o zi, e drept, ____-
ferite și deci cu posibilități de 
difuziune sensibil * ’ s*
mai este nevoie să argumentez. 
Printre ultimele, dacă nu ulti- 
timul, programe care și-au re- 
gîndit structura și obligațiile 
față de spectatorii lor de te
leviziune, programul pentru 
tineret va beneficia de acum 
înainte integral de audiența la 
un public ceva mai divers ca 
altădată, șl inevitabil ceva mai 
exigent și dornic de a descoperi 
acele cunoscute și necunoscute 
calități, defecte, aspirații, con
vingeri care caracterizează tină- 
ra generație și pe care, după 
cum bine știm, mijloacele de 
comunicare în masă le pot de
scrie și transmite cu intenții 
limpezi și ferme, în modalități 
nu atît deosebite, cît aplicate, 
nu atît insolite, cît convingă
toare. Cu evidență de aceea că, 
în nici un caz, cedînd insisten
țelor exterioare dar și proprii-

In comunele „Aurel Vlai
cu" și „Traian Vuia", s-au 
desfășurat, duminică dimi
neața, adunări populare cu 
care ocazie au fost evocate 
figurile celor doi pionieri ai 
aviației românești și mon
diale.

Aniversarea Zilei Aviației 
Republicii Socialiste Româ
nia a fost marcată și de o 
serie de activități cultural- 
educative. în unități militare 

cincizeci dintre ei sînt uteciști. 
$1 aproape pînă la unul ae evi
dențiază pentru munca depusă 
Ei sînt autorii acțiunii de însă- 
mlnțare a suprafețelor din jurul 
stâlpilor de înaltă tensiune și de 
telefoane, precum și de luare in 
cultură a unor suprafețe de te
ren din vecinătatea drumurilor. 
Cu plugurile sau la casma au 
introdus în circuitul agricol a
proape cinci hectare de teren, 
ce au fost semănate cu porumb 
șl cu fasole. Peste 30 000 de lei 
vor intra astfel in casa de fier 
a unității. Iar ideea utceiștilDr 
din Ulmeni a fost preluată și in 
localitățile vecine ; generalizată

F/ECME CLIPĂ 

BUNĂ DE LUCRU 

ESTE FOLOSITĂ 

INTENS
aproape în întreg județul. A- 
prDlpc o mie de hectare au fost 
semănate în primăvara aceasta 
cu culturi prin acțiunile utecis- 
te de recuperare pînă la ulti
mul metru patrat a terenurilor 
posibil de lucrat.

Firește, în aceste zile obiecti
vul nr. 1 în întrecerea utecistă 
declanșată în cinstea zilei de 
23 August îl constituie întreți
nerea culturilor prășitoare. Pes
te zece mii de tineri au parti
cipat ieri, duminică, la muncă. 
Au ajutat pe bătrîni și familiile 
cu greutăți î-n executarea lucră
rilor de întreținere pe suprafe
țele pentru care au semnat an
gajament la acordul global. 
Circa două mii de hectare au 
fost prășite, iar alte 300 îngră
șate parțial cu azotat de amoniu. 
T-a Giurgeni, în acțiunile ute- 
ciste de ieri au participat nu

Mehedinți, au fost eliberate 
primele suprafețe semănate 
cu orz. In aceeași zi meca
nizatorii au arat și au se
mănat eu culturi duble te
renurile eliberate. începu
tul acestei săptămîni coincide 
cu declanșarea campaniei de 
recoltare a orzului în majo
ritatea unităților din sudul 
județului Dolj.

lor exigențe și nemulțumiri a
tunci cînd a pornit la cîștigarea 
unui spațiu de transmisie „cu 
vad", programul pentru tineret 
nu și-a modificat cîtuși de pu
țin țelurile si îndatoririle ; ceea 
ce, fără îndoială, era de pre
supus și de înțeles. Faptul că 
noua situație a eliminat din 
săptămîna televiziunii obișnui
tul și nu totdeauna modestul 
film artistic de vineri seara nu 
este tocmai o consecință feri
cită, dar asupra acestui lucru 
mai e timp să se mediteze și 
eventual să se revină, fiindcă 
nimic nu este mai plăcut pen
tru spectatorul de televiziune 
decît să știe că nu-i va fi stri
cată niciodată pe neașteptate o 
deprindere cuviincioasă.

Așadar, anunțată din vreme, 
„Seara pentru tineret" de joia 
trecută părea să fie, măcar din 
considerente de pură profesiu
ne, ca să nu mai pomenesc de 
aspectul psihologic al chestiunii, 
deloc neglijabil cînd se dorește 
(și de ce să nu se dorească ?) 
succesul, o frumoasă noutate, o 
stimabilă surpriză în care să nu 
șii ce să admiri mai întîi, cali
tatea textului prezentării, mul
țimea rubricilor, curajul civic 
al unor anchete, humorul, rit
mul alternării aspectelor din 
viața și munca tinerilor, cadrul 
scenografic, convorbirile în ex
clusivitate cu unul din tinerii 
scriitori recent premiați, muzica 
leieră special înregistrată etc., 
etc., mă rog, tot ceea ce fan
tezia, bunul gust și convinge
rea că raporturile cu tinerii 
spectatori întemeiate pe adevă- 

și instituții de Invățămînt 
militar, la case ale armatei, 
ca și în unități ale aviației 
civile de transport, utilitare, 
sanitare și sportive au avut 
loc expuneri, întîlniri cu 
zburători de prestigiu și cu 
veterani ai aviației noastre, 
vizionări de filme inspirate 
din viața și activitatea avia
torilor patriei. Elevi din nu
meroase școli generale, pro
fesionale și licee s-au întîl- 
nit cu piloți militari și civili 
care le-au vorbit despre 
munca lor, despre frumuse 
țea profesiunii de aviator.

(Agerpres)

numai tinerii satului, dar șl 
elevii șl navetiștii. De asemenea, 
la Căzănești, la Malu, la Cuza 
Vodă, la Făcăieni, cimpoi a 
adus ieri cu un adevărat stup 
de albine. S-a lucrat intens, cu 
influență directă asupra coteior 
producțiilor medii ce se vor ob
ține pe cele 80 000 de hectare 
semănate cu porumb și alte 
30 000 hectare semănate ou floa- 
rea-sDarelui și sfeclă de zahâr. 
Concomitent, s-a continuat ac
țiunea de irigare a celor peste 
80 000 hectare amenajate. La Ce- 
ganî s-a recoltat mazărea de pe 
zece hectare, iar la Reviga au 
fost expediate piețelor primele

cantități de roșii și varză tim
purie de pe suprafețele reparti
zate acestor culturi legumicole.

O vie activitate au desfășura
t-o mecanizatorii. Paralel cu a- 
pllcarea lucrărilor de întreținere 
la porumb și floarea-soarelui, ei 
au continuat operațiunile de 
punere la punct a combinelor și 
a celorlalte utilaje solicitate în 
campania de recoltare. La Co- 
sîmbești, inginerul Gheorghe 
Florescu, directorul S.M.A., ne 
explică faptul că ultimele com
bine dintre cele treizeci și două 
ce au necesitat verificări, au 
trecut probele impuse de recep
ție. Presele de balotat paie au 
fost expediate secțiilor de me- 
ranizlrc după ce li s-au aplicat 
lucrările de verificare necesare. 
Cele 3 200 hectare semănate cu 
grîu, 190 cu orz și 50 cu mază
re, al căror rod este deosebit de 
bun, vor putea astfel fi recoltate 
în cel mult două săptămâni de 
lucru. Totul este foarte bine pus 
la punct. Se așteaptă doar sem
nalul de începere. Iar situația 
întjlnită la Cosimbești este 
aidoma cu ceea ce ni s-a oferit 
de către mecanizatorii din alte 
lDCllități ale Bărăganului IiIo- 
mițem. Pentru că ieri — ase
mănător zilelor din ultima peri
oadă — s-a lucrat intens cu gin- 
dui la recolta acestui an A 
anului hotăritor în competiția 
ce se duce aici, de îndeplinire 
înainte de termen a prevederilor 
actualului cincinal.

GH. FECIORU

cîștigat
rul și complexitatea vieții lor 
trebuie să fie mereu într-o sta
re de univocă gratitudine pot 
și se cuvine să aducă cel puțin 
în seara lansării emisiunii în 
cauză. Iată însă că, probabil 
dintr-o nejustificată grabă, 
„Seara pentru tineret" de pe 
programul II (emisiune de mult 
rătăcită în anonimat și mono
tonie, supraviețuind în lunile 
din urmă, cum am avut prile
jul să remarc aproape săptă- 
mînal în acest comentariu, din 
improvizații și superficiale efu
ziuni de romantism, amintind 
flagrant de o mai veche și inu
tilă străduință a aceluiași pro
gram, „Romantic-clubul"), a fost 
pur și simplu mutată pe pro
gramul 1, renunțîndu-se, doar 
din motive de timp, la una sau 
două din fostele preocupări. Nu 
cred că este folositoare nimă
nui amagirea că ne aflăm in 
fața unei reușite și dacă este 
prematur să ne alarmăm cate
goric după numai o singură 
emisiune, nu văd de ce am uita 
totuși că emisiunea va împlin’, 
de fapt, curînd, un an rotund, 
și astfel grija tuturor trebuie 
să fie ceva mai serioasă. Fosta 
emisiune „Tinerii despre ei în
șiși", cu multe oscilații în pri
vința calității realizărilor, pro
grama din cînd în cînd anchete 
și reportaje demne de tot in
teresul, utile, cu ecou în rîndul 
tinerilor, și asta într-un spațiu 
de emisie redus. „Seara pentru 
tineret" de joi și-a triplat spa
țiul de emisie, dar cel puțin o 
treime din acest cîștig s-a con
sumat pe lectura fără har a 
unui text de legătură între ru
brici de o platitudine sinceră, 
și încă o treime pe reluări ne
semnificative din ultima „Seară 
pentru tineret" de pe programul 
II. Dar să acceptăm că nu aici 
trebuie pus accentul critic. Re- 
capitulînd mai departe suma
rul emisiunii — o informație 
despre deschiderea unui nou 
șantier al tineretului, cîte va 
impresii dezinvolte despre se
siunea de _ examene a studenți
lor, un dialog școlăresc despre 
patriotismul revoluționarilor de 
la 1848, și, în sfîrșit, un repor
taj despre festivalul de teatru 
de la Piatra-Neamț — nu s-ar 
putea spune că a lipsit diver
sitatea. Dar dacă ar fi să amă
nunțim, am constata cu mîhni- 
re că în afară de reportajul 
de la Piatra-Neamț semnat de 
Costin Buzdugan, reportaj rea
lizat cu mult simț gazetăresc, 
cu întrebări care n-au sunat 
în gol și cu concluzii asupra 
cărora ar fi normal să se re
vină fiind vorba despre drama
turgia pentru și despre tineret, 
nici una din celelalte rubrici nu 
și-a onorat intențiile, și păca
tul monotoniei și al entuzias
mului precar a stăruit supără
tor și nedrept pentru un debut 
în care, desigur, s-au pus mul
te și frumoase speranțe. Să nu 
ne pierdem însă răbdarea, săp- 
tămîna aceasta, joi, va fi trans
misă o altă „Seară pentru ti
neret". Cum toată lumea, reali
zatori și spectatori, știe ce are 
de făcut, să aștentăm ca și pînă

■ cum trerezători.
CONSTANTIN STOICIU



D
ialogul româno-vjl- 
tez la nivel inalt, 

i prilejuit de vizita 
în România a gene
ralului Sangoule 
Lamizana, preșe
dintele Republicii Volta Superi

oară, exprimă continuitatea e- 
forturîior tării noastre de a a- 
profunda legăturile de prietenie 
și colaborare cu statele de pe 
continentul african. Calda pri
mire făcută distinsului oaspete a 
reflectat sentimentele de simpa
tie și stimă pe care poporul 
român le nutrește fată de po
porul Voltei Supprloarc, țară 
situată la mii de kilometri dis
tanță și care, in condiții speci
fice, este angajată in efortul de 
a depăși urmările trecutului co
lonial. de a grăbi ritmurile dez
voltării sale, solidaritatea Româ
niei socialiste cu tinerele state 
independente ale Africii, cu 
toate popoarele care luptă pen
tru eliberare națională și pro
gres. Întreaga desfășurare a 
vizitei, bilanțul rodnic a] con
vorbirilor dintre conducătorii 
celor două țări, ilustrează aspi
rațiile popoarelor României și 
Voltei Superioare de * d* noi 
dimensiuni legăturilor ce le 
unesc, de a acționa In direcția 
amplificării acestor legături pe 
toate planurile. S-a dovedit, încă 
o dată, că distanțele geografice, 
orieii de mari ar fi, nu pot re
prezenta o piedică pentru relații 
trainice, atunci cînd acestea se 
Întemeiază pe deplină egalitate, 
respect mutual, atașament față 
de idealurile independenței, pa 
dorința de ■ promova o priete
nie sinceră. n

Fără Îndoială, Un moment da 
cea mai mare importanță în des
fășurarea vizitei l-a constituit 
semnare» Declarației solemne 
comune de către președinții 
Nîcolae Ceaușescu șl S an go u 14 
I.amizana. Acest document are 
o valoare deosebită atit pe plfb 
nu| raporturilor bilaterale, în
scriind principiile de bază care 
vor călăuzi cele două țări fi po
poare în colaborarea lor, dt fi 
pe un plan mal larg, al legătu
rilor statelor noastre cti cele
lalte state ale lumii. Declarația 
exprțmă angajamentul solemn 
de a acționa pentru respectul

dreptului sacru al fiecărui stat 
la existență. libertate, suverani
tate, independență națională, la 
pace și securitate, a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta, fără nici 
un fel de amestec, constringere 
sau presiune din afară. Decla
rația enumeră principiile pe care 
România și Voii» Superioarl 
înțeleg să le pună la baza rela
țiilor dintre ele. precum si ca 
toate celelalte state, principii

ceră prietenie și deplină înțele
gere. an reflectat dorința celor 
dană părți de a Urci legăturile 
bilaterale. Analirind relațiile 
româno-volteze. cei doi pre
ședinți au constatat cu satisfac
ție că are-îtea. desj se află la 
începuturile lor. au posibilitatea 
<1 «e dezvolte continuu, in fo
losul reciproc al celor două țări 
si popoare, al păcii si înțelegerii 
international?. In comunicatul 
comun se arată cl cele două

tivitate* pe plan internațional, 
in lupta împotriva colonialismu
lui șl neocolonialismului, pentru 
o politică noul, de colaborare și 
de pace, pe principiile deplinei 
egalități sl respectului reciproc 
între toate națiunile lumii*. La 
rindul său. președintele Voltei 
Superioare arăta : „Sint convins 
că relațiile aoastre. că această 
cooperare vor fi fructuoase in 
beneficiul celor două popoare"

Schimbul de păreri a «ferit

Un dialog rodnic
Vizita președintelui Republicii Volta 

Superioară in România

Inspirate din normele droptulul 
internațional, care trebuie ■> fie 
respectata riguros, fn strinsa lor 
interdependență- Declarația or 
lemnă comună a Republicii Se- 
eiallata România și a Reputației! 
Volt* Superioară — care te a- 
daugă altor documente do ace- 
■Mi factură, încheiate de țara 
noastră cu diferite state alo 
lumii — exprimă noile tendințe 
din viața internațională, niiu- 
Ințg tuturor statelor, indiferent 
de dimensiunile lor. de a parti
cipa la reglementarea probleme
lor da care depind? viitorul 
păcii, a problemelor ce le afec
tează Interesele, la sol upon a rea 
dosarelor esențiale *le contem
poraneității.

Prezența Ia București a pre
ședintelui Sangoulă Lamizana a 
prilejuit un amplu schimb de 
păreri intre ducătorii români 
șl voltezi. Convorbirile, desfă
șurate Intr-o atmosferă de iln-

părțl ri-*a exprimat katărtran 
lor fermă de a acționa pentru 
ten oltxrea schimburilor comer
cial?. a cooperării economice, 
tehnice, culturale și științifice, 
pe baza reciproc avantajoase. 
Pentru dezvoltarea schimburilor 
economica bilaterala «-a eoove- 
■ it »1 ae acționeze fa direcția 
aplicării prevederilor acordului 
comercial semnat tu aaol 1R74- 
Comunicatul enumeră • serie 
d? măsurj concret? menite s* 
duci la • mal bmal cuaoaotere 
a posibilității o? reciproce ale e- 
cooomiei națioamle. 1» stimularea 
cooperării pe termen lung In 
diferite domenii- Referind»-»? ]a 
bilanțul convorbirilor romă ne
voite»?, președintele Ni calai 
Ceauveocu spunea : „Acesta re
zultate vor avea a Influentă 
pozitivi gsuprs r« la ți Hoc dtatrs 
popoarele noastre, vor ceatrtban 
la o buni conlucrare, »tji In do
meniile economica, rft d ae-

celor dai presodânti poazbU«ta» 
de a proceda U ■■ profvad exa
men fii principalelor problema 
Ia erdiaez zilei !■ «ista tater- 
npțkmală. Conmialsl cernim 
relevă Ies porta Wj deosebita pe 
care canduclteru statelor ■ «că
tre an aeordaf-s creșterii raln- 
l»i ti influenței forțelor pieii, 
democrației sl progresului, sub
liniind necesitatea de a sa ac
ționa perseverent fea direcția ta- 
tărirti nniUtii frontului astiim- 
p*riaHst care reprrnwll an tee
ter esențial pocire triumful lup
tei tapatmi pe,;drii imparis- 
Ifste de dominație r âfc-tat, da 
ameotoc in treburile interns ala 
statelor. Impofrirs c atoni alternu
lui. ■ooeolontalism-ujoi st raais- 
muj'aî. pentru angxmrna ros- 
Poctărll dreptului popoarelor de 
a decide de rb« stătlaor soupre 
eăi I do d? rvo< taro mom aatiel ti 
saclet*- 1» ewsul Itiacrifl ro- 
mâiHi-vohes s-a eoMotatX eu

satisfacția el în relațiile Inter
naționale se manifestă lat mal 
puternic voința tuturor țărilor, 
indiferent da mărimea șl po
tențialul lor. de s participa activ, 
nemijlocit, la examinarea și so
luționarea problemelor car? pri
vesc soarta păcii, relevtndu-se, 
In acest context, rolul și contri
buția pe care țările mici șl mij
locii a aduc la instaurarea unui 
climat d? pac? șl securitate In 
lume. S-a reafirmat convingerea 
comună ■ necesității instaurării 
unor relații noi Intre state 
bazate p? respectarea și aplica
rea strict! ■ principiilor univer
sal valabile ale dreptului inter
national.

Tn mod firesc, s-a acordat e 
atenție deosebită situației de pe 
continentul african, exprimln- 
du-se deplina solidaritate cu 
mișcările de eliberare națională 
de pe continent, cu lupta state
lor șt popoarelor din această 
parte a lumii pentru apărarea 
fii consolidarea independenței lor 
economice și sociale, pentru în
făptuirea năzuințelor lor vitale. 
România — apa cum s-a reliefat 
la mod strălucit In cursul vizi
tei pa ear? tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fntreprins-o 1ntr-o 
aerie de țlrj ale Africii — este 
a prieteni sinceră, consecventă, 
a popoarelor africane, » tuturor 
popoarelor care luptă pentru 
împlinirea aspirațiilor lor de 
libertate, pac« și progres.

Documentul comun enumăr8 
pe larg sfera problemelor abor
date. rolevînd preocupările co
mune ala celor două stata, do
rința lor de a se elimina foca
rele de încordare dîn lume, de 
a se reduce sl lichida decalajele 
dintre țării» In cura de dezvol
tare și cele avansate economic, 
de a sa păși p« drumul elimi
nării curse! înarmărilor, pentru 
materea rolului O.N.U.

VIrita oficiali In Rapub’lca 
Soriallstd România a președinte
lui Republicii Volt* Superioară. 
cMvarblrile la nivel Înalt oara 
s-au desfășurat eu această oca- 
wia. reprezintă • contribuție Im- 
purinată la deivcltorea relațiilor 
d« prietenie dintre popoarele șl 
statei» noastre, la cauza pieli 
st hăț ele perii Internaționale.

M. RAMURA

Unitate a forțelor patriotice în una din zonele eliberata afe AngoleL

Succese ale patrioților khmeri
PairiotH khmeri au preluat 

controlul asupra localității Prey 
Totung, la sud de Pnom Penh. 
Luptele continuă ți la 20 kilo
metri de capitală.

In ultimele zile ale săptămâ
nii, patrioții au ocupat un tron- 
eon de 5 kilometri ae pe șoseaua 
nr. 5, la 64 kilometri nord-vert 
da Pnom Penh.

e DesfAșurlnd importanta ac
țiuni ofensive, forțai» patrioti
ca cambodgiene au sooi din 
luptă, In cumul lunii mal, pesta 
10 000 de soldați ai armatei 
lonnollste, anunță Agenția 
Khmeră da Informații. Totoda
tă, forțele de eliberare au 
capturat importante cantități da 
armament șl material militar, 
au doborit 15 avioane inamice, 
au distrus șl avariat peste 40 
Oa tancuri șl alte vehicule mi

litare, precum șl M da uv< 
militare.

• Două avioane mttltam a-
marloane de tip s-au
ciocnit, efmbBtă, fn timpul unei 
misiuni deasupra teritoriului 
Cambodgiel. Unul din ăpamte 
s-a prăbușit In apropiere da 
Pnom Panh, cel da-al ge-
eelea aparat de «cast tip pier
dut da aviația americană după 
1M8

• Aviația militari ■ Statelor 
Unite a lansat, In cursul lunii 
mal, pesta 53 700 tone da bombe 
deasupra teritoriului Cambod
giel, relatează agenția A ««oala- 
ted Press. In aeeaată perioadă, 
avioanele da tip „0-82“, ploetad 
de la bacele din Tailanda și 
Ouam, au efectuat rilnla «irea 
40 de mleiună.

Tineretul lumii

Chile

Acțiuni de masă în sprijinul
Unității Populare de peste hotare

Pe Întreg teritoriul Re
publicii Chil® s-au desfă
șurat ample acțiuni de 
masă — mitinguri și de
monstrații — In sprijinul 
Unității populare și al 
transpunerii în practică a 
programului de transfor
mări social-economice i- 
nițiate de guvernul pre
zidat de Salvador 
Allende.

Sub lozinca „Nu vrem război 
civil, dorim să ne construim o 
viață noui“, pe străzile capita
lei, mii de muncitori, studenți, 
eadre didactice, persoane cu 
vederi progresiste s-^au Îndrep
tat. la apelul Centralei Unice 
a Oamenilor' Muncii din Chile 
(C.U.T.) — cea mai mare orga
nizație sindicală din țară — că
tre Piața Constituției, in apro
pierea sediului guvernului, re- 
afirmîndu-și hotărî rea de a de
juca manevrele reacțiunii de 
a-«i uni eforturile in apărarea 
cuceririlor democratice.

Lulnd cuvlntul la postul te 
radio „Vocea Patriei", Jorge 
Godoy, președintei? Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii a de
clarat că „unica soluție în aces
te momente de tensiune politică 
pe care o trăiește țara conată 
fn acțiuni ferme ale clasei mun- 
eîtcuara și În respingere» ma
nevrelor reacț lunii".

• Guvernul Unității popular» 
a hotărît să treacă in proprie
tate de stat 12 întreprinderi din 
Industria electronică aflate Ifl 
localitatea Arica, rechiziționată

In luna octombrie a anului 1971 
— anunță agenția Prensa La
tină.

Inițiativă 
a U.T.C. 

din Chile
Plenara Uniunii Tineretului 

Comunist din Chile a botâ- 
rlt să mobilizeze tinerii chi
lieni la efectuare» a peste 
20 ooo de ore de muncă vo
luntară în zona carboniferă 
din sudul țării — informea
ză agenția Prensa Latina. 
Participanții la lucrări «u 
hotărit să contribuie la creș
terea producției și, in acest 
fel, la respingerea manevre
lor opoziției de dreapta, prin 
alcătuirea de brigăzi d? 
muncă patriotică a|e tinerilor 
de la orașe și sate, care «4 
activeze și In alta sectoare 
ale economiei.

« Comoara la wpra- 
fafă

In timpul unor lipituri efec
tuai» cu prilejul construirii 
unei locuințe, In orașul bulgar 
Loveci a foit găsit un vechi 
tezaur format din 1344 monezi 
de aur, In greutate totală ă,e 
S 950 grame. Comoara ie afla 
ascunsă la o adlncime de numai 
30 de centimetri.

R.P. ALBANIA. — Noi construcții m orașul Harța.

Schema
LUMEA SE DISTREAZĂ : Capi

tol (orele 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21), 
11,15; 13,30; lfi; 18.30; 20.45).

SEMNALE : Lumina (orele I; 
1115; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MONTE CARLO : Patna (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45). Luceafă
rul (orele s.so; 11; 13,30; 16, 18,30; 
21), Grădina Luceafărul (ora 2C.15).

FLUTURII SINT LIBERI : Sala 
Palatului (ora 20,15). Scala (orele 
9: 11,15; 13,45; 18,15; 18.45: 21.15), 
Festival (orele 9; 11,30; 13,45: 16,15; 
18.45; 21,15). Modern (oreie 9; 
1115; 13,30; 16; 18,15; 26.30). Grădi
na Festival (ora 20,13). Grâdir.a 
Modern (ora 20,30), Gradina Se
lect (ora 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
București (orele 9; 11.15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21), Favorit (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21), Sta
dionul Dinatno (ora 20,30). Arene
le Romane (ora 20,15), Grădina 
București (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Central 
(orele 9,15; 11.30; 13,43; 16; 18.15;
20.30) , Excelsior (orele ®: 11.15.
13,30: 16: 18.30: 21). Melodia (orele 
0- 11,15; 13 W’ 16 • 18 30: 20.45). Glo
ria (orele •: 11.15: n.so: 16; 18,15;
20.30) .

Leonid Brejnev în S.U.A.
Leonid Brejr.e*. secretar ge

neral al C C. a! P.C.U 5.. mem
bru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a sosit.

sîmbăfă seara. Ic S.U A . pentru 
o nr:*â ofica-ă la rtvttații 
pre$eăir*el< l Sateior Unite, 
Rxhard N -jfxl

Cometa Kohoutek 
va apare pe cerul Terrei

Tn perioada 4—15 ian nane 11T4. pe cerul emisferei nordice va 
putea fl văzută nna dintre cele mai cometa, a anun
țat astronom»! american Br u Marsden, de la Observatorul 
astrofiiic Smithsonian. „Din date!? pe care Ie avem rezult* că 
această cometă t» fi mult mai spectaculoasă deeS-a romei» Ben
nett observată !■ aprilie 1*71. car? a fact cea mai strălucitoare 
după cometa Haley, observată 1» I91O", a preoiat astronom al 
american.

Este vorba despra a eame<* »aul. descoperită la 7 martie a.fi
de către astronom»] mt-temia Loboa Kobauteh. al cărări 
nume II poartă, de la observ afinr»l ti Hamburg. I» prezent, 
e* se află Ia aproximativ TOP milioane kiloasetri de Fămlnt- 
Cometa Kohoutek ae pare eă s-a aflat Ga apropierea Pămtalu
lui Io armă e» aproximativ 10 HM pî»ă la IM 404 d? ani. or
bita ei nefiind Iacă stabilită ca precizie. Celelalte comete ca- 
nOSCule revin la perioade mult rafii scurte 1» apropiere de Fl
mint. Astfel. Haley apare la fiecare T7 de ani.

ALOCAREA A 22 MI
LIARDE DE RUPII 
PENTRU DEZVOLTA
REA TNVĂTĂMÎNTU- 
LUI Sl CULTURII NA
ȚIONALE TN INDIA

Noul plan cincinal al In
diei (197^—1979) prevede alo
carea a 22 miliarde de răpii 
pentru dezvoltarea Invăță- 
mlntuJai și culturii naționa
la — sa arată Intr-un raport 
al Ministerului Educației, 
referitor Ia extinderea siste
mului da Im ățămlnt, lichi
darea snalfabetifiranlni și 
ridicarea nivelului euIturaJ 
el populației.

Fe»tru prima dată la isto
ria țării, toți tinerii avlnd 
vfrata de 15 pini la 28 ani 
var fl enprlaai 1» progratna- 
la da levltlmtat.

„Țara de gheață
în deșertul d? ape plumburii, subpolar?, din nordul 

ticului se ridică, parcă din adincuri, o întindere albă, 
per ferm in mijlocul oceanului — pămîntul Islandei 
brăcat în zăpadă șl gheață. Situată între Oceanul Atlantic șl 
mările Oceanului înghețat, la sud de cercul polar de nord, 
Islanda — care In limba vikingilor, descoperitorii «ăi din 
urmă cu un mileniu, înseamnă „Țara ghețurilor" — are o 
suprafață de 193 000 km.p. și o populație d« circa 200 000 
de locuitori.

Ailn- 
iMi re- 
— tm-

mult» 
pe la

• Islandezii au o istoria frămlntatl, marcată da 
vicisitudini. „Țara ghețurilor" a fost populată abia 
iflrșitul secolului a] iX-lea, de locuitori ai Norvegiei șl din 
așezările vikingilor din Scoția șl Irlanda. Locuitorii au trans
format insula Intr-un stat condus de un organ legislativ — 
Altingul — considerat cel mai vechi din Europa (anul 930). 
în 1262 Islanda a intrat în uniune cu Norvegia lamai tîrziu, 
Împreună cu aceasta, a trecut 
de care ■ rămas legată plnă la 
clamai independența.

aub ităpinirea Danemarcei 
17 iunie 1944, clnd și-a pro-

patru cincimi din teritoriul

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• „Aurul verde" al 
R.D. Vietnam

Una din principalele bogății 
naturale ale R. D- Vietnam o 
reprezintă pădurile. După re
st» b”hr?a p«<m in această țară, 
la r«r? ample teritorii sint aco
perite de păduri de^e tropica
le. ro mc*’? e*ențe deosebit de 
val«roa<e. au fost luate «îăsuri 
d? eonsnudare a bogăției coa- 
eretirat? in .aurul ierde". Vt- 
fel. Intr-n serie de protincii 
di» partea de vest si d? nord 
a R. D. Vietnam se desfășoară 
I» prezent ample activități de 
rrfacer? a ma^.velor păduroase 
car? au avut de suferit de pe 
■ mu inrcTîdTîîor provocate de 
război, precum si i» urma u- 
■ei indelanzale perioade în 
car? nu a octu* fî dus* lupta 
cuvenită împotriva dăunători
lor «i bobloj- ce afectează reg
nul vecetal.

• Vir?or**edin(ele S.U.A.. 
Spiro Agnew. » primit pe Huan 
Gen, iîful Biroului de jeftâtură

al guvernului R.F. Thin?te ta 
Washington. Agenția China Nouă 
menționează eă in zilele earo 
au precedat această primire, 
diplomatul chinez a avut între
vederi separate cu liderii gr ti
puri] or democrat șl republican 
lo Senat. Michael Mansffieid, 
respectiv Huth Scott.

• Cel puțin 1 4M de persoane 
au pierit In cursul furtunilor 
violente si mareei, care au de
vastat insulele indoneziene 
Palue și Flores, eu șase săptă- 
mîni în urmă. Potrivit unui 
anunț al Ministerului pentru 
problemele sociale, această ci
fră include 1 5M de pescari din 
Insula Palue, care au dispărut 
în cursul furtunilor de la sflr- 
șitul lunii aprilie.

• Misiunea „Skylab"
Programul zilei de simhătă al 

celor trei astronauți americani, 
aflaji la bordu] laboratorului 
orbita] „.Skylab". a constat, în 
esență, intr-o repetiție genera
lă a operațiunilor pe care le 
comportă întoarcerea p?i Pă-

ml»t. echipajul aeaaal urmea
ză să Bmeriaai» vi»»ri. 22 iuaJ®, 
lntr-o zoaă din Oceanul pacific 
situată la aproximativ IM mila 
sud-vest de San Diego. Califor
nia. Astron iuții au trecut pa 
rind In modalul de comandă al 
cabinei ...Apollo-, care este le
gată de ]aborator»l spațial, și 
au repetat de mai multe ori 
principalele operațiuni de sepa
rare de „Skylab".

• Efectele cutremurului 
din Japonia

La Tokio, a fost dat publl- 
rității un nou bilanț în legătu
ră cu efectele violentului cu
tremur de pâmint înregistrat in 
noaptea d? sîmbătă spre dumi
nică pe teritoriul Japoniei. Va
lul seismic a provocat rănirea 
a 32 de persoane și scufundarea 
a trei pescadoare.

Pe de altă parte. 3i ftflfi de 
persoane din orașele Nemuro sl 
Kustairo și-au părăsit locuințe
le asaltate de valuri]? de apă 
înalte de cîțiv» metri. Peste 4M 
de case au fost inundate.

• Ca a climă aspră (aproape _________________ ______ .
țării ■ acoperit da ghețuri) și un aol vulcanic (peste 140 da 
vulciali. li!a»da a transformat peacuitu) In principal» bo
găție și prelucrare» peștelui — în special a heringului, «u-

Imagina din Reykjavik.

I
I

pranumit ..argintul mării* — In ramura de bază a econo
miei. Stabilitate» economiei și nivelul de trai al populației 
depind adesea de generozitatea capricioasă a oceanului. Is
landezii nu se resemnează insa. Tocmai ca o reflectare a do
rinței de a slabi chingile dependenței de producție piscicolă 
ei pun, mai ales in ultimii ani. accent sporii pe diversifi
carea, economiei. Prin munca îndirjită. infruntind condițiile 
vitrege ale unui sol neprielnic agriculturii, ei transformă 
cimpurile de lavă in pășuni și cîmpii roditoare, cultivate și 
întreținute prin metode moderne. Lolosindu-se căldura apei 
gheizerelor s-au amenajat vaste sere unde — lingă Cercul 
polar — se obțin bogate recolte de legume, banane și por
tocale !

I
I

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Bucegi (orele 15,ZO: 17.45: 2fl). Doi
na (orele 11,15; 13.15; 15.30; 18;
20.15) , Grădina Bucegi (ora 20,30).

SĂLBĂTICIA ALBĂ : Timpuri 
Noi (orele 9—18 In continuare). La 
ora 20,15 program de documenta
re în premieră.

VERONICA : Înfrățirea (orele 1<; 
18; 20). Cosmos (orele 15,30;
18: 30).'

PE ARLPILI VÎNTULUI : Grivi- 
ț> (orele IB: 14.30; 19,15). Tomis 
(orele S; 14; 18,30). Grădina Tomis 
(ora 20,15).

CTPR1AN PORUMBESCU : Tlo- 
reasca (orele 15,30; 19), Miorița 
(orele 9; 12,30: 16: 19.30).

ROND DE NOAPTE : Buzeștl 
(orele S; 1115: 13,30; 16: 18,15;
26.30). Aurora (orele 9: 11,15: 13.30; 
15.45; 18: 20.15), Grâdin* Aurora 
(ora 20.30). Grădina Buzesti (ora
20.15) .

HOMOLKA SI PORTOFELUL : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Dacia (orele 8.30; 10.45: 13.15;
15.45: 18 15: 20.45), Giulești (orele 
15.30: 18: 20,30).

CEATA : Pacea (ore’e 16; 18: 241. 
CE SE TNTÎMPLA. DOCTORE ’ : 

Unirea (orele 15.M: 18; M-ti). Gră
dina Unirea (ora 20,13).

O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15).

CTND LEGENDELE MOR : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
15,30; 18: 20.15), Grădina Lira (ora 
20..101 Grădina Arta (ora 20.30).

CU M1INILE CURATE : Cotro- 
eeni (orele 15,30: 18.

CLASA MUNCITOARE MERGE 
In PARADIS : Cotroceni (ora 
20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30), Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30: 16; 18 15: 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI Drumul Sării (orele 15,30, 
18: 20.15).

FOLTTIA MULȚUMEȘTE : Crln- 
gasi (orele 15.30; 18; 20.15).

SOLARIS: Viitorul (orele H 3« 
19).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Popular (orele 15.30; ]9).

AICI ZORILE S1NT DIN NOU

LINIȘTITE : Vitan (orele 15.30;
19). Grădina Vitan (ora 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : Munci 
(orele 15.30; 18: 20.151.

OMUL NU E SINGUR : Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

EU NU VAD, TU Nil VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : Progresul 
(orele 15,30; 18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : Grădina Moșilor 
(ora 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE J 
(orele 10; 12; 14), NEVASTA MEA 
VRĂJITOAREA (ora 16.30), rulea
ză la Cinemateca ,,Union“.

LUNI, 18 IUNIE 1973
Teatrul Național ,,I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPA — ora 20); An
samblul ..Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30.

LUNI, 18 IUNIE in
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba francezi. 
Lecția a 5fl-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zile. An. 
județul Brașov. 18.20 Căminul la 
Galați. 19,00 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — 1973, 
an hotărltor. 20.00 Avanpremieră. 
20,05 Clntecul sâptămînii. Minerul 
și cerul. Interpretează Ana Petra. 
20,10 Ancheta TV. In căutarea 
timpului pierdut. 20.50 Revista 11- 
terar-artlstlcă TV. Anul revoluțio
nar 1848. 21,30 Roman foileton.
Noile aventuri ale mușchetarilor 
Episodul II : ..Conspirația". 22.20 
24 de ore. 22,40 Luminile rampei. 
Pagini din operele lui Puccini.

PROGRAMUL TI
20,00 Năzdrăvanii și Scufița Ro

șie. 20,25 Avanpremieră. 20.30 Film 
serial. Pe urmele lui Caplj'a. Re
luarea episodului VII. 21,30 Voci 
și chitare. Muzică ușoară cu for
mația Gondolan. 21,55 Ani electro
nici. Fiim documentar. 22,10 Ilus
trate muzicale din Budapesta.

I
anii din urmă s-au amplificai ciutările și tn alte 
mai ales spre dezvoltarea industriei, destinată să 
economici naționale echilibru și perspectivă. Re

formează un mare potențial 
favorizeze dezvoltarea unor 
edificator îl oferă centrala 
de uzina d? aluminiu de la 

-.......—__ ____ mare obiectiv industrial din
istoria Blândei (uzina urmează să atingă curînd o producție 
anuală de Sfi 0Ot! tone). Șantier? navale, fabrici, dp articole 
electrotehnice, de textile, de ciment au intrat în funcțiune 
la Reykjavik, Akureyn. Akrîmes. I na din preocupările im
portante pe drumul dezvoltării economice o constituie fo
losirea amplă a apelor termale care impînzesc subsolul fier
binte al insulei de gheață. Inginerii islandezi întrevăd posi
bilitatea de a transforma marile resurse termale ale insulei 
(temperatura celor mai multe gheizere trece de 60 de grade) 
In energie electrică ieftină pentru industrie.

• In 
direcții, 
asigure 
țeaua de rîuri repezi si cascade 
hidroenergetic — de natură să 
ramuri industriale. Un exemplu 
de pe riul Thorsa. legată direct 
Siraumcv* ik. considerată cel mai

I

• In dura bătălie cu natura aspră, neprielnică, islandezii, 
acest mic și harnic popor, prețuiesc mult prietenia și coope
rarea cu celelalte popoare ale lumii. Islanda dezvoltă relații 
de colaborare cu mult? țări ale lumii, indiferent de sistemul 
lor social-politic. Rodnice legături de prietenie și colaborare 
s-au statornicit și se dezvoltă între România și Islanda. Me
morabilă în istoria relațiilor dintre cele doua popoare va 
râmi ne scurta vizită făcută în Islanda de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in toamna anului 1970. intîlnirea și convorbirile 
avute cu acel prilej cu conducătorii acestei țări.

I

I
P. NICOARA I
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Cei 80 la sută
Preocupdri pentru li
chidarea analfabetis
mului în Tailanda

Primul moeneămM *ooUr 
f/eefioef In Tailanda a rele
vai o situația dificilă pe oare 
e ara de înfruntat „țara ele
fanților" pe calea lichidării 
subdemxMărH i marele număr 
de aualfabeți. Din fiecare sută 
do taUandotâ oupvinți In grupa 
do vtretd intre 10 fi So de 
ard, 80 nu știu eă eerie fi eă 
oUeaoeă. Cauzala acaotei atari 
de luoeuri reies, tn parte, din 
«mU dbUo ala roconeămlntu- 
Ut attțprr^ee le «apMokl <n- 
Mtalta țoolari".
ktette data tadtad favtuJ eă 
apeoupo 70 la eută din par- 
eaonoto Intra 7 fi 25 de ani 
nu sini cuprinse In niei o 
formă da inoățămint, cea mai 
jdabă frecvență samnahndu-se 
tn zonele rurala. Fenomenul 
trebuia pus, desigur, In co
relație directă cu slaba rețea 
școlară. Tailanda dispune ac
tualmente de un număr insu
ficient de localuri școlare și 
de cadre didactice. Unele, date, 
semioficiale cu referință la 
anul 1971 arătau că in acea 
perioadă rețeaua de țcoU ele
mentare putea cuprinde ntu 
mai circa fumătate din numă
rul total al copiilor între 7 ți 
18 ani care, tn mod normal, 
trebuie să frecventeze tneă- 
țăfrdntul elementar.

Autoritățile de resort ds la 
Bangkok au precizat — atunci 
cînd m decis în urmă cu a- 
proape un an organizarea 
primului recent  Arrant școlar 
din istoria țării — că această 
evaluare exactă a situației In 
domeniul științei de earte se 
înscrie Intr-un program de ac
țiune pentru Uchidarea anal
fabetismului. Trebuie notat, 
de altfel, că In uhimU cinei 
ani s-a trecut la unele măsuri 
mai ales In domeniul pregăti
rii unui număr sporit de ca
dre didactice. Planul de alfa
betizare pentru o perioadă de 
un deceniu, plan In ours de 
definitivare, prevede ca obiec
tive principale triplarea fon
durilor de stat destinate șco
lilor elementare In compara
ție cu actualul an bugetar și 
dublarea numărului de locuri 
In rețeaua învățămintului ele
mentar.

Ca și In celelalte țări slab 
dezvoltate, cerințele lichidării 
analfabetismului se impun tn 
Tailanda ca o necesitate (m- 
perioaeă pe drumul depășirii 
înapoierii social-economice.

P. N.

Declarație 
a ministrului 

de externe 
al RÂ Egipt

Tntr-un interviu acordat a- 
gentiei United Press Interna
tional. ministrul de externe al 
Republicii Arabe Egipt’ W<3 
hammed Hassan el Zayyat, și-a 
exprimat speranța că dezbate
rile Consiliului de Securitate a- 
supra situației din Orientul A- 
propiat vor preintîmpina izbuc
nirea unul nou război în re
giune.

„Eforturile noastre In cadrul 
Consiliului de Securitate sint 
îndreptate împotriva ostilități
lor" — a spus ministrul de 
externe egiptean. Statele arabe, 
a arătat el, au prezentat două 
cereri esențișle : retragerea
trupelor israeliene din terito
riile ocupate după războiul din 
iunie 1967 și recunoașterea 
dreptului refugiațijor palesti
nieni de a trăi într-un stat de
finit geografic.

fn ceea ce privește misiunea 
Jarring, ministrul de externe 
al R.A. Egipt a arătat că „Gun
nar Jarring trebuie sâ aibă un 
mandat precis cu privire la re
lansarea acțiunii sale, mandat 
care să fie garantat de marile 
puteri".

Guvernul columbian a hotărît 
să instituie un control strict a- 
supra producerii și desfacerii 
făinii de griu pentru a curma 
specula cu acest articol — a- 
nunță agenția Prensa Latina.


