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mai înălțătoare momente 

din trecutul de luptă și izbinzi 
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Iași, 4 mai 1973. Acest 
străvechi oraș de glorie mol
davă, cu adinei rădăcini în 
istoria tării, cu nobile și stră
lucite tradiții revoluționare, 
acest străvechi leagăn 'de 
cultură și simțire româneas
că, astăzi tînăr și viguros 
centru economic și spiritual 
al patriei noastre socialiste, 
a omagiat, vineri, unul din
tre cele mai înălțătoare mo
mente din trecutul de lup
tă și Izbinzi al poporului 
nostru.In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Consiliului de

Stat, aici s-a desfășurat o grandioasă adunare populară consacrată aniversării a 125 de ani de la Revoluția burghezo-democratică din 1848 în România, eveniment de excepțională însemnătate, înscris cu litere de aur în marea epopee națională, el marcînd — pe drumul lung și greu, dar mereu ascendent al poporului nostru spre unitate și independență, spre progres," dreptate socială și unitate națională — începutul unei noi epoci, de profunde prefaceri în structura societății românești, așezînd temelii traini-

ce înnoirilor care au urmat în viata națiunii românești.
Această impresionantă a-' 

dunăre a deschis, în fapt, 
seria marilor manifestări 
populare prin care națiunea 
noastră socialistă cinstește, 
cu venerație șt recunoștință, 
amintirea revoluționarilor 
pașoptiști, care, prin lupta 
și jertfa lor eroică, au adus 
nepieritoare contribuții la 
înfăptuirea idealurilor fun
damentale ale poporului ro
mân, la făurirea 
moderne, ca stat 
dent și unitar.

Inaugurarea la 
eestor ample manifestări o-

României 
indepen-

Iași a a-

Cuvîntarea

magiale are o semnificație 
deosebită. Așa cum bine 
știm, semnalul revoluției de 
la 1848 a pornit de pe stră
vechiul pămînt al Moldovei. 
Tot de aici s-a ridicat, cu 
12 decenii și jumătate în 
urmă, în admirația întregii 

a 
la

I st
re
s-a 
de

națiuni, tricolorul, care 
fluturat, in aceeași vară, 
București, Ia Blaj și la 
laz. In fruntea mișcării 
volutionare din Moldova 
situat o întreagă pleiadă 
gînditori și intelectuali pa- 
trioți, ce îmbrățișaseră cu 
dragoste și pasiune cauza 
revoluției — Mihail Kogăl- 
niceanu, Vasile Alecsandri,

Alexandru Ioan Cuza și 
mulfi al fii. „Voi frați — 
scria C. A. Rosetti, la 12 iu
nie 1848 prietenilor moldo
veni — a(i făcut începutul... 
vouă vă rămîne gloria că ați 
început". Moldova — care 
a jucat, dintotdeauna, un 
rol de covîrșitoare importan
tă în istoria națională — își 
aducea, și de această dată, 
prin fiii ei cei mai luminați, 
o contribuție de preț la îm
plinirea aspirațiilor de li
bertate națională și progres 
ale poporului român.
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tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Dragi tovarăși și prieteni,Participînd cu deosebită bucurie, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, la această mare adunare populară, consacrată unui eveniment memorabil din istoria noastră națională — începutul revoluției burghezo-democratice, cu 125 de ani în urmă, aici, la Iași —, care a constituit o piatră de hotar pe drumul cuceririi libertății sociale și naționale a poporului român, a progresului și civilizației patriei noastre, doresc să exprim cele mai calde mulțumiri tuturor locuitorilor care ne-au întîmpinat astăzi cu deosebită căldură. In aceasta vedem o expresie a încrederii tuturor 'ocuitorilor lașului, ca de altfel a întregului popor, partidul nostru comunist, conducerea sa, în politica noastră internă și externă, a hotărîrii de a o înfăptui neabătut. (Aplauze puternice, prelungite ; urale).Dați-mi voie să vă adresez, cu acest prilej, dumneavoastră, participantilor la marea adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului și județului Iași, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, cum și a mea personal, salut călduros și cele bune urări. (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Revoluția de la 1848 a zguduit din temelii vechile rîn- duieli feudale care frînau mersul înainte al societății românești, a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea economico-socială a Țărilor Române, în lupta pentru libertate și o viață mai bună, împotriva exploatării și asupririi maselor muncitoare, pentru realizarea unității naționale. formarea statului național unitar român, scuturarea jugului dominației străine și cucerirea independenței și suveranității patriei noastre. (Aplauze puternice, urale).După cum se cunoaște, fră- mîntările social-politice ale anului 1848 au cuprins în vîr- tejul lor cea mai mare parte a popoarelor Europei. In țările din occidentul continentului relațjile de producție capitaliste începuseră să ia amploare încă din secolul al XVIII-lea. In Țările Române, însă, datorită condițiilor istorice specifice — și în primul rînd menținerii jugului dominației străine — evoluția societății pe calea capitalistă a fost mult timp întîrziată. Imperiul Otoman, țarismul și Imperiul Habsburgic erau profund interesate în menținerea stăpînirii feudale în Țările Române, în îmDiedicarea oricăror schimbări cu caracter progresist și, în special, în înăbușirea aspirațiilor spre U- nire și dezvoltare de sine stătătoare a poporului român, spre scuturarea jugulu- îomi- nației străine Actul care legifera condițiile conservării și întăririi relațiilor feudale a fost Regulamentul Organic, impus Țărilor Românești de Imperiul țarist, despre care Karl Marx scria în „Capitalul'’ că „sub pretextul că desființează i-băgia, îi dădu pu-

în în

pre- un mai

tere de lege. Codicele muncii de clacă, proclamat în 1831 de generalul rus Kiseleff a fost bineînțeles dictat de înșiși boierii. In acest fel Rusia a cucerit cu o singură lovitură și pe magnații Principatelor dunărene și aplauzele cretinilor liberali din întreaga Europă".Cerințele obiective ale dezvoltării economico-sociale au determinat, însă, în pofida tuturor acestor opreliști, apariția tot mai pronunțată, în secolul al XlX-lga, a relațiilor de producție capitaliste în toate cele trei țări românești. Consolidarea și extinderea a- cestor relații impuneau, pe de o parte, înfăptuirea unor reforme sociale care să permită desfășurarea liberă a activităților economice, industriale și comerciale, iar, pe de altă parte, lărgirea pieței interne prin desființarea granițelor artificiale dintre cele trei țări românești, unirea a- cestora într-un singur stat, încheierea procesului de formare a națiunii române, a statului național unitar.Ca urmare a acestor procese și tendințe economico-sociale, în prima jumătate a secolului al XIX-lea încep să aibă loc schimbări importante în structura orînduirii feudale românești, în raportul de forțe politice și de clasă, care determină înfruntări și convulsii în straturile cele mai adînci ale societății.Boierimea, clasa feudală care deținea rolul dominant în societate, avea poziția cea mai reacționară, se împotrivea oricăror zînd în acestea pentru privilegiile mice și politice, clasa cea societății principala bunurilor cel mai crîncen consecințele exploatării și asupririi feudale, fiind privată atît de rodul muncii sale, cît și de cele mai elementare drepturi și libertăți cetățenești. O expresie e- Iocventă a stării de profundă nemulțumire a locuitorilor de la sate o constituie numeroasele mișcări și răscoale țărănești ce jalonează prima jumătate a secolului al XIX-lea și din care cea mai proeminentă este marea răscoală a pandurilor lui Tudor Vladi- mirescu din 1821. Totodată, pe scena social-politică a rii încep să joace un rol tot mai important noile clase ascensiune. Burghezia era teresată în sfărîmarea îngrădirilor feudale, în cucerirea unor libertăți și drepturi democratice care să-i permită să-și consolideze poziția economică și politică în societate.Odată cu apariția relațiilor de producție capitaliste apare și se dezvoltă tînăra clasă muncitoare, vital interesată în lichidarea orînduielilor anacronice, în cucerirea unor largi drepturi și libertăți democratice pentru cei ce muncesc, în înfăptuirea unor reforme menite să deschidă drum larg dezvoltării economico-sociale a țării.Acest tablou social-politic relevă faptul că în societatea românească din preajma anului 1848 se acumulaseră puternice contradicții de clasă

înnoiri sociale, vă- o primejdie ei econo- Țărănimea, numeroasă a acea epocă, a sufereamaidin producătoare materiale,

ță-în in-

care impuneau în mod imperios schimbări radicale în organizarea vieții economico-sociale. Acestea au fost cauzele obiective care au determinat în 1848 în Țările Române a- parițin și desfășurarea revoluției. Pe bună dreptate, Nicolae Bălcescu, analizând procesele care au dus la declanșarea revoluției, arăta : „Revoluția română n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără altă cauză decât voința întîm- plătoare a unei minorități sau mișcarea generală europeană. Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sînt optsprezece veacuri de trude, suferințe și lucrare a poporului român a- supra lui însuși".Aspirațiile și interesele a- cute ale maselor largi populare găsesc un puternic ecou in conștiința unei largi pleiade de militanți revoluționari. Evenimentele de la 1848 au consacrat în istoria României o serie de personalități proeminente — luptători politici, gînditori și cărturari remarcabili, cum au fost Nicolae Bălcescu, Avram lăncii, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceânu, Ion E- liade Rădulescu, Vasile A- lecsandri, Simion Bărnuțiu și alții —, care au dat glas i- dealurilor revoluționare ale poporului, au fundamentat teoretic revendicările progresiste ale maselor, au organizat și condus lupta revoluționară pentru emanciparea socială și națională a poporului român.Plămădită în condiții asemănătoare, desfășurîndu-se in aceeași perioadă, proclamând țeluri comune, Revoluția de la 1848 a avut un caracter u- nitar în toate cele trei lari românești. Faptul că pe steagul revoluționar din toate a- ceste provincii erau scrise aceleași idealuri supreme — desființarea servituților feudale și eliberarea țărănimii iobage, cucerirea de libertăți democratice, scuturarea dominației străine și realizarea u- nității și independenței naționale — ilustrează comunitatea de interese și aspirații ce-i unea pe fiii aceluiași popor, în pofida hotarelor despărțitoare artificiale și vremelnice. Dînd glas tuturor aspirațiilor și visurilor care animau pe românii din toate cele trei țări în acea perioadă, Nicolae Bălcescu spunea : „Vrem să fim o nație, una, puternică și liberă prin dreptul și datoria noastră, pentru binele nostru și al celorlalte nații, căci voim fericirea noastră și avem o misie a împlini in omenire". (Vii aplauze) „Aceste condiții de putere, de care aveni nevoie, nu le putem găsi decit in solidaritatea tuturor românilor, in u- nitatea lor într-o singură nație, unire la care sint meniți prin naționalii ale, prin aceeași limbă, religie, obiceiuri, sentimente ,prin poziția geografică, prin trecutul lor și in sfirșit, prin nevoia de a se mîntui... (Aplauze puternice, urale). Pornind tocmai de la aceste considerente, s-a desfășurat separat, Moldova, Transilvania Muntenia — Revoluția

1848 a exprimat programul nitar al întregului popor, centrul căruia, obiectivul cel mai imperios era unirea tuturor românilor în granițele a- celuiași stat național, democratic, modern și independent. (Aplauze puternice, irale) Tocmai aceasta explică faptul că în tot cursul desfășurării revoluției, militanții pașoptiști din cele trei țări românești au avut contacte strînse, au colaborat și s-au într-ajb- torat îndeaproape.Punctul de pornire al e- venimentelor revoluționare care au cuprins Țările Române în 1848 a fost Moldova. La sfîrșitul lunii martie, peste 1 000 de cetățeni se întrunesc la Iași și hotărăsc să înainteze domnitorului Mihai Sturdza o petiție-proclamație. Redactat de poetul Vasile A- lecsandri, acest document, semnat de sute de persoane, constituie primul program al Revoluției române de la 1848. Deși destul de moderată, de teama intervenției țariste, petiția proclama ca revendicări de bază îmbunătățirea stării țăranului, dizolvarea Adunării

u- în

(Continuare in pag. a 2-a)

care popo la Iași, Re pe fiii tării 125 de ani, luptei

deși— în și înde la

Plecarea 
din București 

a 
conducătorilor 

de partid 
și de statdimineața,Ceaușescu,Vineri Nicolae general al Partidului Român, președintele lui de Stat, a plecat pentru a participa la populară organizată jul împlinirii a 125 de ani de la Revoluția din 1848 desfășurată in Moldova.Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Virgil Trofin, Dumitru Popescu și Cornel Burtică.La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii: Manea Mă- nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, llie Ver- deț, Maxim Berqhianu, Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, Miron Constantines- cu, Mihai Dalea, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Ionită, Pățan, Ștefan Andrei.

tovarășul secretar Comunist Consiliu- la Iași adunarea cu prile-

Ion

(Agerpres)

In aceeași zi în rul român omagia, voluția de la 1848, care, în urmă cui au înălțat stindardul pentru libertate, pentru eliberare și unitatea naționala, pentru independență, pentru progres social și adînci înno iri, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Virgil Trofin, Dumitru Popescu și Cornel Burtică, a sosit, într-o vizită de lucru, în județul Bacău, regiune a tării cu vechi tradiții revoluționare.In vizita de lucru și-a găsit expresie simbolică chemarea înflăcărată adresată de secretarul general al partidului, cu prilejul aniversării acestei pagini nepieritoare din istoria patriei, care, dînd glas gîndu- rilor întregii națiuni române, sublinia că cea mai aleasă, cinstire a memoriei și faptelor glorioase ale înaintașilor îl reprezintă angajamentul solemn al tuturor celor ce muncesc de a închina întreaga lor capacitate și energie creatoare în făptuirii mărețului program a) Congresului ăl X-lea și Conferinței Naționale de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.In acest context s-a înscris, din primul moment, întregul program al activității secretarului general al partidului in mijlocul oamenilor muncii din județul Bacău.Marcînd un eveniment remarcabil în viata oamenilor muncii băcăoani, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu ferit locuitorilor acestor leaguri prilejul de a se întîl- ni din nou gu secretarul ral al partidului, analizării, în cadrul unui viu dialog, într-un spirit de adine democratism, a realizărilor de pînă acum, a sarcinilor ce le revin în lumina hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului, a recentelor plenare ale Comitetului Central, a angajamentului pe care întreaga țară și l-a luat de a îndeplini cincinalul in patru ani și jumătate.In cadrul acestui dialog, oamenii muncii din județul Bacău raportează cu justificată mindrie secretarului general importantele realizări pe care le-au obținut în viața politică, economică și socială, sub conducerea înțeleaptă a partidului, adîncile transformări înnoiri care au schimbat fățișarea orașelor și satelor băcăoane. Dezvoltarea Bacău-

a o-me-gene-

în-

lui de astăzi, precum și a celorlalte localități, oglindește în fapt, ținînd seama de proporții, drumul de permanentă ascensiune al economiei țării noastre, rod al politicii partidului de industrializare socialistă, de creștere neîncetată a iorțeloi de producție, de dez voltare proporțională și multilaterală a patriei, de. ridicate, in ultimă instanță a nivelului de viață material și spiritual a poporului.Sosirea la Bacău a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost așteptată cu multă dragoste și bucurie de zeci de mii de locuitori ai municipiului. In lata Comitetului județean al P.C.R.. de-a lungul trecerii prin oraș, mii de băcăuani aclamă pe secretarul general al partidului, manifestă cele mai înalte sentimente de prețuire pentru activitatea sa neobosită, pusă in slujba patriei, partidului, treguluj nostru popor.Străzile sînt împodobite sărbătorește, pe frontoanele clădirilor flutură drapele partidului și statului, sînt înscrise calde urări : „Bine ați venit la noi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu", ■ „Oaspete drag, să ne trăiți multi ani pentru pros peritatea și fericirea patriei11.La sosire, secretarul general a fost întâmpinat de Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Bacău, loan Ichim, primarul municipiului, de alte oficialități locale. O gardă formată din ostași ai garnizoanei Bacău, gărzi muncitorești, formațiuni de pregătire militară a tineretului, prezintă onorul. Tiner și tinere, îmbrăcați în costume naționale, pionieri . oferă oaspeților buchete de flori.' In întimpinarea secretarului general, locuitorii au ieșit cu ne și sare, semn de înaltă mă și dragoste.Vizita în județul Bacău cepe semnificativ la una cele mai vechi citadele proletare — Fabrica de postav Bu- huși.La intrarea în Fabrică în întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de sfat au venit Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, Mihai Gheorghiță, secretarul Comitetului orășenesc de partid Buhuși, primarul ora-' șului Vasiliu Țiț — directorul fabricii de postav, numeroși muncitori și ingineri.Colectivul fabricii își primește oaspeții cu un trepidant ritm de lucru,

în-

în- din

rodnic bilanț de realizări. Muncitorii de aici și-au depășit sarcinile de plan pe mele 4 luni ale acestui concentrîndu-și eforturile treaga putere de creație tru îndeplinirea în mod xemplar a angajamentelor a- sumate în cincinalului men.In acest investesc aproape 240 milioane lei, din care se vor construi noi capacități de producție. Prin intrarea în funcțiune a noilor hale, a căror construcție se află într-un stadiu, avansat, întreprinderea își va spori capacitatea de producție cu 3 600 tone fire și .3,8 milioane m.p. țesături pe an.In secția filatură de lînă pieptănată, directorul fabricii informează că aici se prelucrează 1 520 tone dc fibre de lînă și sintetice pe folosite în fabrică, precum și pentru aprovizionarea altor u- nități. Secretarul generai al partidului apreciaz. hărnicia și priceperea acestui colectiv, strădania lui pentru îndepli- • nirea sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința națională ale partidului.La țesătorie, secție care se află în curs de reutilare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat despre randamentul ridicat’ din acest sebtor, despre preocupările pentru sporirea continuă, a indicilor de utilizarea mașinilor, reducerea cheltuielilor producție, de sporirea continuă a calității țesăturilor. Paralel, muncitorii secției se străduiesc să sporească necontenit randamentul mașinilor.Secretarul general al partidului examinează utilajele, în mare parte realizate de uzinele din Tg. Mureș. Directorul fabricii informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu aceste mașini sint bune, că metalurgiștii trebuie să se străduiască pentru a spori în continuare gradul lor de rezistență.In sectorul finisaj sînt prezentate utilajele de înalt'ă productivitate, în mare parte fabricate în țară, preocupările pentru valorificarea superioară a fiecărui metru pătrat de materie primă.In fiecare secție, muncitorii au făcut secretarului gene-

vederea înaintecincinal,

FILE DE ÎNTRECERE„Trebuie să ai încredere în oamenii pe care îi propui să aplice, pentru întîia oară, o nouă metodă de exploatare. De obicei alegi dintre cei mai experimentați. Am avut totuși curajul, de data a- ceasta, să acord încredere unei formații tinere, condusă de asemenea, de un tînăr, proaspăt promovat brigadier. Cel puțin deocamdată, munca pe care o depun a- cești oameni mă satisface pe deplin".Iată un crâmpei din discuția purtată cu inginerul AUREL MARHAN, șeful sectorului IV. de Ia mina Lo- nea, despre LOAN SOLOMON — brigadierul promovat în această funcție a- bia cu 8 luni mai înainte, despre ortacii săi, mineri destoinici, frontaliști, pe a căror hărnicie și pricenere se bizuie conducerea sectorului, în al căror spirit crea- for și conștiință muncito- ’ rească crede întregul colectiv.Să fi promotor al noului 1 Ce altă satisfacție mai mare poate fi pentru un colectiv ? Dar ce greu se obține această satisfacție, ce muncă asiduă trebuie depusă înainte, cite dovezi de hărnicie preliminare sint necesare !
Brigăzile de producție de la 

abatajele frontale nr. 2 și 3 de 
la mina Aninoasa - sectorul I 
- conduse de Vasile Caila și 
Nicolae llie, confirmă încă de la 
începutul acestei luni, ritmul a- 
lert de lucru în care s-au in
tegrat în ultimul timp. Astfel, 
datorită bunei organizări a lu
crului, ca și aprovizionării opti
me cu materiale și asistenței teh
nice corespunzătoare, cele două

pri- an, în- pen- 
e-realizării de ter-aici se

de de

că, dar

...In primul trimestru al acestui an, împreună cu ortacii celor patru schimburi, conduse de ALEXANDRU NICULESCU (singurul mai vîrstnic, adică de peste 30 de ani), FLOREA ANTON, VASILE CAȘUNEANU și

prețuite așa 
cum se cuvinePETRU OPR.IȘAN, Ioan Solomon a trimis către ziuă, în plus față de plan, 1 780 tone cărbune. In luna aprilie, cînd a început pregătirea abatajului frontal de la numărul 36 la 31, pentru noua metodă de exploatare cu banc subminat, cînd greutățile sporiseră — operații în plus, lucrări noi. asigurare cu multă atenție („trebuie armat mai trainic", îmi spunea un miner) — realizările, e adevărat, au scăzut puțin, dar din nou ele se situau la cote superioare sarcinilor încredințate — adică s-au

extras suplimentar 244 tone de cărbune în cinstea sărbătorii muncii. Și de data a- ceasta sporul de cărbune înregistrat la sfîrșitul lunii însemna o majorare a randamentului mediu pe abataj cu 470 kg cărbune oe fiecare post de miner....Format în brigăzi mineri cu nume rezonanță, datorită succeselor constante pe care le obțin, ca cele conduse de Ioan Miclea III și Zaharia Băiă- uță, noul brigadier din sectorul IV, Ioan Solomon, reprezintă cu mindrie noua generație de vajnici mineri ce-au crescut în acești urmă ani. cile probe pricepere, faptele de cartea constante asupra calităților avute sau însușite în confruntarea cu peretele dur de cărbune, cu nevoile de zi cu zi ale unei brigăzi compuse din 30 de mineri. Tdnele de cărbune extrase peste plan de către brigada Iui.sînt dovezile cele mai concludente ale voinței nestrămutate a minerilor lui Solomon de a se situa mereu la „înălțime", răspunzând așa ctm se cuvine încrederii acordate de către cei din jur.Anton HOFFMAN

amSupus unor d;fr- de sîrguință. de el oferă, prin muncă înscrise în sectorului, mărturii

(Continuare în pag. a 2-a)

brigăzi au extras in primele două 
zile ale lunii mai, 40, respectiv, 
70 tone de cărbune brut peste 
plan.

Rezultatele se datoresc hotă, 
rîrii minerilor de a-și îndeplini, 
și în această lună, înainte de 
termen, sarcina de plan și an
gajamentul asumat, fapt pentru 
care au imprimat muncii ritmul 
cuvenit încă din primele zile ale 
lunii.

A
In pagina a 4-a: Prestările de servicii — 

la nivelul exigențelor 
populației !

. țăptamînn
Răspunde tovarășul 

Leontin Blăjan, preșe
dintele Uniunii județe
ne a cooperativelor 
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Bacău

(Uimore din pag. 1)obștești, constituirea unei garai eetățerasțti, desfințarea cenzurii, asigurarea libertății personale, reforma învățămîn- tului, desființarea taxelor vamale pentru exportul de cereale, înființarea unei bănci naționale și altele. Speriat de această mișcare cu caracter revoluționar, domnitorul organizează reprimarea partici- panților la adunarea de la Iași, instituind un regim de teroare în întreaga Moldovă.ude nu p<>‘. opri însă declanșarea revoluției. Mișcarea revoluționară nu numai că nu se stinge, dar ia o și mai mare amploare. Țărănimea se ridică cu hotă- rîre la lupta împotriva boierilor și a domnitorului. Așa cum arată documented vremii. de la Covurlui și pînă la Dorohoi, satele erau într-o puternică stare de agitație. O deosebită extensiune cunosc mișcările țărănești din județele Bacău, Neamț, Roman, Suceava și Tutova. Un document vorbește despre organizarea unui adevărat corp de luptă, format din circa 10 000 de țărani, care urmau să se îndrepte spre Iași.O parte din revoluționarii moldoveni se refugiază în celelalte țări române unde continuă activitatea, elaborînd noi programe politice de luptă. Ba 12 mai, la Brașov se dă publicității platforma de revendicări a revoluționarilor moldoveni refugiați în Transilvania, intitulată „Principiile noastre pentru reformarea patriei". Acest document, redactat într-un stil lapidar, avea un conținut ascuțit revoluționar, cuprindea revendicări deosebit de radicale. El cerea „împroprietărirea țăranilor fără despăgubire", „nimicirea tuturor privilegiilor", „deopotrivă purtare a sarcinilor statului", „întemeierea instituțiilor țării pe principiile de libertate, de e- galitate și de frățietate, dezvoltate în toată întinderea lor", „unirea Moldovei și a Valahei într-un singur stat neatîrnat românesc". Cîteva luni mai tîrziu, Mihail KogăJ- niceanu a elaborat, la Cernăuți, unde se refugiase, „Dorințele partidei naționale din Moldova" — cel mai amplu program al re iționarilor moldoveni. Era al.... dată 6 gamă deosebit de vastă de probleme economice, sociale, politice, administrative, morale ale societății vremii — de la relațiile de proprietate, la organizarea statală, de la comerțul exterior la principiile constituirii armatei și justiției, de la reforma învă- țămîntului la drepturile naționalităților conlocuitoare, de la libertatea cultelor la etica publică. In centrul documentului era formulată răspicat revendicarea unirii Moldovei și Munteniei, considerată „cheia de boltă" a edificiului statal ce urma să fie constituit.Uupă cum se cunoaște, la scurt timp după declanșarea revoluției din Moldova, izbucnesc puternice mișcări revoluționare similare și în Muntenia și în Transilvania. Ex- ceptînd, desigur, unele parri- cularități determinate de situația specifică a acestor provincii românești, de caracterul dominației străine care se exercita asupra lor, platformele •— program ale militan- ților pașoptiști conțin in esență aceleași revendicări economice, sociale și politice. Trăsătura caracteristică comună a revoluției în toate țările române a fost, pe de o parte, lupta pentru lichidarea relațiilor feudale și realizarea unor reforme economice și social-polit'ice de natură să dea cîmp liber lezvol- tărij forțelor de proaucție și să ridice țara la nivelul de organizare al țâriloi avansate din Europa, iar pe de altă parte, revendicarea cerinței vitale ,i constituirii statului național unitar — condiție a înseși emancipări) națiunii române. a mersului înainte • al societății românești pe calea progresului și civilizațieiRevendicările sociale și naționale înscrise pe steagul de luptă al revoluționarilor pașoptiști, idealurile pentru care s-au ridicat aceștia, eroismul și abnegația cu care au înfruntat represiunea reaoțiu- nii, dîrzenia și spiritul de jertfă dovedite de masele largi populare în aceste bătălii, ou stîrnit un viu interes în rtn- durile opiniei publice europene, au provocat stima, aprecierea și admirația cercurilor progresiste, înaintate, de pe continent. Urmărind cu atenție evenimentele din Europa, Engels arăta că „începînd din 178a hotarele revoluției înaintează neîncetat. Ultimele ei avantposturi au fost Varșovia. Debrețin și București". Intr-adevăr se poate spune că revoluția din Moldova, Muntenia șl Transilvania de la 1848 a reprezentat, în răsăritul Europei, cel mai înaintat avantpost al marilor mișcării politice ji schimbări sociale care euprinseseră continentul nostru începînd de la marca revoluție franceză din 1789. Aceasta relevă gradul înalt de radicalizare a spiritului militant’ al maselor populare din provinciile ro

mânești, voința de luptă a poporului român conștient de interesele sale vitale, hoiă- rît să-și cucerească cu orice sacrificiu libertatea socială și națională, dreptul de a trăi u- nit, liber și stăpîn în propria sa țară. (Aplauze puternice; urale)Ziare importante din țările apusene comentau în mod curent desfășurarea luptelor revoluționare în țările românești, atrăgînd atenția opiniei publice asupra amplorii și importanței lor. Ziarul francez „Le National “ scria că „in Moldova sînt încă oameni gata să se sacrifice pentru libertate", că „românii din toate provinciile arbitrar despărțite au păstrat sub stăpîni diverși aceeași conștiință a drepturilor lor, aceeași credință în reînvierea de viitor a naționalității lor". Acțiunile revoluționarilor români de la 1848 făceau obiectul rapoartelor cancelariilor și al oficiilor diplomatice occidentale. Ambasadorul francez la Viena raporta, de pildă, despre evenimentele din țările române că : „o populație de mai mult de 8 milioane de locuitori de origine latină a- șezată pe un pămînt de o țnagni iciență și fertilitate recunoscută, care totuși s-a menținut în mijlocul tuturor vicisitudinilor dezastruoase la care necontenit a fost pradă de la căderea imperiului roman și care simte astăzi atî- ta forță vie ca să aspire la o reconstituire independentă, o asemenea populație este cu totul demnă de atenție și interes". „Mișcarea română pentru independență și Unire — arată raportul — va juca un mare rol în reconstruirea estului Europei". Se poate spune că a avut dreptate a- ces't’ ambasador! (Vii aplauze)Mișcarea revoluționară de la 1848 din Țările Române, țelurile ei îndreptate spre eliberarea națională și socială, spre unitate au găsit simpatie, sprijin și solidaritate în rîn’durile militanților progresiști atît din țările apusene cît și din țările vecine și, în mod deosebit, la democrat- revoluționarii ruși. Revista „Sovremenic", condusă de Cernîșevski, analizînd cauzele care au determinat Revoluția de la 1848 din Țările Române, arăta că aceasta nu a fost de loc „mtîmplătoare", născuta din „prostia lui Bibescu" cum susținea presa reacționară a vremii, ci ea este „un rezultat, creat în timp, al stării sociale a păturilor care munceau", al „samavolniciei boierilor", al „situației grele" în care se afla țărănimea română. Democrat-revoluționarii ruși au susținut, în scrierile lor, năzuința pașoptiștilor români de a întemeia statul național unitar. Dobroliubov, u- nul din fruntașii mișcării de- mocrat-revoluționare din Rusia, scria, cîțiva ani mai tîrziu, că unirea definitivă într-un singur stat român independent „a rămas o dorință a poporului, o dorință care a fost exprimată de atîtea ori în istoria lui".Totodată însă, Revoluția de la 1848 din Moldova — și, în general, din țările românești —, aspirațiile și revendicările sociale și naționale ale revoluționarilor pașoptiști au stîrnit' îngrijorarea profundă, aversiunea și reacția puterilor absoi liste care se temeau să nu le fie periclitate sferele de influență, „drepturile" de stăpînire pe care și le arogau față de poporul român.. încă din primele momente ale izbucnirii revoluției din Moldova, țarul Nicolae 1 al Rusiei arăta, Intr-o ordonanță, că „revoluția română este o- pera unei minorități turbulente ale cărei idei de gu- vernămînt sînt împrumutate de la propaganda democratică și socia.r.a a . Europe, ', iar Minister il de Externe al Im- periuiui țarist comunica consulului general rus din Principatele Române că „împăratul este hotărît a nu suferi ca anarhia să pătrundă in partea staturilor otomane puse sub a lui protecție". Aceeași atitudine manifestă față de revoluție și împăratul Vienei și sultanul. Această atitudine era determinată nu numai de faptul că marea boierime apela la intervenția străină pentru i-și apăra interesele de clasă, ci și de faptul că ridicarea la luptă a revoluționarilor români pentru cucerirea de drepturi și libertăți democratice, pentru înlăturarea vechilor rînduieli era considerată ca primejdioasă pentru însuși regimul absolutist pe care-1 reprezentau atît țarismul, cît și imperiile otoman și habsburgic.Protestînd față de intenția puterilor străine de a interveni în treburile interne ale imâneștl și de a înăbuși revoluția, Gheorghc Ba- riț scria : „Rusiei țariste, care vrea să țină Ia pămînt o- rice încercare de reforme în Principatele danubiene, românii trebuie să-i arate că de fapt ei simpatizează din tot sufletul și din tot cugetul lor ideile adevăratei libertăți... Românii nu urăsc pe ruși, nici pe turci, urăsc din (pudul sufletului orice sistem absolutist. Românii vor suveranitatea deplină, vor pacea cu toți vecinii, vor libertate și fraternitate înlăun- tru și >n afară — și ei nu se 

vor odihni pînă nu le vor cîștiga". (Aplauze puternice, prelungite ; urale îndelungate). De altfel, întotdeauna revoluționarii români s-au pronunțat pentru solidaritate cu forțele revoluționare de pretutindeni, au fost alături cu ele, s-au numărat printre a- oeia care au făcut totul pentru scuturarea absolutismului, a reacțiunii, așa cum și astăzi poporul nostru se află în primele rînduri ale luptei împotriva imperialismului, colonialismului pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice, urale)După cum se cunoaște, reac- țiunea română a acționat cu toată brutalitatea împotriva revoluționarilor. Neputînd singură să înăbușe voința poporului spre libertate, ea a recurs la ajutor străin, chemînd trupele reacțiunii țariste, otomane și habsburgice pentru a interveni spre a o sprijini în înăbușirea mișcării revoluționare. Astfel, cu sprijinul reacțiunii și trupelor străine, reac- țiunea din cele trei provincii românești, a reușit să înăbușe mișcările revoluționare din acea vreme. Dar de fapt se poate spune că revoluția începută în 1848 a continuat să se desfășoare sub diferite forme, găsindu-și expresie în realizarea Unirii Principatelor, în înfăptuirea reformelor sociale ulterioare, în toate transformările și mișcările revoluționare care au avut loc în Țările Românești, apoi în România, pînă la revoluția socialistă. Deci, Revoluția din 1848 a continuat să fie, într-o formă sau alta, trează. Poporul a ținut sus steagul libertății și independenței naționale pînă la înfăptuirea revoluției socialiste, care a adus adevărata libertate națională și socială pe pămîntul României. (Aplauze puternice, urale)După cum se știe, tovarăși, în toată această perioadă de frămîntări și lupte revoluționare, exponentul cel mai consecvent ,și fidel al aspirațiilor poporului, al necesităților dezvoltării istorice a societății românești pe calea progresului material și social s-a dovedit a fi proletariatul. Cre- îndu-și, acum 80 de ani, propriul său partid politic revoluționar, el a dus mai departe și a ridicat pe un plan superior lupta pentru libertate națională și socială în România. Condus de partidul clasei muncitoare, poporul român a reușit să răstoarne regimul bwghezo-moșieresc, să lichideze vechile rînduieli bazate pe exploatare și asuprire, să făurească o societate nouă — societatea socialistă, întemeiată pe egalitate și dreptate socială în care poporul este pe deplin stăpîn pe destinele sale și își făurește în mod conștient propriul viitor, propria istorie. (A- plauze puternice, urale)Dragi tovarăși și prieteni,In anii regimului socialist România a lichidat înapoierea moștenită din trecut, s-a liasformat într-o țară prosperă și înfloritoare, cu o industrie modernă și o agricultură în plină dezvoltare, cu o ■"cultură avansată și un nivel de trai în continuă creștere, o țară care ocupă un loc demn între națiunile lumii. Orîndu- irea socialistă asigură astăzi egalitate deplină în drepturi și posibilități de afirmare în viața social-politică a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, permite poporului, liber și stăpîn pe soarta sa, să-și făurească o viață’ îmbelșugată și prosperă. Marile realizări obținute de România socialistă în toate domeniile vieții eco- nomico-sociale sînt o dovadă grăitoare a forței; și energiei creatoare a poporului român, a eroismului cu care clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, muncesc pentru edificarea noii orînduiri, o dovadă a justeței politicii marxist-leni- niste a Partidului Comunist Român care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a întregii națiuni pe calea progresului și civilizației socialiste. Aceasta demonstrează o dată în plus că, atunci cînd un popor este stăpîn pe bogățiile tării și pe destinul său, este în stare să asigure dezvoltarea rapidă a societății, creșterea impetuoasă a forțelor de producție, conlucrarea pașnică cu toate națiunile. (A- plauze puternice, se scandează „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — P. C. R.“).învățămintele istoriei ne a- rată că Revoluția din 1848 nu a putut triumfa și datorită faptului că forțele revoluționare nu au avut un partid unit, cu clarviziune, eu un program larg, un partid care să asigure conducerea și unirea în luptă ti tuturor forțelor revoluționare. Tocmai de a- ceea, analizînd desfășurarea ulterioară a luptei revoluționare, putem înțelege ce mare importanță a avut crearea partidului clasei • muncitoare cu 80 de ani în urmă, apoi a Partidului Comunist Român, care a condus lupta revoluționară pentru socialism, ce în

semnătate uriașă are faptul că astăzi poporul român are în partidul comunist un conducător încercat, cu o linie politică clară, bazată pe învățătura marxist-leninistă, care corespunde pe deplin intereselor revoluției socialiste, asigură unirea tuturor forțelor în lupta pentru triumful socialismului și comunismului în România. Iată de ce sîntem siguri de victorie ! (Aplauze puternice, urale; se scandează : „Ceaușescu — p. C. R.“Sărbătorim împlinirea a 125 de ani de la Revoluția din 1848 în condițiile cînd întregul popor își consacră energiile și puterea de muncă înfăptuirii mărețului program elaborat de Congresul al X- Iea al Partidului Comunist Român și de Conferința Națională pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Măsurile hotărîte de ultimele plenare ale Comitetului Central, legile adoptate de Marea Adunare Națională asigură condiții pentru utilizarea mai eficientă a potențialului material și uman al tării, pentru accelerarea dezvoltării și modernizării forțelor de producție, creează noi premise pentru ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului nostru popor. Acționăm în continu-ire pentru perfecționarea conducerii și a organizării societății, a relațiilor d? producție și a raporturilor dintre oameni, pentru adîncirea democrației socialiste, asigurăm cadrul propice pentru participarea activă, nemijlocită, a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și elaborarea politicii partidului și statului. Ia conducerea treburilor obștești. Milităm perseverent pentru promovarea largă a principiilor eticii și echității socialiste în întreaga viată socială. pentru formarea omu lui nou cu o conștiință avansată. cu 'un larg orizont cultural. canabil să înțeleasă legitățile dezvoltării sociale, de votat trup si suflet intereselor patriei, cauzei socialismului.Desfășurînd cu succes construirea socialismului în România, punînd tot mai larg în valoare marile resurse de progres ale Orînduirii noastre noi. ne îndeplinim îndatorirea sacră față de propriul popor și, totodată ne achităm și de îndatoririle internaționale, contribuim la creșterea forțelor socialismului,’ la sporirea influenței și prestigiului său în lume. România este un detașament activ al marelui front antiimperialist, al luptei generale pentru libertate și progres. Partidul și statul nostru militează neobosit pentru întărirea solidarității și dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste în spiritul într-ajutorării reciproce în scopul înfloririi fiecărei națiuni și al sporirii forței generale a socialismului. Unul din principiile fundamentale ale relațiilor interstatale de tip nou, cu caracter socialist, este egalizarea nivelurilor de dezvoltare a țărilor care edifică noua orînduire socială, ridicarea tuturor la un grad superior de civilizație și bunăstare. In felul acesta, socialismul, atît ca mod de organizare a societății, cît și ca model nou de relații între țări, își relevă superioritatea în modul cel mai concludent, demonstrînd că este singura cale pentru lichidarea urmărilor subdezvoltării a fenomenului inegalității între state, pentru progresul multilateral și armonios al tuturor națiunilor lumii. Fiind convinși că numai pe această cale — a ridicării nivelului de dezvoltare a forțelor de producție și a bunăstării tuturor popoarelor — se pot crea condiții reale pentru deplina egalitate, pentru conlucrarea pașnică între state, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, vom face totul pentru a contribui Ia realizarea acestor năzuințe. (Aplauze puternice, urale). Extindem, totodată, legăturile noastre de prietenie și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările de eliberare națională. cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte forțe și partide democrate, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate forțele progresiste de pretutindeni. Călăuzindu-ne de principiile coexistenței pașnice, dezvoltăm largi relații i de colaborare multilaterală cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială A- șezăm ferm la baza relațiilor noastre internaționale respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, renunțarea Ia forță, la amenințarea cu forța și - la orice forme de intimidare și presiune față de un alt stat. A- ceste principii capătă astăzi o tot mai largă adeziune internațională, se afirmă drept u- nica temelie durabilă a bunei înțelegeri și păcii între popoare. In lumea de azi șe dezvoltă un curs nou spre destindere, pace și colaborare. Pornind de la aprecierea că există toate condițiile ca popoarele, forțele ce dorese realizarea unei' lumi mai bune 

să asigure dezvoltarea acestui curs, România este hotărîtă să acționeze, împreună cu celelalte națiuni, pentru realizarea unei colaborări internaționale strînse, pe principiile la care m-am referit, să militeze pentru creșterea rolului Națiunilor Unite și a altor organisme în viața internațională. Mai mult ca orîcînd, considerăm că asigurarea unor relații noi în lume impune fiecărui stat, fie el mare sau mic, să ia parte activă la soluționarea tuturor problemelor internaționale. Avem ferma convingere că marile probleme ale organizării relațiilor de mîine, ale creării unei lumi mai bune și mai drepte nu se pot soluționa decît cu participarea fiecărui popor. De a- ceea. vom participa activ la lupta pentru triumful acestor năzuințe. (Aplauze puternice, prelungite).Trăind în Europa, participăm activ la lucrările pentru pregătirea Conferinței consacrate securității pe continent și salutăm cu bucurie rezultatele obținute la Helsinki pînă acum în pregătirea conferinței. Sîntem de părere că s-au creat condițiile pentru ca în vara acestui an să înceapă lucrările conferinței și dorim să ne aducem contribuția activă la pregătirea și ținerea ei în cele mai bune condiții, la realizarea în Europa a unor relații bazate pe principii noi, care să asigure o pace îndelungată și o conlucrare fructuoasă între toate națiunile continentului, ceea ce va avea o înrîurire deosebit de pozitivă asupra cauzei colab're ' și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite, urale).Stimați tovarăși și prieteni,Sărbătorind împlinirea a 125 de ani de la Revoluția de la 1848 din Țările Române, cel mai înalt omagiu pe care-1 putem aduce memoriei acelora care au ridicat și ținut sus, în acele vremuri grele, steagul luptei pentru libertate națională și socială, pentru unitatea și progresul patriei, este de a ne angaja cu toții să muncim cu toată energia și priceperea pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice, prelungite, urale).Am ascultat cu multă bucurie cele spuse aici cu privire la rezultatele obținute de oamenii muncii din Iași. De altfel, vă pot informa că întregul popor român a realizat în primele patru luni planul în bune condiții, obținînd o producție suplimentară de peste un miliard lei. Aceasta demonstrează că prevederile planului pe anul 1973, deși mult superioare prevederilor inițiale, sînt reale și pe deplin posibil de îndeplinit. Fără îndoială că ele vor fi îndeplinite cu succes : (Aplauze puternice, prelungite).Pentru rezultatele pe care le-ați obținut pînă acum, și în mod special pentru cele dobîndite în aceste patru luni, vă adresez cele mai calde felicitări. Totodată, cred că îmi permiteți ca, din Iași, să felicit pe toți oamenii muncii pentru rezultatele obținute în depășirea planului pe primele patru luni ale acestui an. (Aplauze puternice, urale).Cinstind memoria celor care cu 125 de ani în urmă au ridicat steagul luptelor revoluționare, memoria acelor care în decursul deceniilor și-au dat viața pentru libertatea și independența patriei noastre, ne luăm angajamentul solemn că vom face totul pentru realizarea mărețului program adoptat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, de a ridica patria noastră pe noi culmi de progres și de civilizație ! (Aplauze puternice, prelungite). Să ne consacram toate forțele pentru a duce cu cinste mai departe făclia progresului și civilizației 1 Să ne consacram energia pentru înfăptuirea programului de edificare a socialismului și comunismului în România ! Să facem totul pentru ca urmașii noștri și urmașii urmașilor noștri să poată Spune că în momente hotărîtoare pentru destinul României am făcut ceva pentru dezvoltarea și înflorirea țării, ne-arn făcut datoria. Să ne luăm angajamentul de a ne face datoria față de partid, față de socialism, față de popor. (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu — P. C. K.“).Sînt convins că oamenii muncii din municipiul și județul Iași, împreună cu întregul nostru popor, vor face totul pentru a obține noi și noi succese în îndeplinirea programului minunat al partidului nostru; (Aplauze puternice ; urale îndelungate).Vă doresc succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră ! Vă doresc multă, multă sănătate, multă și multă fericire. (Aplauze puternice ; urale; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R." ! Cei prezenți la adunare ovaționează puternic pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general a! partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. 1)ral al partidului sincere manifestații de dragoste, de a- probare deplină a politicii înțelepte a partidului. Zeci dintre ei, tineri și vîrstnici, au lăsat cîteva cline lucrul, pentru a strînge mîna secretarului general al partidului, a-i ura sănătate și put'ere de muncă, oferindu-i flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este invitat, apoi, să viziteze expoziția, cuprinzînd mostre din cele 65 de sortimente realizate la Buhuși. Conducătorul partidului și statului se oprește în repetate rînduri, e- xaminează cu atenție exponatele.— Cît la sută din producție este de calitatea I, întreabă secretarul general al partidului ?— Peste 96 la sută, răspunde directorul întreprinderii. Est'e bine — apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu — dar trebuie să vă străduiți să realizați întreaga producție numai de calitatea I. Așa cum așteptați de la metalur- giști numai utilaje trainice, tot așa cumpărătorii pretind de la text'iliști numai bunuri de calitate, iar pretențiile cresc continuu.Asigurînd pe secretarul general al partidului că observațiile sale constituie sarcini care vor sta imediat în centrul preocupărilor textiliști- lor, directorul fabricii subliniază că problema calității constituie o chestiune de o- noare a întregului colectiv, iar acțiunile întreprinse în această direcție vizează lărgirea gamei sortimentale, ridicarea calității țesăturilor. Prin recentele măsuri, privind optimizarea structurilor, mai buna folosire a cadrelor, toți inginerii și tehnicienii lucrează direct în producție, asigurînd astfel o mai bună asistență tehnică în toate schimburile, o eficiență. economică sporită.La încheierea vizitei, în semn de stimă și înaltă prețuire a activității neobosite desfășurate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu în slujba patriei, pentru binele întregului popor, colectivul fabricii de postav din Buhuși îi oferă un covor, în firele căruia a împletit cu iiiigală și multă grijă portretul conducătorului iubit al partidului și statului nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește cu căldură pentru darul oferit, felicită colectivul fabricii pentru realizările obținute și îi urează noi succese in munca pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Să luptați pentru a cuceri Ordinul Muncii clasa I — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu.In aplauzele și uralele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat își iau rămas bun de la gazde, ple- cînd apoi spre Bacău.La sediul comitetului’ județean de partid are Ioc apoi o întîlnire de lucru cu membrii Biroului Comitetului județean de partid, ai Comitetului executiv al Consiliului populai.Prin ouvîntul primului secretar, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat despre preocupările actuale și de perspectivă ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor munrii de pe meleagurile băcăuane în vederea înfăptuirii sarcinilor prevăzute în planul de stat, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pentru realizarea cincinalului înainte de termen.In timpul întîlnirii, al discuțiilor care se poartă, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de stadiul lucrărilor de investiții Ia obiectivele industriale, de măsurile luate pentru dezvoltarea agriculturii, mai ales a sectorului zootehnic.

Încă un transport de beton la etajul X al noului bloc turn G 1—2, din seria „turnurilor" ce vor străjui șo șeaua din fața noilor minicar tiere ale Aeroportului — Petroșani. Foto : Ion LEONARD

In continuare, este prezen tată schița de sistematizare a municipiului și a localităților rurale din județul Bacău.O imagine de ansamblu i viitorului acestui oraș prinde contur. In locul unor clădiri insalubre, a unor spații virane sau extraurbane se vor înălța în actualul cincinal 7 300 a partamente. Pe harta orașului vor apare astfel cartierele 1 Mai și Miorița, unități corner ciale, sanitare, școlare, spații verzi și de parcare. In cadrul tuturor ansamblurilor studia'e s-au asigurat amplasamente pentru 114 săli de clasă, creșe cu 1 100 locuri și grădinițe re 960 de locuri.Stud’ul qrupea/ă Ic <wr nea, stațiile industriale ale municipiului. rare voi asigura o dezvoltare econom ico-sociu • a armonioasă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă proiectanților, organelor locale de partid și de stat să se preocupe intr-o mai mare măsură de justa folosire a terenului destinat construi- țiilor de locuințe, asigurînd o densitate corespunzătoare, prin evitarea risipei de spații intre blocuri. De asemenea, md’că să se .construiască în o ‘or clădiri cu mai puține nivele, ținîndu-se seama și de gradul de seismicitate din zona ora șului, precum și amplasarea noilor cartiere în vecinătatea obiectivelor industriale peniiu ca locatarii să fie cît mai a- proape de locurile lor de nur că.Referindu-se la unele probleme economice, secretarul qene ral al partidului cere Comitetului județean de partid să a- nalizeze temeini< toate po-!!>’- litățile în vederea valorificării rezervelor de materii prime, a reducerii cheltuielilor materiale. Totodată, subliniază necesitatea elaborării unui program privitor la dezvoltarea în ritm mai intens a agriculturii ținîndu-se seama de marile posibilități care există în. dome niul irigațiilor, al pășunilor de pe dealurile din județ. Punerea în valoare a acestora ar permite sporirea producției a- gricoje și îmbunătățirea creșterii animalelor. Abordînd problema investițiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă faptul că Uzina de mașini u- nelte trebuie să fie dotată cu mașini din țară, să nu se aștepte aducerea din import a utilajelor. Trebuie folosite cu simț gospodăresc toate capacitățile de producție.De altfel, aceste probleme - subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — le vom analiza mîine, pe teren....Prima zi a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a încheiat în aceeași atmosferă caldă, însuflețită, în care secretarul general al partidului a fost întîmpinăt din primele momente ale sosirii sale pe meleaqurile județului.Deși s-a lăsat înserarea, străzile orașului Bacău cunosc o vie animație. Mii și mii de cetățeni au ținut să-și exprime din nou, bucuria de a avea ea oaspete drag pe conducătorul partidului și statului nostru, să-i mulțumească, din in mi, pentru grija ce o poartă municipiului și locuitorilor sil;De la sediul Comitetului județean, secretarul general al partidului se îndreaptă pe jos, printr-un adevărat culoar viu, spre reședința ce i-a fost rezervată. Mii și mii de oameni, care au inundat principalul bulevard al municipiului, aclamă entuziast pe conducătorul iubit al partidului și statului, care-i salută cu prietenie, le strînge mîi- nile, le urează sănătate și noi succese în activitate. In fața magazinului „Punguța cu doi bani", se face un scurt popas. Vizitînd această unitate comercială, tovarășul Ceaușescu se interesează de calitatea mărfurilor, de mo

dul de aprovizionare. Secretarul general recomandă diversificarea produselor pentru a satisface toate gusturile, ritmicitatea aprovizionării pentru a se evita perioadele de aglomerare a magazinului.Numeroși cumpărători a- flați în magazin îl salută cu bucurie și dragoste, îi urează sănătate și mulți ani în fruntea partidului și statului, mulțumindu-i pentru grija sa statornică pentru condițiile de viață ale cetățenilor.De aici se trece la Magazinul Universal aflat în imediata apropiere, unde sînt desfăcute zilnic mărfuri în valoare de zeci de mii de lei, în special textile și încălțăminte, bunuri de folosință îndelungată. Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de situația aprovizionării, de sortimentele existente, de metodele practicate pentru desfacerea produselor. Sînt prezentate, înire altele, stofe livrate de Fabrica de la Buhuși, care atestă existența unor pfeocupări de îmbunătățire a ritmicității aprovizionării. de reducere a cheltuielilor de circulație a mărfurilor.La magazinul alimentar nr. 2, modernă unitate de alimentație publică, secretarul general este informat că aici s-a introdus experimental programul „non stop" în trei schimburi, care asigură o desfacere mai bună a mărfurilor, o aprovizionare judicioasă a cumpărătorilor, precum și o mai mare eficiență economică. Magazinul este aprovizionat direct de unitățile industriei alimentare din oraș.— Sînteți mulțumiți de felul cum sînteți aprovizionați, de calitatea și diversitatea produselor ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe u- nul din zecile de cumpărători aflați în magazin.— Da! Sîntem foarte mu lțu- miți. Aprovizionarea este a- cum bună, i se răspunde.In continuare, secretarul general vizitează un centru de legume, apreciind aprovizionarea bună cu produse conservate, dar recomandînd, în același timp, să se acționeze energie pentru aducerea pe piață a unor produse proaspete.In cursul scurtei vizite prin magazinele băcăuane, mii de oameni au salutat și aclamat pe secretarul general, mani- festînd, încă o dată, recunoștința față de preocuparea și grija sa permanentă pentru condițiile de viață ale cetățenilor, pentru continua îmbunătățire a nivelului de trai material al populației.Prima zi a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Bacău ia sfîrșit în aclamațiile miilor de băcăuani, care scandează „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", cuvinte care exprimă dragostea fierbinte și atașamentul față de conducătorul iubit al partidului și statului, unitatea de nezdruncina dintre partid și popor, hotă- rîrea cetățenilor de pe aceste meleaguri de a acționa cu abnegație pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini ale Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului, pentru continua înflorire a României socialiste.A fost o primă zi de lucru intens, de analiză responsabilă a importantelor sarcini pe care oamenii muncii de aici și le-au asumat în întrecerea cu timpul pentru realizarea cincinalului înainte de vreme, pentru sporirea continuă a eficienței economice, pentru ridicarea pe noi trepte spre civilizație a orașelor și localităților din această zonă a țării.
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Adunarea populară consacrată aniversării a 125 de ani
de la Revoluția din 1848

(Urmare din pag. 1)

Flacăra revoluției aprinsă 
la Iași avea să lumineze cu
getele și acțiunile luptători
lor de la 1848 din Țara Ro
manească și Transilvania. 
Revoluționarii moldoveni, 
munteni și transilvăneni au 
militat, uniți in iubirea de 
neam și fără, cu forfe comu
ne, in numele cauzei comu
ne.

Năzuinfele care au animat 
pe revoluționarii pașoptiști 
au rodit mai tîrziu in înfăp
tuiri de mare însemnătate na
țională și socială : unirea 
principatelor, sub sceptrul 
domnitorului Alexandru loan Cuza, cucerirea neatîrnării 
de stat a României, făurirea 
statului national român uni
tar

Telurile pentru care a mi
litat generația de la 1818 au 
fost preluate, amplificate și 
ridicate pe noi trepte de cla
sa muncitoare, de mișcarea 
revoluționară a proletariatu
lui, de partidul nostru comu
nist, exponentul intereselor 
supreme ale întregului popor. 
Sub conducerea partidului, în 
urma unor eroice lupte le 
clasă, au tos! 'împlinite cu 
adevărat aspirațiile de drep
tate socială care i-au însufle
ții pe revoluționarii de la 
1848.

Evenimentul pe care-l a- 
niversăm dobîndește, astfel, 
semnificații și rezonante din
tre cele mai profunde acum, 
cînd idealurile pentru care a 
luptat generația pașoptistă au 
fost înfăptuite și mult depăși
te, cînd, printr-o muncă cre
atoare, pasionantă, se edifi
că societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe pă- 
mlntul românesc.

Realizările socialismului se 
vădesc din plin și pe frumoa
sele -meleaguri ieșene, care, 
în această zi de mai. trăiesc 
clipe de mare sărbătoare

Pe multe din vechile edi
ficii ale lașilor, ale căror zi
duri se confundă cu istoria 
și cultura noastră, pe frontis
piciul impunătoarelor clădiri 
ridicate aici în ultimii ani, 
pe arterele orașului, trezit la 
viată nouă, flutură, în adie
rea primăverii, steaguri roșii 
și tricolore.

Populația orașului așteaptă 
cu multă dragoste sosirea 
conducătorului iubit al parti
dului și statului nostru Mii de ieșeni au (inul să-l pri
mească încă de la aeroport.

La coborîrea din avion, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
fon Gheorghe Maurer, îm
preună cu tovarășii Virgil 
Trofin, Dumitru Popescu, 
Cornel Burtică, sînt salutați 
cu ■ căldură de reprezentanții 
organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor ob
ștești

O gardă militară prezintă 
onorul. In semn de aleasă 
Ospitalitate, sînt oferite, du
pă datină, pîine și sare, bu
chete de flori.

In aclamațiile entuziaste a- 
le celor prezenți, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer iau loc in
tr-o mașină deschisă, îndrep- 
tîndu-se spre lași. De-g lun
gul traseului, pe o distantă 
de aproape 12 km, se află 
masaji numeroși localnici, 
care fac semne prietenești, a

dresează, din toată inima, cuvinte de bun sosit.
Aceeași atmosferă insul le

liță o regăsim în oraș.
Este ora 12,00. Se ajunge 

in Piața Unirii, străjuită de 
statuia lui Alexandru loan 
Cuza, loc ce evocă atîtea e- 
venimente de seamă din is
toria Moldovei și a poporu
lui român. Imensa piață frea
mătă de lume.

Ieșenii au împodobit, cu 
multă grijă și dragoste, a- 
ceastă îndrăgită piață, unde 
se desfășoară adunarea. Pe 
una din modernele clădiri, 
ridicată aici, se vede portre
tul secretarului general al 
partidului, Încadrat de mari 
steaguri roșii și tricolore. Es
te înscrisă, de asemenea, u- 
rarea pornită de pe ținuturi
le ieșene și atît de scumpă 
astăzi tuturor „Ceaușescu — 
eroism, Romania — comu
nism". Pe înalte panouri, se 
pot citi înflăcărate lozinci, 
care exprimă, pregnant, sim
țămintele pe care le trăiesc, 
in aceste momente deosebite, 
tofi cei de fată : „Sub con
ducerea încercată a Partidu
lui Comunist Român, să pă
șim înainte spre triumful so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre zorile lumi
noase ale comunismului", 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l“, „Tră
iască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica So
cialistă România I", „Trăiască 
poporul român — constructor 
al socialismului I", „Trăiască 
atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă 1“, „Trăiască 
unitatea muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, a întregu
lui popor în turul Partidului 
Comunist Român!“, „Sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, să luptăm cu 
hotărire pentru realizarea 
planului cincinal 1971 — 1975 
înainte de termen /“. Aceste 
urări și îndemnuri se află, a- 
cum, pe buzele întregii su
flări a lașului.

Simbolizind continuitatea 
peste decenii a tradițiilor și 
năzuințelor poporului nostru, 
strălucesc, in reflexe aurii, 
în mijlocul conturului hărții 
patriei, datele jubiliare „1848 

1973", împreună cu in
scripția CXXV, ce amintește 
de anii care unesc peste 
timp, pe spirala împlinirilor, 
epoca pașoptistă, de vre
murile de azi ale socialismu
lui. Este marcată semnificația 
marelui eveniment : „1848 — 
începui de epocă nouă, pa
gină de epopee în istoria pa
triei"

Aici, in centrul ' municipiu
lui, s-au adunat, pentru a 
participa la adunarea popu
lară, 40 000 de oameni. Sînt 
muncitori de la întreprinde
rile ieșene, țărani cooperatori 
din comunele învecinate, in
telectuali, studenți și elevi, 
sini bărbafi și femei, tineri 
și vîrstnici, urmașii genera
ției de la 1848, ai generației 
unirii, ai generației care a ’ 
desăvirșit statul national ro
mân unitar. Sînt locuitorii la
șului de astăzi, veniți să cin
stească — ca demni moșteni
tori și continuatori — me
moria revoluționarilor de la 
1848, a tuturor luptătorilor 

pentru democrafie, pentru li
bertatea și independenta pa
triei, pentru progres și socia
lism.

Mulțimea întîmpină cu ne
stăvilit entuziasm pe secre
tarul general al partidului, 
pe ceilalfi oaspeți. Văzduhul 
vibrează de puternice urale 
și ovații.

Din rîndul mulțimii se des
prinde un grup de copii, ca
re oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer lalele roșii.

T o v a r ă ș u 1 Nicolae
Ceaușescu, ceilalți oaspeți, 
urcă la tribuna oficială, îm
preună cu reprezentanți ai 
organelor județene și orășe
nești de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, militanți din ilegalitate 
ai partidului și mișcării noas
tre muncitorești, cu persona
lități ale vieții științifice, ar
tistice și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile ieșene.

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

Cuvîntul de deschidere es
te rostit de tovarășul Gheorghe Cilibiu, secretar al Co
mitetului județean lași al 
P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Ion Tofan, muncitor la Uzina de 
fibre sintetice din Iași, Elena Dascălu, studentă la Faculta
tea de istorie a Universității 
„AI. 1. Cuza", Aglaia Lupu, 
președinta Cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Ruginoasa și acad. Cristofor Simionescu.

Primit cu vii și îndelungi 
ovații, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Ampla expunere a secreta
rului general al partidului — 
strălucită sinteză a tradiți
ilor noastre revoluționare, a 
mărețelor înfăptuiri obținute 
de .poporul nostru, sub con
ducerea partidului, pe calea 
luminoasă a socialismului — 
a fost urmărită cu deosebit 
interes fi subliniată, în repe
tate rînduri, de puternice a- 
plauze.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru 
găsește un larg ecou în con
știința și inimile participau Ii
lor la adunare: Din zeci de 
mii de piepturi se înaltă, 
fierbinte, cuvinte de slavă 
pentru partid, pentru patria 
noastră socialistă. Se scandează, minute în șir, „Ceaușescu —- P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul". Lo
cuitorii de pe meleagurile ie
șene — de unde a pornit Re
voluția de Ia 1848 — își ma
nifestă simțămintele de cal
dă dragoste și recunoștință 
fală de partid și secretarul 
său general. Ei își exprimă 
adeziunea deplină la politica 
marxist-leninistă a partidu
lui, hotărîrea de a dura, sub 
conducerea sa, acel „falnic 
viitor" României pe care l-au 
întrezărit în visurile lor în
drăznețe cei mai înflăcărați 
patrioți, de a contribui, ală
turi de întregul popor, la re
alizarea mărețului program 
trasat de Congresul al X-lea, a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a P.C.R., la ridicarea 
patriei pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației socia

liste și comuniste. Asistăm 
la o vibrantă expresie a con
tinuității de idealuri și aspi
rații patriotice între trecut 
și prezent, a voinței întregii 
noastre națiuni socialiste de 
a urma neabătut drumul tra

O impresionantă evocare 
a marilor momente 

ale istoriei poporului român
In marea piafă are loc, a- 

poi, un impresionant specta
col festiv consacrat aniversă
rii a 125 de ani de la revo
luția din 1848, intitulat su
gestiv „Eroi au fost, eroi sînt 
încă".

Spectacolul înfățișează, în- 
tr-o emoționantă și sugestivă 
frescă, tumultuosul an 1848, 
paginile sale memorabile de 
avînt patriotic și generozita
te umană, marile momente a- 
le istoriei noastre ce au suc
cedat acestui eveniment de 
hotar, culminînd cu înfăptui
rea visului de aur al poporu
lui — instaurarea unei soci
etăți în care aspirațiile tutu
ror celor ce muncesc, de a 
fi stăpîni pe (ara lor, de a 
hotărî liber asupra destinelor 
proprii, de a făuri o patrie 
înfloritoare, liberă și demnă, 
s-au îndeplinit, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, forță politică ce a pre
luat, a amplificat și a dat noi 
valențe, profunde sensuri te
lurilor înaripate ale înainta
șilor.

Cete de tinere și tineri, în 
portul popular al tutu
ror regiunilor tării, pur-
tînd flori în mîini, pă
trund în Piața Unirii, expri
mi nd simbolic mesajul de
cinstire, omggiul pe care as
tăzi întregul popbr, locuitorii 
de pe întreg cuprinsul tării 
îl aduc revoluționarilor pa
șoptiști. Ca un ecou al isto
riei, răsună emoționantele 
versuri ale marșului patrio
tic „Pui de lei", dînd glas 
sentimentelor de adîncă re
cunoștință ale urmașilor față 
de eroii patriei, care, prin 
lupta lor neînfricată, prin 
jertfa lor, au deschis drum 
nou unor prefaceri înnoitoa
re în viafa patriei. Deasupra 
marii piețe răsună insuileți- 
toare cuvinte rostite de se
cretarul general al partidului 
la cea de-a 125-a aniversare 
a Revoluției din 1848 : „Mult 
singe d vărsat poporul nos
tru de-a lungul secolelor în 
zbuciumata și dramatica sa 
istorie pentru păstrarea fiin
ței naționale, pentru apăra
rea libertății și demnității, 
pentru afirmarea de-sine-stă- 
tătoare, pentru egalitate în 
drepturi cu toate popoarele 
lumii. Revoluția de la 1848 
a fost una din paginile cele 
mai mișcătoare ale acestei e- 
popei, dovedind, prin spiritul 
de jertfă al maselor, al celor 
mai buni fii ai tării, voința 
de libertate a poporului ro
mân".O scenă alegorică, ilustrată 
muzical de Rapsodia a Il-a ti 
lui George Enescu, evocă 
Moldova în zilele 'furtunoase 
ale anului 1848, pe meleagu
rile căreia au crescut, s-au 

sat de partid, drumul ferici
rii și al bunăstării, al înflo
riri multilaterale a României 
socialiste, la temelia căreia 
stau jertfele și înfăptuirile 
tuturor marilor noștri înain
tași. .

înălțat, au rodit cugetele 
mari ale neamului.

Din filele istoriei reînvie 
figuri de revoluționari mol
doveni : Vasile Alecsandri, 
Mihail Kogălniceanu, Costa- 
che Negri, Alecu Russo, A- 
lexandru Ioan Cuza; în in
terpretarea actorilor sînt 
rostite legendarele cuvinte a- 
le Iui Alecu Russo : „Privește 
la miazăzi și la miazănoapte, 
popoarele își ridică capul... 
gîndirea se ivește luminoasă 
pe deasupra întunericului.. 
Gîndirea, duhul ce zidește și 
credința ce dă viată... Lumea 
veche se prăvălește, și pe a 
ei dărîmături slobozia se 
înaltă !'... Deșteaptă-te 1“ A- 
poi, corul reia înflăcăratele 
versuri ale lui Andrei Mure- 
$nu „Deșteaptă-te române"

Văzduhul este cutremura! 
acum de dangăt-de clopote, 
de chemări la revoltă ce iz
bucnesc ca o flacără fîșnită 
din inima poporului, împo
triva nedreptății, împotriva 
asupririi.

Celor prezenți le sînt reda
te momentele dramatice ale 
desfășurării Revoluției de ia 
1848 din Moldova. Crainicii 
se succed, reconstituind epi
soadele vremii. Sînt evocate 
principiile pentru reforma pa
triei ale revoluționarilor 
moldoveni, refugiați la Bra
șov : nimicirea tuturor privi
legiilor, desființarea robiei 
pe pămîntul românesc, împro
prietărirea locuitorilor săteni 
fără nici un fel de răscumpă
rare din partea lor, întemeie
rea instituțiilor tării pe prin
cipiile de libertate, de egali
tate și de frățietate, unirea 
Moldovei cu Țara Româneas
că, o unire dorită de veacuri 
— așa cum spune Alexandru 
Ioan Cuza — de toți românii, 
o unire pe care, după spiri
tul timpurilor, cu armele în 
mină, au voit să o săvîrșeas- 
că Stefan cel Mare și Mihai 
Viteazul.• ■ . • •

Corul cîntă acum imnul pa
triotic „Trompetele răsună" 
de Gavril Musicescu ale că
rui versuri — „Un dor pe 
tofi îi poartă / Să-și vadă iar 
moșia 1 Unită, mare, mîndră, / 
Trăiască România" / — au 
îmbărbătat la luptă, au întă
rit conștiința de sine a popo
rului român, convingerea lui 
asupra necesității unității na
ționale în cadrul frontierelor 
aceluiași stat.

1848 •— Transilvania. Su- 
gerînd adunarea de la Blaj, 
un mol recită vestitele ver
suri ale lui Șt. O. Iosif din 
poemul „Cîmpul libertății".

Intr-o scenă istorică, de 
mare intensitate emoțională, 
este redată acum figura neîn
fricatului Avram Iancu, vor
bind celor 40 000 de români 

adunați la Blaj, alături de nu
meroși iobagi maghiari. Se 
aud vestitele cuvinte ale .Ju- 
rămîntului depus de Aduna
rea generală a nației româ
ne în Cîmpul Libertății: 
„...ca român voi susține tot
deauna națiunea noastră ro
mână pe calea dreaptă și le
giuită și o voi apăra cu toa
te puterile în contra oricărui 
atac și asupriri; nu voi lucra 
niciodată în contra drepturi
lor și a intereselor națiunii 
române și voi ține și voi a- păra legea și limba noastră 
română, precum și libertatea, 
egalitatea și frățietatea ; pe 
aceste principii voi respecta 
toate națiunile, poftind egală 
respectare de la dînsele -, nu 
voi încerca să asupresc pre 
nimenea, dar nici nu voi su
feri să ne asuprească nime
nea ; voi conlucra după pu
tință la desființarea iobăgiei, 
la emanciparea industriei și 
a comerțului, la păzirea dreo- 
tații, la înaintarea binelui u- 
manitătii, al națiunii române 
și al patriei noastre". Se in
tonează „Marșul lui Avram 
Iancu" și „Sfîntă zi de liber

tate".
Sînt redate apoi zilele fier

binți ale revoluției din 
Muntenia. Desprins din pagi
nile luminoase de glorie ne
pieritoare ale tării, care stră
lucesc peste veac, iată-l a- 
cum pe legendarul Nicolae 
Bălcescu, inspiratorul și con
ducătorul necontestat al re
voluției din această parte a 
pâmintului românesc, expri- 
mînd dragostea puternică -i 
poporului tafă de glia stră
bunilor, bărbăție și vitejie, 
setea neostoită de libertate 
și dreptate socială, dorința 
unitafii naționale nutrită și 
proclamată unanim de pașop
tiștii din Moldova, Transilva
nia și Țara Românească • 
„Unitatea națională fu iubi
rea visată a voievozilor noș
tri cei viteji, a tuturor bărba
ților noștri cei mari. Pentru 
dînsa ei trăiră, munciră, su- 
feriră și muriră. Pentru dînsa 
Mircea cel Bătrîn și Ștefan 
cel Mare se luptaseră toată 
viata lor îndelungată și l râ
seră asupră-le năvălirea în
grozitoare a turcilor, pentru 
dînsa Mihai cel Viteaz cade 
în Cîmpia Turzii".

Orologiul Palatului Cultu
rii bate, clopotele sale iă- 
cînd să răsune, ca de obicei, 
refrenul „Horei Unirii". Ca 
la un semn, orchestra și co
rul, apoi și cei prezenți preiau 
melodia amplifieînd-o. E uri 
moment ce sugerează istoricul 
an 1859, de împlinire a visu
rilor pașoptiștilor. Figurile lui 
A. I. Cuza, Vasile Alecsan
dri, Moș Ion Roată sînt re
date pe fundalul steagului tri
color, sub ale cărui falduri, 
pe care se afla înscrisă de
viza „Dreptate și frăție", re
voluționarii au jurat că vor 
fi credincioși voinței nației 
române, apărînd-o din toate 
puterile împotriva oricărui 
atac sau asupriri.

Crainicul anunță anul 1877. 
Intruchipînd figura lui Vasi- 
le Alecsandri un actor reci
tă „Odă ostașilor români"

Intr-o simfonie a mișcării 
și culorilor grupuri de dansa
tori exprimă, în sugestive ta
blouri coregrafice, uni-ea 
proletariatului român sub 

steagul socialismului. Orches
tra, corul intonează „Interna
ționala". Un crainic citează 
o pagină din operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, re
feritoare la crearea P.S.D.M R.r 
„In această epocă se inten
sifică legăturile dintre socia
liștii români de pe ambele 
versante ale Carpaților, se 
creează legături tot mai strln- 
se între proletariatul din ță
rile române. Mișcarea munci
torească ce se dezvoltă con
comitent în toate provinciile 
românești își propune ca li
nul din țelurile importante 
ale programului ei revoluțio
nar realizarea unității națio
nale a poporului nostru".

lată acum figura lui Mihai 
Eminescu, autorul nemurito
rului „împărat și proletar", 
in care pana sa își striga re
volta și îndemnul: „Zdrobiți 
orinduiala cea crudă și ne
dreaptă / Ce lumea o împar
te în mizeri și bogați".

Este prezentat în continu
are momentul înfăptuirii sta
tului unitar român pentru sa
re poporul nostru a dat grele 
jertfe. Un mare cor intonea
ză „Pe-al nostru steag".

Pagina scrisă cu litere de 
aur în istoria patriei — cre
area Partidului Comunist Ro
mân —, sub conducerea căruia s-au înfăptuit idealurile 
luminoase- pentru care au 
luptat nenumăratele generații 
ale înaintașilor, este redată 
în mod solemn. Un cor reci
tă : „Și-o forță-a trebuit / au
re să schimbe ț In forță / la
crima I și 1 suferința j Și-a 
fost atunci un ceas hotărîtor / 
In crugul timpului bătrîn j 
Cînd s-a născut din lupte și 
din jertfe / Partidul nostru 
Comunist Român /.O masă de oameni, înlăți- 
șînd clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, ti

P.C.R.Trei litere I Arzînd pe culmi de dor, De-al omeniei soare aurite,Dinspre trecut în azi spre viitor Suind ca trei columne infinite IȘi ele-s rădăcină, trunchi și rod Pridvorul casei. Tîmpla. Temelia.Noi P.C.R. cînd spunem, spunem tot : Poporul! Ceaușescu ! România I
Intr-o atmosferă de entuzi

asm patriotic răsună continuo 
„P.C.R. — Ceaușescu".

Impresionanta manifestare 
consacrată mărețelor eveni 
mente revoluționare de la 
1848 ia sfîrșit. Ea a constitu
it o puternică expresie a 
sentimentelor patriotice ca
re animă întregul nostru po
por, a cinstirii înaintașilor, 
care au intrat în istorie ca 
luptători dîrzi, neînfrieafi 
pentru păstrarea ființei noas 
tre naționale, pentru înfăptu
irea aspirațiilor poporului 
spre o viață demnă, libe'ă, 
civilizată. Manifestarea a fos* 
totodată un prilej de evocare 
a drumului parcurs de între
gul popor sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
a succeselor dobîndite de oa
menii muncii pe calea socia
lismului pe pămîntul Români
ei.

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu străbate pe jos 
Piața Unirii, sărbătoaiea 
populară continuînd ast'el. 

nted larg desfășurat steagul 
partidului, înaintează com
pact, în ritmul imnului 
„Partidul”, simbolizind unita
tea politică a întregului po
por, în frunte cu cei mai 
vrednici fii ai ei — comuniș
tii.O altă alegorie evocă zile
le fierbinți de luptă și de 
glorie ale insurecției din au
gust 1944. Apoi, o suită de 
scene redau imagini din e- 
popeea construirii socialismu
lui, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă
mîntul patriei noastre snb 
conducerea partidului, eare 
mobilizează și călăuzește e- 
nergiile, înflăcărînd întregul 
popor în marea operă patri
otică de ridicare a tării pe 
culmile progresului și civili
zației.

Corul și orahestra flintă, ca un ecou, continuu reluat, 
„Glorie, partid nebiruit".

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

în mod firesc, în mijlocul lo
cuitorilor. O mare Horă a 
Unirii se încinge în întreaga 
piață avînd în rîndul ei pe 
tovarășul NiGolae Ceaușesaa, 
pe ceilalți conducători de 
partid și de stat. Secretarul 
general al partidului este a- 
poi condus de mulțime su 
calda urare „Muiți ani tră
iască", ieșenii manifestîn- 
du-și deschis bucuria de a 
avea din nou în mijlocul lot 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea nestră
mutată în politica partidului, 
care conduce întregul nostru 
popor, din victorie în victo
rie, spre țelul luminos al er> 
munismului.Reportajul a fost realizat deIon MĂRGINEAN^Adrian IONESCBNicolae VAMVW Gheorghe BRATESI’i Iosif SOCACIU Constantin ZEAVOG

Munca de cercetare — proiectare 
materializată în

noi utilaje miniere

Abundenta de mobilă>
în magazinele 
de specialitate

Extinderea capacităților de concepție — cercetare- pioiectare și de execuție de prototipuri și utilaje în serii. în vederea asimilării de produse noi, în lumina directivelor trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. și do Conferința Națională a partidului, a constituit pen- t'-< i-olectivul de salariați a- t U M P o problemă de maxi interes, o preocupare •"-inră. -are, în nrma indicațiilor primite din partea secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU cu ocazia vizitei de lucru din toamna trecută în municipiul nostru, a căpătat dimensiuni de și mai mare amploare. In acest sens. în cadrul I. U. M. Petroșani a luat ființă un grup de cer- cetare-proiectare care cuprinde un număr de 11 cercetători și 6 proiectanți.In legătură cu activitatea și perspectivele de viitor ale a- cestui nucleu de concepție, integrat organic în ritmul producției "oste! unități industriale cu pondere ridicată în e<- n > municipiului nostru, am aflat unele lucruri de interes mai larg din convorbirea purtată cu tovarășul Nicolae Ilîndoreanu, inginer șef concepție din cadrul acestui colectiv Din cele aflate rezultă că munca aici se desfășoară pe două fronturi, și anume în domeniul cercetării pe de o parte, și cel al proiectării, pe 

de altă parte, iar corelarea celor două laturi ale muncii de concepție se materializează în rezolvarea diferitelor probleme tehnice pe care uzina le are încă nesolutionate, atît în privința proceselor tehnologice cit și. în preocuparea perina^ nentă pentru îmbunătățirea proci elor fabricate aici, și a- similarea unor utilaje miniere noi. De asemenea, în prezent se studiază programul de dezvoltare a mecanizării pînă în 1980.
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— Instituirea colectivului nostru și afilierea lui în cadrul 1. U M Petroșani comportă o serie de avantaje, ne spunea ing Nicolae Hindorea- nu Printre altele contactul cu producția fiind permanent, a- vem posibilitatea să urmărim după asimilare, modul în care utilajul se încadrează în complexul de exploatare în care lucrează, putem constata cu mai multă operativitate îmbunătățirile și modificările ce-i sînt necesare a fi aduse, iar
»pe parcursul exploatării lui putem să ne dăm seama de 

măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea necontenită a performanțelor produsului respectiv. Colaborarea nemijlocită cu secțiile productive aduce, după sine, rezolvarea operativă a diverselor situații ivite pe parcursul executării diferitelor utilaje. In privința asimilării de noi produse, serviciile constructor-șef și tehnologic, avînd un rol coordonator în acest sens, sînt compartimentele cu care colaborăm în mod permanent. Una din 

sarcinile de bază ale colectivului în etapa actuală este relevarea și executarea proiectului pentru foreza de săpat suitori în steril, care pînă în prezent este în bună parte rezolvat.Trecerea la fabricarea utilajului tehnologic de abataj pentru lucrările de investiții (deschideri și pregătiri) vizează definitivarea documentațiilor aflate în faza finală de execuție. In domeniul susținerii, avem în atenție atît diferitele tipuri de stîlpi de sus

ținere hidraulici, cît și — ca principal obiectiv — susținerea mecanizată cu cadre păși- toare pentru stratul 3, din Valea Jiului. De asemenea, tot în acest domeniu ne vom îndrepta cercetările noastre și asupra grinzilor articulate în consolă, pe care, cu ajutorul unor colaborări externe, sperăm să le realizăm în uzina noastră. Se lucrează și la u- nele proiecte privind instalațiile de automatizare a transportoarelor, partea electrică a complexelor miniere. In anul acesta se vor fabrica 161 de tipuri de utilaje de o mare diversitate, parte unicate, altele în serii mici, ceea ce desigur, dă un caracter de ansamblu activității de concepție de aici, de angrenare complexă într-o sferă largă de probleme cu care este confruntat mineritul Văii Jiului.Concluzionînd, programul de asimilări de mașini și utilaje noi, începînd de la stadiul de cercetare-proiectare și pînă la execuție de serie pe 1973, este deosebit de bogat și mobilizator. Luînd în considerare condițiile existente, se întrevăd premise certe ca transpunerea acestora în practică să devină o certitudine, un aport esențial la dezvoltarea mineritului Văii Jiului pe coordonatele modernizării și automatizării, mereu ascendente.Ionel ȚABREA

Aspect de la Expoziția de mobilă din piața halelor din Petroșani.

Despre 
panouri și 
încă ceva
Ne este peste mină să 

credem că un colectiv de 
muncă nu are fruntași. Mai 
ales dacă acest colectiv și-a 
îndeplinit sarcinile de plan, 
sau a obținut, la unii indica
tori, rezultate meritorii. Mai 
degrabă credem că în acel 
colectiv fruntașii nu sini cu- 
noscuți, sau cei care-i cu
nosc și au datoria să-i popu
larizeze întîrzie să facă a- 
cest lucru.

La sectorul Livezeni, a- 
parținînd de mina Aninoasa 
de cum am intrat în incintă 
ne-am îndreptat spre un pa

NOTE • NOTE • NOTE
I ........... . , I

nou ce ne-a ieșit In cale. Era 
„Panoul de onoare" al... frun
tașilor. Poziția și locul Iui au 
fost bine alese, dorind ca 
fiecare vizitator să ia un 
prim contact cu colectivul, 
prin fruntașii acestuia. Dar, 
panoul era... gol. Fruntașii — 
lipseau de la întîlnire, fapt 
ce ne-a îndemnat să reflec
tăm puțin asupra adevărate
lor onoruri de care se bucu
ră fruntașii aici, prin „grija" 
grupei sindicale, grijă care 
continuă să se numească, de 
fapt, formalism.

Nefiind primul caz (sau 
singurul) cînd se ignorează 
necesitatea ținerii la zi, a 
unei astfel de carte de pre
zentare a unui colectiv mini
er, ne întrebăm dacă nu ar 
fi util să ia ființă și un alt
fel de panou care să activize
ze pe o altă cale interesai 
pentru popularizarea fruntași
lor.

După cum am informat cititorii ziarului nostru, întreprinderea comercială lo cală de stat pentru produse industriale a deschis, în piața halelor din Petroșani, o expoziție permanentă de mobilă. Organizată cu mull simț practic comercial, dotată corespunzător și bine a- provizibnată, expoziția oferă cumpărătorilor posibilita tea de a se convinge în totalitate de aspectul estetic plăcut, de funcționalitatea

„Autocriti* 
câ“ și o 
invitație 

la reflecțieDe la un salariat Criticat 
în. coloanele ziarului cu cît- 
va timp în urmă, pentru o 
anumită abatere /folosirea 
autoturismului întreprinderii 
în „interesul" — unei plim
bări, și încasarea diurnei 
pentru această plimbare) am 
primit un răspuns prea puțin 
autocritic, în care se susți
ne cam așa ■■ cele semnalate 
nu corespund adevărului pen
tru că deplasarea nu s-a pe

„garniturilor" de mobilă expuse.Abundență de tipuri de mobilă — sîntem datori să precizăm acest lucru în special pentru locuitorii celorlalte orașe ale municipiului —, în modele și stiluri variate, nu este doar în depozitul din Petroșani. Conducerea întreprinderii informează ca aceleași produse, în cantități suficiente, există și în magazinele de specialitate din Vulcan și Eupeni.

trecut în luna august ci în 
octombrie ; în București nu 
am stat cîteva ore ei cîteva 
zile ; mașina nu a fost nouă, 
ci sosită dih reparații capita
le ș.a.m.d.

Ce să spunem ? După așa 
o „autocritică" sugerăm sa
lariatului să-și amintească și 
de alte deplasări făcute cu 
mașina întreprinderii în inte
res privat asupra cărora nu 
am insistat în articolul amin
tit din lipsă de spațiu (E 
vorba de un pescuit, de ,o... 
librărie, de un botez, sau 
nuntă și altele).

Dacă primele critici nu au 
iost înțelese cum se cuvenea, 
oferim salariatului în cauză, 
tovarășul Cornel Jimboreanu 
de la Spitalul din Lupeni un 
al doilea prilej de reflecție in 
urma căruia nu așteptăm răs
punsuri scrise, ci o schimba
re de optică.

Hie J. MARIN
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Ultimele știri Prestările de servicii — la nivelul
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celor mai înalte exigențe 

ale populației !

3t LEONTIN BLAJAN, președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor meșteșugărești

I „Ziua României'" in cadrul j 
Tirgului de la ParisPARIS 4 — Corespondentul Agerpres, Paul Diacones- cu, transmite: In cadrul Tîrgului de la Paris s-a des- Ifășurat, joi, Ziua României Țara noastră prezintă, în acest an, cea mai amplă ex- I poziție dintre participant străini. Pavilionul românes* cuprinde o largă gamă de produse, de la tractoare și | utilaje petroliere, la mașini I unelte și aparataj electronicde la confecții și obiecte dc artizanat, Ia costume popu- Ilare și discuri. Mii și mii de pliante au fost oferite vizi- | tatorilor, care au venit în 

Conferința Organizației comune
și mauricienea subliniat că, la această reuniune, ar urma să fie discutată problema stabilirii, în cit mai scurt timp, a unei poziții comune a stat’elor respective față de relațiile lor viitoare cu Piața comună.

aîrn-malgașePORT LOUIS 4 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Port Louis, capitala Insulelor Mauritius,, se desfășoară cea de-a noua conferință la nivel înalt a Organizației comune afro-malgașe și mauriciene .Intr-un raport prezentatparticipanților, președintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor, care este și președintele în exercițiu * al OCAMM, a, declarat că, sînt în curs demersuri pentru convocarea unei reuniuni a reprezentanților statelor africane asociate la C.E.E., prin Convenția de la Yaounde, și ai țărilor care vor deveni a- sociate, încă înaint'e de conferința O.U.A. pentru comerț,1 dezvoltare și chestiuni monetare de la Abidjan, programată pentru luna mai. El------- -----------
Edward 
Qierek 
a sosit 

în IugoslaviaBELGRAD 4 (Agerpres). t- La invitația lui Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, vineri a sosit, într-o vizită de prietenie în Iugoslavia Edward Gierek, prim-se- cretar. al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc U- nit Polonez, — informează a- genția Taniug.In aceeași zi, la Brdo, lîngă Krani. au început convorbirile oficiale dintre Iosip Broz Tito și Edward Gierek, care efectuează un schimb de opinii asupra relațiilor dintre cele două țări și dintre U.C.I. și P.M.U.P., precum și asupra u- nor probleme internaționale actuale, o atenție deosebită fiind acordată situației din Europa și relațiilor pe acest continent.
Evoluția evenimentelor din LibanBEIRUT 4 (Agerpres). — Incidentele violente produse în ultimele două zile între armata libaneză și unități ale forțelor de rezistență palestiniene ău luat sfîrșit vineri — relatează agențiile MEN, Reuter, United Press International și France Presse. Noul acord de încetare a focului — al doilea în decurs de 24 de ore — a fost respectat, cu mici excepții (localitatea Rashaya, precum și o serie de zone din sudul țării), pe întreg teritoriul Libanului.Anunțat de postul de radio

FILMESIMBATA, 5 MAIPETROȘANI — 7 Noiem brie : Domnului profesor cu dragoste ; Republica: Marea hoinăreală ; LONEA — Minerul : Un candidat la președinție ; VULCAN : Filiera ; URICAN1 : Fuga e sănătoasă ; LUPENI , — Cultural : Lupul mărilor ; Muncitoresc : Procesul unei stele.

5,00 Buletin de știri, 5,05 Cu cîntecul și jocul pe plaiurile tării ; 5,40 Melodii în zori de zi; 6,00—8,08 Radio- programul dimineții; 8,08Matineu muzical ; 8,30 Lamicrofon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri : 9,30 

număr mare la expoziția „România ’73", interesați a- ■ tît de exponatele firmelor j industriale, cît și de standu- . rile cu vînzare sau de para- I la modei românești.Aflat la Paris, într-o vizi- ă oficială, cu prilejul expoziției românești, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de ;tat la Ministerul Comerțu- 'ui Exterior, s-a întreținut cu oameni de afaceri, cu directorii unor firme care expun în cadrul tîrgului, cu funcționari superiori din Ministerul francez al economiei și finanțelor. .

Combinatul dc mătase „Scerbakov" din Moscova. Secția (csătorie. In foto : Creatoarele combinatului examinează noile modele care sînt pregătite producției.
Luptele dinPNOM PENH 4 (Agerpres). — Forțele patriotice din Cam- bodgia exercită o presiune crescîndă asupra pozițiilor trupelor lonnoliste din sectorul Neak Luong, provocînd inamicului pierderi grele în oameni și echipament militar. Agenția France Presse

Beirut în primele ore ale dimineții, acordul prevede revenirea forțelor armate libaneze și a unităților palestiniene la pozițiile deținute înainte de începerea ostilităților. Se preconizează, totodată, accelerarea ritmului de creare a unor patrule mixte însărcinate să controleze modul în care fiecare parte respectă încetarea focului, precum și adoptarea, de comun acord, a măsurilor necesare pentru eliminarea cauzelor care au dus, sau ar putea duce în viitor, la noi* incidente.

Miorița ; 10,00 Buletin deștiri ; 10,05 Cîntă Victoria Darvai și Ga vrii Prunoiu ;10.20 Piese instrumentale ;10,30 Emisiune muzicală de la Moscova; 11,00 Buletin de știri; 11,15 Turism; 11,35 Cînt'ece de Cornel Țăranu și Sergiu Sarchezov ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Radiorecording;15,00 Buletin de știri ; 16.00 Radiojurnal; 17,00 Știință, tehnică, fantezie ; 17,25 Pagini corale alese ; 17,40 Cîn- te-ce de dragoste ; 18,00 Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări; 20,50 La banul melodiilor ;21.20 Moment poetic; 21,30 Revista șlagărelor ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Ringul dansului ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Consultările multilaterale de la HelsinkiHELSINKI 4 — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : Vineri, participanții la consultările multilaterale de la Helsinki, consacrate pregătirii conferinței pentru securitate și cooperare în Europa s-au întrunit în ședință plenară. Cu acest prilej a fost discutat programul de activitate pe perioada următoare. Incepînd de luni, 7 mai, paralel cu ședințele grupurilor de lucru, care se ocupă de
Lucrările reuniunii științifice 

a O. M. S.GENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva s-au desfășurat, timp de cinci zile, lucrările unei reuniuni științifice — la care au participat specialiști în bolile cardio-vasculare din 20 de țări — pentru a oferi noi sugestii planului Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) destinat stabilirii cauzelor maladiilor de inimă. După datele deținute de O.M.S., în 50 de țări de pe toate continentele, cifra deceselor provocate de bolile de inimă reprezintă 37 la sută din numărul total, situîndu- se, astfel, pe locul al treilea în ordinea cauzelor cunoscute. Specialiștii au ajuns la

Cambodgiarelatează că două batalioane ale trupelor lonnoliste, dislocate în apropierea orașului Neak Luong, au fost scoase din luptă, iar efectivele militare ale regimului de la , Pnom Penh rămase în împrejurimile orașului Neak Luong se aflau, joi, într-o situație foarte critică.Situat pe malul fluviului Mekong, Neak Luong reprezintă un centru vital pentru aprovizionarea pe cale fluvială a orașului Pnom Penii, încercările administrației lonnoliste de a-și menține controlul asupra comunicațiilor dintre cele două orașe au eșuat. In ultimele zece zile, nici un convoi fluvial nu a mai putut ajunge la Pnom Penh, unde se resimte o penurie acută de carburanți.In . împrejurimile orașului Takeo, la 80 kilometri sud de Pnom Penh, continuă să fie semnalate ciocniri între detașamentele patrioților și efectivele • militare lonnoliste.

T V
9,00 Curs de limba germană — Lecția a 52-a ;9,30 A fost odată oa niciodată... Povestea micului cocoșat (I);10,00 Telex ;10,05 Publicitate ;10,10 Ansambluri folclorice Ansamblul „Firicelul” al Uzinei de fibre sintetice Iași;10,40 De vorbă cu gospodinele ;11,00 Selecțiuni din emisiunea „Seară pentru tineret" ;11,50 Roman foileton : Cin- tec la apusul so-arelui Episodul IV — „Semănatul" (reluare);12,35 Cărți și idei (reluare);13,05 Telejurnal;16,00 Telex ;16,05 In actualitate, școala ;16,20 Rapsozi populari: A- 

problematica primului capitol al ordinei de zi a viitoarei conferințe — aspectele politice, juridice și militare ale securității — și ale capitolului al treilea — cooperarea culturală — își va desfășura activitatea și grupul de lucru -pentru problemele cooperării economice, tehnjco-știin- țifice și în domeniul protejării și ameliorării mediului înconjurător (capitolul al doilea).

concluzia că măsurile de prevedere, Intre care o alimentație rațională, un regim de viață normal, precum și exercițiile fizice sînt soluțiile cele mai indicate pentru împiedicarea răspîndirii flagelului și, în special, micșorarea îjji- mărului celor care suferă a- tacuri de cord. Raportul O.M.S. precizează, în același timp, că a crescut numărul persoanelor tinere care au a- fecțiuni cardio-vasculare și arată că în numeroase țări sînt făcut'e investigații Speciale în preîntîmpinarea bolilor și studierea cauzelor acestor a- fecțiuni.

Convorbiri 

cehoslovaco- 

vest- germaneBONN 4 (Agerpres). — La Bonn au avut loc convorbiri cehoslovaco — vest-germane consacrate extinderii legăturilor economice reciproce. Delegațiile celor două țări au fost conduse de Ivan Peter, ministru adjunct al comerțului exterior, și Detlef Roh- wedder, secretar de stat în Ministerul economiei. „Există", după părerea ambelor delegații, posibilități serioase în vederea activizării schimbului de mărfuri dintre Cehoslovacia și R.F.G." — a declarat un purtător de cuvînt vest-ger- man.

lecu Crudu comuna Bălcescu, jud. Boto șani ;t6,30 Emisiune iii limba germană ;18.15 Ritm, tinerețe, dans ; Teletop '73 ;t9,00 ..Biruit-au gindul” ;Ion Neculce „Acest ,pămint al Moldovii...1'19,20 1001 de seri ;19.30 Telejurnal - Cincina Iul înainte de termen’ — cauză a întreguluipopor ;20,10 Cîntecul săptămînii ;20.15 52 de inițiative în 52 de săptămîni, punctualitate, randament, calitate ;20.30 Tele-enciclopedia ; ■21.15 Film serial Mannix ;22,05 Telejurnal :— Săptămî- na sportivă ;22,35 Autografe... autografe.., Cu Anda Călugărea- nu, M-rina Voica, și Cornel Const-antiniu ;23,05 Cîntece și flori ;

Luînd cuvîntul în ședința plenară, reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, a subliniat necesitatea intensificării procesului de redactare a documentelor de lucru. în vederea închei : consultărilor pregătitoare în această fază, astfel încît conferința generală pentru securitate și cooperare în Europa să noată fi convocată în perioada imediat următoare, cît mai curînd posibil.

♦ Ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea, a fost primit, vineri, de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, în vizită de prezentare. La Roma s-au deschis, la 3 mai, lucrările unei adunări a cadrelor din Confederația generală a agriculturii italiene (Confagricultura) în prezența primului ministru- al Italiei, Giulio Andreotti, precum și a ministrului italian al afacerilor externe, Giuseppe Medici, și a ministrului a- griculturii, Lorenzo Natali.♦ Elemente extremiste au declanșat joi, la Belfast, unul din cele mai mari incendii cunoscute de Irlanda de Nord în ultimele luni. A fost distrus complet un depozit de anvelope situat în apropiere de centrul capitalei provinciale.♦ Clodomiro Almeyda și-a prezentat demisia din funcția de ministru de externe al Republicii Chile, în legătură cu alegerea sa ca locțiitor al secretarului general al Partidului socialist — anunță agențiile TASS și Reuter.♦ Cu prilejul unui miting de masă, generalul Omar Tor- rijos, șeful guvernului panamez, a declarat că la negocierile cu Statele Unite în problema Zonei și Canalului de Panama, țara sa are în vedere o reglementare pe cale amiabilă, dar nu poate accepta amînarea exercitării suveranității asupra acestui teritoriu național.♦ Condamnat la doi ani închisoare pentru „vina" de a fi dezvăluit rînduielile rasiste din Rhodesia și achitat de o Curte de apel în urma reacțiilor opiniei publice internaționale, ziaristul Peter Niese- wand, corespondent Ia Salisbury al unor agenții de presă și publicații occidentale, a fost pus, joi, în libertate. El a fost obligat, insă, să părăsească teritoriul rhodesian.♦ Cancelarul R.F. Germania, Willy Brandt, s-a întors, joi seara, la Bonn, după vizita oficială efectuată în Statele Unite. întrevederile sale cu președintele Nixon, desfășurate miercuri și joi, au fost axate pe examinarea relațiilor S.U.A. cu Europa occidentală, a principalelor aspecte ale situației internaționale, între care lucrările reuniunii multilaterale de la Helsinki consacrate pregătirii conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, precum și a altor chestiuni de interes reciproc.
LOTOLa tragerea Loto clin 4 mai1973 au fost extrase țoarele numere : urmă-Extragerea I : 37, 78, 58,45, 31, 4, 25, 29, 83.Extragerea a Il-a : 87, 26,47, 62, 35, 53, 74, 80, 81.

Valorile temperaturii înregistrate in cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani 4- 23 grade ; Paring + 17 grade.Minimele : Petroșani + 8 grade ; Paring + 8 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține frumoasă. Cer variabil. Vînt slab din nord. 

— Tovarășe președinte, unitățile U.J.C.M. desfășoară, după cîte știm, în Valea Jiului, o activitate diversificată și extinsă. Vă rugăm să ne spuneți care sînt formele de organizare a prestărilor de servicii pentru populație prin cooperația meșteșugărească, acum după aplicarea normelor de structură unică, cîte cooperative meșteșugărești funcționează, ce servicii prestează ?— Ca urmare a aplicării normelor de structură unică, în Valea Jiului acționează, în prezent, cooperativele meșteșugărești ;,Unirea", cu sediul în Petroșani, și „Deservirea", cu sediul în Lupeni. Cooperativa „Unirea" satisface nevoile de prestări de servicii ale populației, din orașele Petroșani și Petrila, iar „Deservirea" Lupeni asigură satisfacerea acelorași cerințe pe teritoriul orașelor Lupeni, Vulcan, Uricani și al comunei A- ninoasa.Acestea prestează pentru populație întreaga gamă de servicii pe care au prestat-o înainte ca și pe cele pe care le-au asigurat cooperativele absorbite, manifestînd în plus preocupări pentru diversificare.— Valea Jiului ridică cu acuitate cîteva probleme de prestări, unele tărăgănate din anii anteriori, altele necorespunzător asigurate. Ne referim Ia servicii de spălătorie — curățătorie chimică, boiangerie, cojocărie, închirieri de veselă, de obiecte turistice etc. Cum s-a rezolvat sau cum și cînd se va rezolva o astfel de problemă ?— Este adevărat, cîteva din serviciile citate, poate chiar și altele, nu au fost sau nu sînt încă asigurate Ia nivelul pretențiilor populației, al nevoilor acesteia. 'Cunoaștem și ne preocupă acest neajuns, am avut și avem preocupări pentru înlăturarea lui. Tată cîteva dovezi :In orașul Petroșani este în curs de realizare, din investițiile cooperației meșteșugărești, un complex de unități de spălat și curățat chimic și de vopsit. Constructorul are ca termen de predare a acestui complex data de 31 august a.c. U.J.C.M. a pus la dispoziția sa utilajele principale necesare dării în funcțiune la termen a acestui obiectiv. Pînă
Excursie pentru 

vizionarea meciului 
de fotbal România — 

R. D. GermanăPentru a facilita vizionarea de către cît mai mulți amatori din Valea Jiului a meciului dintre echipele reprezentative de fotbal ale României și R. D. Germane, Filiala Petroșani a O. J. T., organizează pentru ziua de 27 mai a.c. o excursie specială cu trenul la București. Costul excursiei este de 14.3 lei de persoană în care intră transportul dus-în- tors și valoarea biletului la meci, tribuna I-a.Organizatorilor din întreprinderi și instituții care vor prezenta filialei O.J.T. tabele cu 30 de participanți la această excursie li se oferă, drept recompensă a preocupării depuse. avantajul de a efectua excursia -în mod gratuit. înscrierile se primesc pînă în ziua'de 15 mai inclusiv.------#---------
Concursul organizat 

de Comitetul 
Național pentru 
Apărarea PăciiConcursul pe bază de buletine pe tema „Cultura română — promotoare a idealurilor păcii, umanismului și respectului între popoare", dotat cu un număr de 816 premii valoroase, se bucură de o largă participare din partea tuturor categoriilor de oameni ai muncii din Valea Jiului.Cunoscînd că ultimul termen de trimitere a buletinelor completate la C.N.A.P. București, str. Polonă, nr 19, este 31 mai 1973 reamintim celor interesați că un număr restrîns de buletine se mai pot procura prin comitetele de luptă pentru pace de la școlile de toate gradele din municipiul nostru. 

la termenul stabilit pentru predarea acestui obiectiv se vor pune la dispoziție toate utilajele prevăzute în proiect, ca fiind în sarcina beneficiarului.Prestări de servicii de acest fel sînt asigurate și în prezent, dar în condiții mai grele.In Lupeni, cooperativa „Deservirea" are o unitate de spă

lat și curățat manual și face față cerințelor. Activitatea ei a fost extinsă astfel ca să poată răspunde și la cerințele populației privind spălatul- călcatul, nu numai la cele ale unor organizații, întreprinderi sau instituții de stat.Biroul comitetului executiv al U.J.C.M. a luat măsuri ca în Petroșani, să fie reorganizată' unitatea de închiriat o- biecte turistice și de uz casnic pînă Ia data de 21 mai. In acest scop, conducerea cooperativei „Unirea" din Petroșani, este în posesia nomenclatorului obiectelor cu care trebuie să fie dotată unitatea. Tnfor- mez populația din Petroșani că nomenclatorul acesta nu e limitat și că pe măsură ce se vor formula cereri noi, inventarul secției respective va fi completat.In prezent, pentru a răspunde cerințelor de prestări privind cojocăria, unitatea de blănărie a cooperativei „Unirea" din Petroșani execută și lucrări de cojocăric, iar la Vulcan funcționează o unitate de confecții de blănuri și cojoace.— Au fost citate în presă sau în corespondența cetățenilor cu cooperativele, prin intermediul presei cazuri de unități de reparații aparatură electrotehnică, electronică și de uz casnic care poartă oamenii pe drumuri. S-au luat măsuri pentru a se îndrepta asemenea stări de lucruri?
PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII SERALE 

DE MARXISM-LENINISM— pentru zilele de 7, 8 și 9 mai a.c. —SECȚIA ECONOMIE, ANUL I — secția de la Lupeni în ziua de luni, 7 mai, ora 17, la club : în ziua de miercuri, 9 mai, ora 17’— secția de la Petroșani, la cabinetul de partid. ANUL II : în ziua de luni, 7 mai, ora 17, la cabinetul de partid.SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE PARTID, ANUL I — în ziua de marți, 8 mai, ora 17, la cabinetul de partid.SECȚIA FILOZOFIE, ANUL 111 — in ziua de marți, 8 mai, ora 18, la Școala generală nr. 1 Petroșani.

angajează :

• mecanic buldo-excavator
• mecanic excavator

Condițiile de angajare și salarizare con
form H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic între orele 7—15, de la biroul personal-în- 
vățămînt și salarizare al secției de preparare 
Coroești — Vulcan.

— Pentru toate cazurile a- cestea, privind buna servire, U.J.C.M. cît și conducerile cooperativelor vizate au aplicat sancțiuni administrative sau statutare celor vinovați. Tot astfel vor fi tratate și cazurile care se vor mai ivi de aici înainte, privind cererea populației.Aș vrea însă să aduc la cunoștința populației nu ca o scuză ci ca un factor obiectiv, faptul că unele întîrzieri în răspunsurile la solicitări le populației nu sînt cauzate de carențele activității noastre. Cel mai mare neajuns al activității noastre îl aduce lipsa pieselor da schimb, pe care furnizorii nu le livrează la tirnp. E vorba de piese de schimb pentru televizoare, radiouri, aspiratoare, frigidere. Evident, salariații uniunii și ai cooperativei răspunzători de aprovizionare vor trebui ă stăruie mai mult pe lîngă furnizori pentru obținerea acestor piese, mai ales că ele -e fabrică în țară, la uzinele E- lectronica din București, la Electromotor Timișoara, la fa- brica de frigidere Găiești si altele.— Colective de control care urmăresc respectarea tarifelor legale au depistat. în Valea Jiului, unități ale coone- ratiei meșteșugărești care în- călcau aceste tarife. Ce măsuri s-au luat pentru ca nouuIaHa să cunoască bine tarifele care se percep pentru prestat”1'’ solicitate si pentru ca anumiii lucrători incorecți să nu mai poată „eluda" aceste tarife "— Pe baza planurilor de control s-au efectuat de către organele de specialitate a uniunii. controale inoninâte în colectiv la toate unitățile noastre din Valea Jiului. In toate cazurile în care s-au constat tat abateri de la tarifele le-T gale s-au anlicat sancțiuni persoanelor vinovate.Pentru ca populația: să cunoască tarifele ce se percep legal pentru toate felurile de orestări, s-a luat măsura oa listele-tarif să fie afișate la Ioc vizibil în toate unitățile, încît populația ce apelează la serviciile noastre să le poată vedea și să poată verifica corectitudinea lucrătorilor noștri. Convorbire consemnată de Th MAWCUȘ
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