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Adunarea populară dîn Capitală 
consacrată aniversării a 125 de ani

de la revoluția din Muntenia
de la 1848 și a unui sfert de veac

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul Gerhard Kruger, 

din Republica Federală Germania

București, 16 iunie 1973. In 
această zi, cetățenii Capitalei 
patriei — și împreună cu ei 
întreaga țară — au omagiat, 
retrăind cu vie emoție și in
tensă mîndrie patriotică, do
uă evenimente istorice de 
seamă care au avut o inriu- 
rire profundă asupra evoluți
ei societății românești: îm
plinirea a douăsprezece dece
nii și jumătate de la revoluția 
burghezo-democratică din 
Muntenia și a unui sfert de 
veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție.

Aceste evenimente memora
bile, desfășurate In epoci și 
condiții sociale diferite, re
flate insă într-o slrinsă și in
disolubilă legătură,se înscriu 
în istorie ca momente de răs
cruce pe drumul lung și greu 
dar mereu ascendent al popo
rului nostru spre unitate, li
bertate și dreptate socială, 
spre progres și o viată mai 
bună, spre independentă și 
neatîrnare, spre dobîndirea 
dreptului de a fi stăpin pe 
destinul său, intr-o Romanic 
liberă și înfloritoare.

Anul 1848 este mereu viu 
în memoria timpului și In 
conștiința poporului ca anul 
mișcării revoluționare pașop
tiste, eroică ridicare la luptă 
a noilor clase în formare, a 
maselor largi populare împo
triva vechilor rinduieli feu
dale, pentru înfăptuirea năzu
ințelor afirmării de sine stă
tătoare a națiunii româna, 
glorios preludiu al zilelor 
noastre de biruință, începutul 
marii bătălii pentru edificarea 
României moderne, iar, apoi, 
a. României contemporane, so
cialiste.

In primăvara fierbinte a lui 
1848, Bucureștiul a reprezen
tat cel mai însemnat centru 
revoluționar. Nepieritoare râ
mi n actele de vitejie ale lo
cuitorilor Capitalei, ale celor 
care s-au jertfit pentru salv
gardarea cauzei nobile a revo
luției și a cuceririlor sale, 
pentru apărarea pămlntului 
patriei.

A urmat, un secol mai tir- 
ziu un veac de dîrze și ne- 
injricate lupte, de hotărîtoare 
victorii anul 1948, an isto
ric, cînd s-a înfăptuit actul 
revoluționar al naționalizării, 
act fundamental, dorit și îm
plinit, sub conducerea parti
dului, de to/i cei ce mu.ceau 
cu brațele și cu mintea. El a 
însemnat sfirșitul definitiv a! 
dominației și existentei bur
gheziei, apusul ,secolelor de 
exploatare la care a fost su
pus poporul nostru de clasele 
stăpinitoare autohtone și de 
capitalul străin și a marcat, 
totodată, trecerea la făurirea 
noii orinduiri.

Aceste momente cruciale 
din istoria patriei le sărbăto
rește acum, în aceeași zi — 
simbolică și semnificativă co
incidentă — întregul nostru 
popor Omagierea lor are loc 
in condițiile In care au fost
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Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții 
conferite cu prilejul 

aniversării a 25 de ani 
de la naționalizareTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consdiului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmînat sîmbătă, în cadrul unei solemnități, înalte distincții conferite cu prilejul aniversării a 25 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție.Este un moment solemn. Cei cărora astăzi conducătorul partidului și statului le înmînează cele mai înalte ti tluri și ordine, toți cei decorați cu acest prilej — muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, activiști de partid și de stat — au merite deosebite, înscrise la loc de frunte

de la naționalizare
Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,Marea adunare populară din Capitală este consacrată sărbătoririi a 125 de ani de la revoluția burghezo-democratică din Muntenia și a u- nui sfert de veac de la naționalizarea principalelor mijloace de producție din țara noastră — evenimente de importanță istorică pentru mersul înainte al României pe calea progresului și civilizației, a socialismului. (Aplauze puternice ; urale).Cu acest prilej, . doresc să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți aici, tuturor locuitorilor Capitalei, întregului nostru popor, un salut călduros și cele mai bune- u- rări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, din partea mea personal. (Aplauze puternice; urale. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Deși desfășurate în epoci și condiții sociale diferite, cele două evenimente pe care le aniversăm astăzi se află într-o profundă și organică interdependență. Atît revoluția burghezo-democratică, cît și actul naționalizării care a marcat trecerea la revoluția socialistă reprezintă momente epocale în lupta poporului român pentru libertate și dreptate socială, pentru independență și neatîrnare, pentru dreptul^ de a fi stăpin pe destinul său. (Aplauze puternice; urale prelungite).Stimați tovarăși și prieteni,Am avut prilejul să evoc in ultimul timp, — la Iași și la Blaj — cauzele care au determinat și împrejurările în care s-au produs evenimentele revoluționare ce au cuprins, în 1848, țările române. Așa cum am mai arătat, revoluția burghez.o-democrati- că din Moldova, Transilvania și Muntenia s-a desfășurat simultan- și a avut un caracter unitar, fiind expresia a- eelorași_ cerințe objective . ale dezvoltării sociețății românești, a idealurilor care animau pe toți fiii acestui popor.Se poate spune că revoluția dm Muntenia a avut cea mai mare amploare, a atras in- viitoarea ei cele mai largi forțe sociale, a îmbrăcat cele mai variate și mai ascuțite forme de manifestare. La a- ceasta a contribuit și faptul că la desfășurarea evenimentelor au participat unii dintre cei mai reprezentativi gîn- 

în cronica anilor construcției cu succes a socialismului in patria noastră. Cei mai mulți dintre ei sînt veterani ai bătăliilor conduse de partid, ai înfăptuirii actului revoluționar, istoric, de acum 25 de ani. care a pus temelie trainică unui șir nesfîrșit de victorii in opera edificării noii orinduiri în patria noastră.La solemnitatea înmînării înaltelor distincții au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescp- Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia-
(Continuare în pag. a 3-a) 

ditori și. revoluționari pașoptiști, în rîndul cărora un rol de cea mai mare importanță avea să joace, prin vasta sa cultură social-polit'ică, prin radicalismul și spiritul creator al concepțiilor sale, prin calitățile sale de organizator politic și militant revoluționar, Nicolae Bălcescu.Marile frămintări sociale ale anului 1848 ■ ce zguduiau întreaga- Europă, aveau să-l găsească pe Nicolae Bălcescu în. Franța, pe baricadele revoluționarilor parizieni, luînd parte la asaltul împotriva, palatului regal, la răsturnarea monarhiei. împreună- cu- alțt tineri progresiști români a- flați la studii în Franța, Nicolae Bălcescu se întoarce în luffta martie a anului 1848 la București, hotărît să acționeze pentru precipitarea evenimentelor, pentru .declanșarea revoluției în Principatele Române.Pașoptiștii din Muntenia, Nicolae Bălcescu, lan Heliade Radulescu, C.A. Rosetti, frații Golescu și alții, trec la e- laborarea programului. revoluției, care preconiza atît reforme ce interesau burghezia liberală, cît, mai ales, revendicări social-politice ce priveau nemijlocit masele populare. Programul prevedea desființarea privilegiilor de. clasă ale boierimii, emanciparea clăcașilor și împroprietărirea lor, egalitatea în fața legii, drepturi politice pe/itru toți cetățenii, inclusiv pentru locuitorii de alte naționalități. In program se cerea constituirea -unei adunări obștești în care să fie reprezentate toate stările sociale și care să aleagă domnitorul țării pe termen de cinci ani, crearea unei gărzi' naționale care să apere cuceririle revoluției. O adunare constituantă trebuia să alcătuiască și să voteze constituția țării. La loc de frunte în program se a- flău înscrise, de asemenea, e- liberârea națională a poporului', cucerirea independenței administrative și legislative a țării,. neamestecul străin în treburile interne.Măsurile severe, inclusiv a- restarea unor revoluționari, luate de domnitorul Bibescu, n-au putut împiedica, răspîn- direa ideilor revoluției și solidarizarea maselor în jurul acestui program. In cadrul marii adunări de la Islaz, revendicările revoluționarilor sînt însușite intr-o atmosferă de puternic entuziasm, adop- tîndu-se istorica -Proclamație" care, după cum se cuDPentru merite deosebite în opera de construire a socialismului,Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de pro ducție,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Articolul 1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și Medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : Aurel Boghici, director la Uzina mecanică Sinaia, județul Prahova, Gheorghe Brâ- tosin, maistru la . Uzinele ..Progresul" Brăila, loan Csiki, furnalist la Uzinele de fier Vlăhița, județul Harghita, Trandafira Fabricantu, țesătoare la întreprinderea „Țesătura" Iași, Constantin Frunză, director al întreprinderii ..Frigocom" București, Samoilă Fodor, director al întreprinderii de produse ceramice Sighișoara, Alexandru Gomoiu, pensionar, municipiul București, Miron Gurgui, pensionar, municipiul Brașov, 

noaște, avea să devină în fapt, pentru întreaga perioadă a revoluției, însăși constituția țării. Proclamația a determinat un uriaș avînt Revoluționar în întreaga țară. Chiar în cadrul adunării de la Islaz masele trec la alegerea guvernului provizoriu — din care făceau parte Ion Heliade Radulescu, Ștefan Golescu, Cristian Tell, Nicolae Ple- șoianu. Radu Șapcă și alții — și hotărăsc să ia în stăpînire Craiova, apoi Bucureștiul și întreaga țară.Una din caracteristicile fundamentale ale evenimentelor revoluționare din Muntenia o Constituie faptul că, datorită sprijinului maselor populare, revoluția a reușit să cucerească pentru un t'imp puterea în stat, trecînd chiar la'promulgarea unora din reformele programului adoptat la' Islaz. Sub puternica presiune a' maselor, însuși domnitorul Bibescu este nevoit să accepte, la 11 iunie, revendicările pașoptiștilor și guvernul alcătuit’ de aceștia. Amploarea victoriei dobîndite l-a făcut pe Bălcescu să a- precieze că „revoluția de Ia 11 iunie a fost cea mai frumoasă ce s-a întîmplat vreodată la un popor“.Primele măsuri decretate de Guvernul revoluționar au fost înființarea steagului național tricolor, ca simbol al suveranității de stat, desființarea rangurilor boierești, desființarea cenzurii, înființarea gărzii’ naționale. Totodată, a doua zi după instaurarea guvernului provizoriu, ziarul „Prun-: cui român" — primul ziar al revoluției — lansează apelul intitulat „Către frații noștri din Moldova", în care se spunea : „Ceasul libertății a sunat pentru tot românul... Uniți-vă cu noi, frați de dincolo de Milcov, peste undele lui să vă întindem brațele, dorind cu înfocare a vă da sărutarea frăției și a libertății. Munteanu și moldoveanu sint toți români, sînt frați, o singură nație; uniți-vă cu noi, goniți pe tiranul a cărui nume va rămîne o pată vecinică în istoria țării. înălțați stindardul libertății și dobîndiți- vă sfintele drepturi. Uniți vom fi tari ; uniți vom sta împotriva oricărui vrăjmaș al libertății noastre. Trăiască libertatea 1 Trăiască România 1” (Aplauze puternice, prelungite : urale).Caracterul larg de masă pe care l-a avut revoluția din Muntenia este ilustrat și de hotărirea cu care populațiaE C R EIon lacobescu, șeț serviciu la Centrala industrială bere, spirt, amidon — București, Manea D. lonescu, pensionar, municipiul Ploiești, Gheorghe Iga, maistru la întreprinderea minieră Barza, județul Hunedoara, Gheorghe Marincean, director la Combinatul de piele și încălțăminte „Cluja- na“. Victor I. Neagoe, maistru la Secția aparataj centralizare C. F. R. Craiova, Eugenia Ni- culescu, țesătoare la Industria bumbacului București, Constantin Olteanu. maistru sculer la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște, Ion Pe- rianu, pensionar, municipiu] București, Gheorghe Petroiu, pensionar, municipiul București, Irimie Simăndan, director la I.A.S. Sere— Arad, loan Strango, tîmplar la întreprinderea de prelucrarea lemnului Satu Mare.Articolul 2. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor : Victor E. Butcă, muncitor forjor la Uzina ..Timpuri Noi", municipiul București. Ilie Gh. Butnaru, 

a intervenit pentru apărarea guvernului provizoriu de' manevrele contrarevoluției interne și externe, pentru salvgardarea cuceririlor dobîndite prin luptă. 'Făcîndu-se ecoul stării de spirit generale, ziarul „Pruncul român" scria la 12 iunie : „Am dobindit libertatea, trebuie să ne arătăm și vrednici de • dinsa". O expresie a acestei voințe a Rpporului o constituie impresionanta adunare de la 15 iunie de pe dealul Filaretului, unde peste 30 000 bucureșteni, precum și un mare număr de țărani veniți din împrejurimile orașului, au jurat solemn să apere prdgrâhlul rt- voluționai- pe care l-au recunoscut drept Constituția țării. Prin diferite mașinațiuni, re- acțiunea a reușit să. înlătiire de două' ori guvernul revoluționar, dar tot de atîtea ori masele populare au acționat cu fermitate și l-au reinstau- rat la cîrma țării. Aceste intervenții energice ilustrau gradul înalt de radicalizare a maselor, uriașa forță politică pe care o reprezentau, capacitatea lor de a-și impune voința și de a determina cursul evenimentelor istorice.Revoluția pașoptistă din Muntenia, activitatea guvernului provizoriu au avut și o serie ’de limite, confuzii și e- zitări care au avut urmări negative1 în evoluția raporturilor de forțe. Este concludentă în acest sens o scrisoare trimisă la 9 iulie, din Sibiu, deA.G.  Golescu celor din București, în care spunea : „Să ne invirtoșim inimile, fraților, să apucăm o politică mai e- nergică... A lăsa celui ce de două ori s-a revoltat în contra guvernului cimp deschis și liber ca să se poată revolta și a treia oară, aceasta nu mai este generozitate, ci numai o tristă și periculoasă slăbiciune". La rîndul său, Nicolae Bălcescu, militînd pentru o ripostă categorică față de uneltirile reacțiunii, spunea : „In împrejurări grele și extraordinare trebuie măsuri extraordinare". Faptul că guvernul provizoriu .de atunci n-a dat ascultare acestor îndemnuri, a tergiversat, și pînă la urmă a renunțat la aplicarea în viață a deciziei de desființare a privilegiilor feudale și de împroprietărire a țăranilor, a slăbit baza de ’ masă a revoluției.Factorul hotărîtor care a determinat însă înăbușirea
(Continuare. in pag. a 2-a)Tpensionar, municipiul Roman, județul Neamț, Ioan P. Bodea, director la întreprinderea de panificație Deva, Maria F. Balekics, pensionară, municipiul Timișoara, Constantin D. Bolgiu, maistru la Uzina de utilaj chimic Ploiești, Elena I. Bacria, confectioner piese radio la Uzina „Electronica", municipiul București, Irimie I. Creangă, șef de atelier la Uzinele „Tractorul" Brașov, Ion Alex. Cristea, in- giner-șef la Depoul C. F. R. Adjud, județul Vrancea, Osz- car Fere'nz F. Dick, pensionar orașul Caransebeș, județul Caraș-Severin, Mircea C. Dră- gușinoiu, brigadier la Fabrica de piele și încălțăminte „Vîl- ceana", județul Vîlcea, Gheorghe M. Dăiescu, tehnician la Uzina de vagoane, municipiul Drobeta Turnu-Severin, Mihai T. Drecin, pensionar, municipiul Arad, Nicolae M. Dască- lu, pensionar, municipiul Iași, Gheorghe N. Dăscălescu, maistru mecanic la Uzina de ma-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, pe ziaristul Gerhard Kruger, de

Faptele, garanția împlinirii angajamentuluiColectivul sectorului VI — investiții al E.M. Tonea s-a angajat, după cum ne-a comunicat inginerul Ștefan Ro- bu.ca in această lună să depășească planul fizic al lucrărilor miniere de deschideri și pregătire cu 10 metri liniari.In luna mai sectorul a raportat realizarea unui volum de 21,3 ml de lucrări peste
In cursul acestei luni s-a făcut recepția unor Importante lucrări executată de sectorul de investiții al minei Vulcan, atît la montaje cît și la lucrări mintere, prin care s-a asigurat intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție in blocul V, orizontul 548. Deja, în aceste zile, sectorul IV a plasai aici o

Modernizarea drumului spre cabana Rusu
Zilele trecute au început lucrările de exe

cuție a unui nou obiectiv în municipiul nos
tru : modernizarea drumului de acces spre 
cabana Rusu. Lucrarea se execută de către 
șantierul de construcții forestiere Cimpa, a- 
vînd ca beneficiar Consiliul popular județean 
și constă din asfaltarea drumului pe o lun
gime de peste 6 km. Concomitent se vor 
executa lucrări de lărgire a traseului actual 
și de consolidare a malurilor.

Modernizarea acestui drum va răspunde 
creșterii traficului rutier în această zonă ca 
urmare a dezvoltării exploatării cărbunelui 
din cadrul sectorului Maleia - Livezeni al 
minei Aninoasa.

Modernizarea șoselei va răspunde totodată 
și cerințelor turistice pentru accesul în ma
sivul Paring în care scop se află intr-un stadiu 
avansat un alt obiectiv - telescaunul.ZIUA PIONIERILORIn această zi, de început de vara, părinții și copiii împreună, cadre didactice, întregul nostru popor sărbătorește ziua dedicată membrilor celei mai tinere organizații revoluționare — Ziua pionierilor. înscrisă în rîndul sărbătorilor tradiționale, ca semn al prețuirii de care se bucură tineretul patriei noastre, Ziua pionierilor constituie pentru toți copiii țării un minunat prilej de manifestare a recunoștinței și dragostei față de Partidul Comunist Român, față de întregul nostru popor care înconjoară cu grijă părintească tînăra generație.Munca eu pionierii este o misiune plină de răspundere, pe care partidul a încredințat-o cadrelor didactice, comandanților instructori, misiune în care educația politică a copiilor de vîrsta pionieriei se impune ca o chestiune dintre cele ' mai importante. Conducerea nemijlocită de către partid a Organizației pionierilor este izvorul fundamental al tuturor realizărilor sale, condiție hotărîtoare a perfecționării. permanente a mișcării pionierești din țara noastră.Astăzi; cînd drapelele scumpei noastre Românii, flutură maiestuos deasupra careurilor unităților de pionieri, cei 12 000 de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor din Valea Jiului, raportează ■cu mîndrie partidului rezultate bune obținute la învățătură. activități interesante și bogate în conținut, inițiative și acțiuni demne de condițiile minunate în care învață și trăiesc. Așa răspund cei mai mici cetățeni ai municipiului grijii cu care sînt înconjurați, de a crește sub soarele permanent al fericirii, cu mintea luminată, oameni de nădejde ai viitorului.Dacă se afirmă că în Valea Jiului există o mișcare pionierească entuziastă, explicația constă în faptul că se realizează o legătură firească, zilnică, cu oamenii muncii și eforturile lor. Expedițiile organizate pe urmele grevei din august 1929 de Ia Lupeni. întîlnirile cu vechi membri de partid. activiști de partid și de stat și cu fruntași în activitatea social-eco- nomică au fost tot atîtea reuși prilejuri emoționante

la revista „Bunte Illustrierte" din Republica Federală Germania.La primire au fost de față tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., și Constantin Mitea, consilier al președintelui . Consiliului de Stat.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru revista „Bunte Illustrierte" din R. F. Germania.

sarcina de plan, faptul acesta constituind garanția căhofă- rirea colectivului va fi împlinită.Două din brigăzile de frunte ale sectorului au obținut în luna trecută adevărate performanțe. Brigada condusă de Gherasim Fiito, la lucrările de deschideri și pregătire din aripa estică, orizontul 460, 
/Voi capacități de extracțiebrigadă de abataj, urmiud ca în cursul trimestrului III, exploatarea stratului să se realizeze prin opt abataje, săparea lucrărilor de pregătire a- le acestora aflindu-se intr-un stadiu avansat.lucrările de montaj ale instalațiilor mecanice — instalația de împins vagonete, fri- na pneumatică, gura de în

de manifestare spontană și sinceră a dragostei și recunoștinței copiilor față de partid. Biruințele minerilor noștri, sărbătorile lor, au fost nelipsite de prezența pionierilor, care le-au înmînat flori odată cu gîndu- rile lor de a fi mai silitori, mai buni.Educarea copiilor în spiritul tradițiilor de luptă și muncă ale clasei noastre muncitoare, al cunoașterii trecutului de luptă al partidului și poporului, a realizărilor de azi cît și a perspectivelor luminoase ale țării noastre, este direcția majoră a activității Organizației municipale a pionierilor, lată, deci, fundamentul pe care a apărut, la întîlnirea de lucru a activelor pionierești din Valea Jiului cu tovarășul Ioachim Moga, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara, al P.C.R., și tovarășul Virgiliu Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației pionierilor, inițiativa de mare valoare educativă din municipiul Petroșani, adresată tuturor copiilor țării : „In fiecare zi din viața de pionier cit mai multe fapte demne de un viitor comunist". (Continuare in pag. a 4-a)

sectorul III — galeria direcțională și galeria transversală nr. 62, săpate în steril — a a- vansat. în total, 104 ml. Cea condusă de Teodor Flutur, în puțul orb nr. 11, a realizat 46 ml de avansare, rezultat lăudabil care s-a concretizat, pentru membrii formației de lucru, intr-un ciștig substan tial de 195 lel/posf de miner.
cărcare acționată pneumatic a suitorului colector dintre o- rizontul 548 și orizontul 480 — ca și ale celor electrice s-au desfășurat în ritm susținut pe parcursul ultimelor două luni, asigurîndu-se respectarea termenului de dare in funcțiune. La execuția lucrărilor au participat echipele conduse de Iosif Racolța și Marin Marinescu.

I
I

Pe tinerii comuniști Dumitru Popescu, Francisc Vuk și Ion Țandea de la a- telierul mecanic al minei Lonea i-am surprins în timpul realizării unei matrițe necesare Ia confecționarea cîrligelor pentru dispozitivele de răpit stîlpi hidraulici. Foto: Ion T.ICIU

Dar numerosul detașament al pionierilor din Valea Jiului a devenit un nume de referință și prin bogata activitate culturală, sportivă, sau prin acțiuni tradiționale cu un conținut educativ substanțial. Participarea directă a peste 7 000 de pionieri și școlari la diferite formații artistice, repertoriile întocmite cu grijă, înalta ținută artistică a interpretării, strădaniile micilor artiști și ale animatorilor, s-au soldat cu numeroase locuri fruntașe la fazele republicane ale concursurilor cultural-artistice. Astfel au obținut premiul I montajul Școlii generale nr. 1 Petrila „Cîntă Valea Jiului", „Circum varietăți" de la Școala generală nr. 5 Petroșani, premiul special al U.G.S.R. și titlul de laureat al festivalului corul „Doina" de la Școala generală nr. 5 Petrila, premiul I solistul Marius Pienaru de, la Școala generală nr. 3 Lu- peni și recitatoarea GrettyProf. Victor IAȚENCO, președinte al Consiliului municipal al Organizației pionierilor



DUMINICA, 17 IUNIE 19782

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)revoluției din Muntenia, ca de altfel din toate Țările Române, a fost intervenția străină. Inspăimîntată de succesul revoluției, reacțiunea internă face apel la sprijinul forțelor contrarevoluționare din străinătate. Cele două mari puteri care își împărțeau dominația asupra principatelor române — Imperiul Otoman și Imperiul țarist — își dau mîna și de această dată în consensul de a reprima revoluția din Muntenia. Trupele turcești trec Dunărea și înaintează spre București. Aceasta a produs un puternic val de indignare în rîndurile poporului care-și exprima ho- tărîrea de a înfrunta pe invadator, de a apăra cu orice preț cuceririle revoluției, noile rînduieli pe care le instaura în țară, libertatea și nea- tîrnarea patriei. Peste două sute de mii de cetățeni au ieșit pe străzile Bucureștiului pentru a apăra Capitala împotriva intervenției armatelor Imperiului Otoman. Această impresionantă voință de luptă a populației întîrzie un timp a- tacarea Capitalei. La 12 septembrie însă, armatele lui Fuad-Pașa iau cu asalt' Bucu- reștiul. Populația orașului împreună cu ostașii din cazărmile situate în Dealul Spirii opun o rezistență eroică. Neșterse vor rămîne în amintirea poporului actele de vitejie săvîrșite de detașamentele de pompieri conduse de căpitanul Pavel Zăgănescu, de ostașii regimentului 3, care s-au jertfit într-o înfruntare inegală, copleșit de superioritatea invadatorului, pentru salvarea cauzei sfînte a revoluției, pentru apărarea pămîntu- lui patriei. (Urale puternice, prelungite).Infrîngerea rezistenței populare de către oștile otomane și intrarea apoi, la numai cîteva zile, în Muntenia, în București, a armatelor țariste, venite, de asemenea, să înăbușe lupta poporului răsculat', au pus capăt revoluției fi în această provincie românească.Cerințele ohiective și aspirațiile vitale ale poporului nostru nu au putut fi înfăptuite în 1848, datorită împotrivirii forțelor reacțiunii interne. coalizării acestora cu reacțiunea internațională. A- ceasta a frînat evoluția socială a României, a amînat cursul evenimentelor, dar nu a putut împiedica poporul român să dea împlinire idealurilor sale de libertate, progres social și o viață mai bună. După, cum se știe, la un deceniu a'e la revoluția pașoptistă. prin voința poporu-ui, Moldova și Muntenia se unesc intr-un singur stat, în pofida uneltirilor forțelor potrivnice interne și externe, iar după aproape trei decenii se realizează idealul eliberării de sub jugul dominației otomane a Principatelor Române — cucerirea independenței de stat. a României. (Aplauze puternice, urale).Cursul desfășurării evenimentelor revoluționare de la 1848 din cele trei țări românești a pus în evidență o serie de concluzii și învățăminte deosebit de prețioase pentru lupta ulterioară a poporului.In primul rînd, un învăță- mînt. s-ar putea spune cu caracter mai universal, este a- eelp că forțele reacționare interne lac totul și se unesc cu tot ce este mai retrograd pentru a împiedica progresul societății. Ca să-și salveze privilegiile și dominația de clasă ele sînt în stare să trădeze poporul, recurgînd la sprijin străin pentru înăbușirea luptei închinate libertății. progresului social, independenței naționale a poporului.In al doilea rînd, un învă- țămînt, de asemenea de mare importanță, este acela că ridicarea la luptă a forțelor revoluționare, progresiste impune un program clar, care să-și propună satisfacerea nevoilor și cerințelor maselor largi populare, care sînt forța principală a oricărei revoluții, a progresului social în întreaga lume. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul").In al treilea rînd, evenimentele de acum cinci pătrare de veac au demonstrat că pentru triumful revoluției este nevoie de unitate, disciplină de fier, spirit de sacrificiu ; că este nevoie de o organizare fermă, de un conducător politic încercat care să știe să unească și să conducă masele populare în luptă, este nevoie de creârea forțelor armate proprii, care să asigure apărarea revoluției, a cuceririlor ei și a independenței naționale. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Se poate spune că forțele progresiste din țările române, revoluționarii din acea perioadă au tras o serie de învățăminte. De aceea au știut să acționeze în mod corespunzător în realizarea Unirii în 1859. în lupta pentru independenta națională. Mai cu seamă au tras învățăminte forțele revoluționare muncitorești, clasa muncitoare care a trecut la făurirea partidului său de a- vangardă, încă în 1893, creînd astfel statul major, forța conducătoare a clasei muncitoare. a poporului pe calea revoluției socialiste, a luptei pentru socialism. (Aplauze puternice ; urale; se scandează ..Ceaușescu — P.C.R.").Sînt cunoscute luptele soci- ale și naționale desfășurate de poporul nostru după 1848. atît victoriile, cît și înfrînge- rile pe care Ie-a suferit. Ceea ce a caracterizat întreaga perioadă de după 1848 a fost mersul ascendent al poporului 

nostru, întărirea forțelor progresiste, revoluționare care au luat un nou avînt odată cu dezvoltarea clasei muncitoare, cu înființarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România și, apoi, odată cu înființarea Partidului Comunist Român, în 1921, care a ridicat pe o treaptă superioară întreaga luptă de clasă pentru progres social și libertate națională a întregului popor. (Aplauze, urale puternice).După cum se știe, în desfășurarea vieții internaționale, în schimbarea radicală a cursului istoriei mondiale, un rol de importanță istorică epo- "cală l-a avut Marea Revoluție din Octombrie, care a deschis drumul eliberării de clasă, al eliberării sociale, al înfăptuirii idealurilor de dreptate socială. al revoluției proletare și făuririi socialismului. (A- plauze puternice. Se scandează : Ceaușescu — P.C.R.). Pe drumul deschis de Revoluția din Octombrie au pășit apoi noi popoare, printre care și poporul român. In noile condiții istorice, sociale, politice a fost posibil ca popoarele dintr-un șir de țări să obțină victoria asupra dușmanului de clasă, să ridice steagul socialismului. Așa s-a putut ca, alături de tricolor, care a fcst creat în 1848, să apară, lupă un secol, steagul roșu ; înfrățite, ele constituie simbolul unității și hotărîrii poporului nostru de a lupta pentru independență, libertate, pentru socialism și comunism. (Aplauze puternice; urale; se scandează Ceaușescu —- P.C.R.).După un secol de la revoluția burghezo-democratică din 1848, după un veac de îndîr- jită și eroică luptă de clasă, proletariatul, în alianță cu țărănimea, unind în jurul său intelectualitatea, forțele largi populare, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a reușit să pună penfru totdeauna capăt dominației exploatatorilor, să cucerească puterea politică și economică în stat. Clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare în societatea noastră socialistă. (Urale, aplauze puternice, prelungite).O coincidență istorică, plină de profunde semnificații sociale, face ca, chiar în ziua proclamării guvernului revoluționar de la 1848 — să fi avut loc, tot la 11 iunie, în 1948, cu o sută de ani mai tîrziu, actul smulgerii pe cale revoluționară, din mîinile claselor exploatatoare a principalelor mijloace de producție și trecerea la făurirea societății socialiste în România. (Aplauze puternice, urale).In pregătirea și înfăptuirea actului istoric al naționalizării, partidul nostru a pornit de la teza marxistă potrivit căreia construirea socialismului este de neconceput fără lichidarea proprietății capitaliste și crearea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. In geniala lor lucrare, „Manifestul Partidului Comunist", Marx și Engels scriau : „Proletariatul va folosi dominația lui politică pentru a smulge burgheziei pas cu pas, întregul capital, pentru a centraliza toate instrumentele de producție in mîinile statului, adică în mîinile proletariatului organizat ca clasă dominantă și pentru a mări cît se poate de repede masa forțelor de producție". Această teză marxistă » fost înscrisă de la început pe steagul mișcării revoluționare din România, figurînd încă în programul Partidului Social- Democrat al Muncitorilor din 1893,Sub conducerea partidului comunist, clasa muncitoare și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică, revoluționară, de eliberare socială a tuturor oamenilor muncii, de avangardă a poporului pe drumul socialismului. O importanță deosebită pentru obținerea victoriei a avut unificarea partidului comunist și a partidului social-democrat, făurirea în februarie 1948 a partidului unic marxist-îeninist al clasei noastre muncitoare.Prin naționalizare a luat naștere în economia națională sectorul socialist, lichidîndu- se, în industrie, contradicția dintre caracterul social al producției și însușirea privat- capitalistă. Naționalizarea, crearea proprietății socialiste, au deschis calea trecerii la conducerea planificată a economiei naționale, la folosirea conștientă a legităților economice în interesul sporirii ivu- ției naționale, al dezvoltării armonioase a forțelor de producție. S-au creat premisele aplicării politicii de industrializare socialistă, condiție a lichidării într-un termen ■■■curt a înapoierii moștenite din trecut, a întăririi independenței naționale, a ridicării nivelului de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor.Pe baza acestei politici, desfășurate cu consecvență de partid, industria a devenit ramura conducătoare a economiei naționale, principalul factor al progresului economic și social. Este grăitor în acest sens faptul că în anul 1972 am realizat o producție industrială globală de 25 de ori mai mare decît în anul naționalizării. Ritmul anual de creștere a producției industriale a fost în această perioadă de 14,3 la sută, la nivelul celor mai înalte ritmuri realizate pe plan mondial. Se poate spune că, în cursul ultimelor două cincinale, nu există județ sau oraș mai important al țării în care să nu fi fost construite întreprinderi industriale. Privind retrospectiv, constatăm că. practic, am creat în acest sfert de secol o industrie nouă, bazată n» teh

nica avansată, pe cuceririle științei moderne.Edificarea societății socialiste a impus, ca o necesitate obiectivă, cooperativizarea a- griculturii, crearea proprietății socialiste — de stat și cooperatiste — la sate, care a marcat desființarea oricărei forme de exploatare în țara noastră, lichidarea definitivă a moșierimii și burgheziei, a claselor exploatatoare, generalizarea relațiilor de producție socialiste, ceea ce a însemnat victoria pentru totdeauna a socialismului în patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite). Ca urmare a transformării socialiste și înzestrării tehnice a agriculturii, a muncii entuziaste a întregii țărănimi, producția globala vegetală și animală a marcat o creștere însemnată, fiind în 1972 de 3,3 ori mai mare decît în 1948.Dezvoltarea economică a creat condiții pentru intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii. Volumul comerțului exterior al țării noastre a fost în anul 1972 de 11 ori mai mare decît în 1950, s-au dezvoltat acțiunile de cooperare economică și tehnico-ști- ințifică. In prezent, țara noastră întreține relații economice cu 110 state ale lumii.Au avut loc profunde schimbări în fizionomia generală a societății românești. S-a amplificat și perfecționat învă- țămîntul de toate gradele, s-a intensificat cercetarea științifică, au înflorit cultura și arta, s-a ridicat nivelul de cunoștințe ale întregului popor. Progrese mari s-au obținut în îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii — țelul suprem și scopul final ale întregii politici de construcție socialistă promovată de partidul nostru. Tot ceea ce facem are drept scop ca omul să ducă o viață tot mai bună, liberă și demnă, o viață fericită. (Aplauze puternice).In ultimii 25 de ani venitul național a crescut de circa 13 ori. Pe această bază s-a asigurat creșterea salariului real: în 1972 salariul mediu a fost de circa 1500 lei față de a- proximativ 300 lei în 1948. Veniturile reale ale țărănimii au sporit la 900 lei pe o persoană activă. In acești 25 de ani, cheltuielile social-cui- turale pe locuitor au crescut de peste 10 ori ; s-a extins și îmbunătățit ocrotirea sănătății publice, s-a dezvoltat rețeaua de creșe, cămine și cantine, s-a îmbunătățit și diversificat deservirea cetățenilor de la orașe și sate, volumul vîn- zărilor de mărfuri crescînd de circa 13 ori.România a căpătat o structură socială nouă, fiind alcătuită din clase și categorii sociale care își întemeiază existența pe proprietatea socialistă — de stat și cooperatistă — asupra mijloacelor de producție. Clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea sînt strîns u- nite prin interese și idealuri comune. Pe baza politicii partidului de deplină egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a creării posibilităților de afirmare egală a tuturor celor ce muncesc *n sfera vieții sociale, între oamenii muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare s-a realizat o strînsă frăție și unitate în munca și lupta pentru înflorirea patriei socialiste comune.Una din cele mai mari cuceriri ale socialismului pe pă- mînttil României se poate spune că este înfăptuirea politicii naționale marxist-leniniste, de deplină egalitate în drepturi între toți cetățenii patriei. (Aplauze puternice, urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R" 1, „Ceaușescu și poporul" !).Pe baza proprietății socialiste comune asupra mijloacelor de producție, a realizării în viață a principiilor repartiției socialiste, a comunității de interese între clasele și categoriile sociale ale societății noastre, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, se întărește și se afirmă cu putere unitatea întregului popor în jurul partidului și guvernului. Poporul e ferm hotărît să înfăptuiască politica internă și externă e- laborată de partid, care corespunde năzuințelor sale vitale, viitorului de aur al României. (Urale prelungite, aplauze).Acum, la a 25-a aniversare a trecerii mijloacelor de producție în mîna statului socialist, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că clasa noastră muncitoare a făcut proba u- nei uriașe forțe constructive, pusă în slujba progresului, a dat dovadă de capacitate revoluționară, de un înalt eroism și spirit de sacrificiu, a dovedit că știe să conducă mai bine, fără capitaliști, că știe să asigure dezvoltarea și înflorirea întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze puternice, urale). iată de ce doresc ca la această mare adunare populară să aduc, în numele conducerii noastre de partid și de stat, cele mai calde felicitări clasei muncitoare, clasa_ conducătoare a societății, șă-i urez să-și îndeplineas- veci> cu cinste, misiunea măreață de a asigura libertatea, independența, fericirea poporului. făurirea comunismului în România. (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").De asemenea, consider necesar ca la această mare adunare să afirmăm din nou rolul istoric pe care l-a avut alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, rolul important pe care l-a avut țărănimea — multă vreme majoritatea populației țării — care a înțeles că interesele sale, viitorul său sînt legate de clasa 

muncitoare, că numai în alianță și sub conducerea clasei muncitoare își poate realiza țelurile și care a acționat ferm sprijinind și înfăptuind cu eroism și abnegație toate măsurile adoptate de partid. Iată de ce putem spune că și țărănimea a fost participantă la înfăptuirea naționalizării mijloacelor de producție din industrie și apoi, după cum știți, părtașă activă la lichidarea moșierimii și chiaburimii, la cooperativizare, la făurirea socialismului Ia sate, Ia triumful, în întreaga țară și în toate sectoarele, a economiei unitare socialiste. De ti- ceea, doresc să adresez țărănimii calde felicitări și urarea de a face totul pentru progresul continuu al agriculturii noastre socialiste. (Aplauze puternice ; urale).Nu aș fi însă complet dacă nu aș menționa, de asemenea, rolul important pe care l-a jucat intelectualitatea patriei noastre. Este un lucru bine cunoscut că însăși în activitatea revoluționară, în mișcarea noastră muncitorească mulți intelectuali s-au alăturat partidului, și-au închinat forțele cauzei revoluției. Mulți intelectuali de seamă, progresiști, au jucat un rol activ în lupta poporului. După 23 August, cea mai mare parte a intelectualității, cei mai de seamă intelectuali s-au alăturat partidului, au devenit membri de partid sau au acționat sub îndrumarea partidului, aducînd o contribuție de mare însemnătate la triumful revoluției socialiste, la cauza construirii socialismului. (Aplauze și urale puternice). După cum se știe, cînd am trecut la construcția socialistă. numărul intelectualilor era relativ mic, era chiar foarte mic față de necesitățile care stăteau în fața noastrji în e- dificarea noii orînduirî sociale. De aceea, pe prim plan s-a pus problema făuririi intelectualității necesare diferitelor domenii de activitate. Intr-un timp istoric scurt s-au ridicat sute de mii de noi intelectuali din rîndul clasei muncitoare și al țărănimii. Iată de ce putem afirma că socialismul a creat o intelectualitate cu totul nouă, în care s-a înglobat și vechea intelectualitate, că intelectualitatea de astăzi aparține prin toate fibrele sale clasei muncitoare, țărănimii, este strîns legată de popor, împreună cu care constituie o forță puternică în făurirea socialismului în România. (Urale puternice, aplauze). La a- ceastă adunare adresez și intelectualității noastre un salut călduros, felicitări și urarea de a-și pune și în viitor întreaga capacitate în slujba progresului, făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice, urale).Odată cu trecerea la făurirea noii orînduiri sociale, o problemă de prim ordin care s-a pus îh fața partidului și sfatului nostru a fost problema cadrelor necesare conducerii industriei, agriculturii, întregii activități. După cum știți, cea mai mare parte a directorilor întreprinderilor naționalizate an fost muncitori, vechi comuniști, socialiști, revoluționari, care s-au angajat în fața tovarășilor lor din întreprinderi, a întregului popor să administreze, să conducă noile întreprinderi. Au trecut 25 de ani. Țrebuie să spunem că aproape totalitatea a- cestor tovarăși și-au îndeplinit cu cinste îndatoririle. Unii dintre ei încă mai conduc și astăzi întreprinderi și trebuie să spunem — așa cum ați auzit de altfel și în cu- vîntările de azi — că față de ceea ce s-a naționalizat, ceea ce există astăzi nici nu mai suferă comparație. Dacă m-aș referi Ia București, pe vechile întreprinderi naționalizate s-au construit uzine de 4—5 și chiar de 10 ori mai mari. Odată cu creșterea întreprinderilor au crescut oamenii, au crescut cadrele conducătoare, directorii, au crescut forțele tehnice, a crescut conducerea economiei noastre socialiste Trebuie spus că aceste cadre ridicate din mase au jucat un rol de mare însemnătate îp obținerea tuturor succeselor și realizărilor pe care le-am dobîndit. De aceea, doresc să aduc cele mai calde felicitări, atît celor care acum sînt la pensie, cît și celor care își desfășoară încă activitatea, urîndu-le realizarea tuturor dorințelor, succese tot mai mari în activitate, în viață, multă sănătate și fericire. (Aplauze puternice, urale).Cînd am vorbit de muncitori, de țărani și intelectuali, i-am avut în vedere pe toți cetățenii, fără deosebire de sex. Dar nu aș putea totuși să nu mă refer. în această adunare, la rolul însemnat pe care l-au avut femeile, care au participat activ I? realizarea tuturor măsurilor și hotă- rîrilor partidului nostru, cărora socialismul le-a acordat drepturi depline, posibilități de a-și aduce contribuția activă Ia mersul înainte în toate domeniile de activitate. De aceea v-aș ruga să-mi permiteți să exprim felicitări, din partea conducerii de partid si de stat, femeilor patriei noastre. Dorindu-le multă sănătate. multă fericire, le urez să obțină în activitate și în viață noi succese, să facă totul pentru p-și îndeplini menirea pe care o au în societatea noastră socialistă, în dezvoltarea continuă a națiunii noastre (Aplauze puternice, urale. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R."; „Ceaușescu și poporul").Nu aș putea să nu mă refer, de asemenea, Ia minunatul nostru tineret care, în acei ani, a răspuns cu înflăcărare și entuziasm tuturor chemărilor partidului. După naționalizare, tinerii au trecut Ia for

marea brigăzilor de muncă patriotică și au realizat mari obiective în transporturi, în industrie, în agricultură. De tot ceea ce s-a făurit în acești 25 de ani, este legat și numele tineretului patriei noastre, entuziasmul, forța sa creatoare. Trebuie să spun cu multă satisfacție că tineretul își îndeplinește și astăzi, în toate domeniile de activitate, rolul și misiunea sa, face totul pentru a-și însuși cuceririle științei, culturii, meseriile corespunzătoare, pentru a putea astfel ca mîine să contribuie la înfăptuirea programului minunat de înălțare pe noi culmi a patriei noastre. Iată de ce adresez, și cu această ocazie, cele mai calde felicitări tineretului patriei noastre, urările de a învăța, de a se pregăti tot mai bine pentru a duce înainte cuceririle revoluționare, ridicîndu-le pe noi culmî, spre comunism. (A- plauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul").Cînd am vorbit de învățămintele Revoluției din 1848 m-am referit la problema statului și a armatei. Trebuie să menționez că una din marile cuceriri ale revoluției socialiste constă în făurirea statului nou, proletar, al muncitorilor și țăranilor, care a știut să organizeze și să conducă întreaga activitate de făurire 
a revoluției socialiste. Experiența noastră de 25 de ani demonstrează că o necesitate a transformării revoluționare a societății este puterea politică organizată, statul socialist care să asigure atît zdrobirea oricărei împotriviri contrarevoluționare, cît și apărarea cuceririlor poporului, independența patriei, bunăstarea și fericirea întregii națiuni. (A- platize puternice, prelungite; urale).Am înțeles că este necesar să avem o armată puternică ; am făcut și facem totul pentru dotarea, pentru pregătirea politică și militară a armatei noastre — pavăza de nădejde a cuceririlor revoluționare, garanția că întotdeauna poporul va fi în stare să-și apere viața nouă, socialistă, patria împotriva oricăror atacuri imperialiste. (Aplauze puternice, prelungite, urale).întărind statul socialist ne-am ocupat și de întărirea aparatului Ministerului de Interne, a securității, ca organe ale clasei muncitoare chemate să apere revoluția. Vom face totul șl în viitor ca aceste organe să servească întotdeauna cauza revoluției, poporul și numai poporul! (Aplauze puternice ; urale).Sint cunoscute preocupările și măsurile luate de partidul nostru pentru crearea cadrului organizat de participare a întregului popor la dezbaterea și adoptarea principalelor hotă- rîri privind politica internă și internațională, la conducerea societății. Avem și pe această cale succese remarcabile. Dezvoltăm și vom dezvolta continuu democrația socialistă, con- siderînd că socialismul înseamnă făurirea de către poporul însuși a destinului său, că numai în aceste condițiuni -este garantată victoria socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, urale).Mentionînd toate acestea, nu uit nici un moment, și nu trebuie să uităm cu toții nici un moment, că în acești ani a trebuit să învingem multe greutăți, a trebuit să facem multe eforturi pentru a obține succesele de astăzi, că au fost comise și greșeli, unele străine de însăși esența societății socialiste. Privind însă retrospectiv întreaga această perioadă, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că poporul nostru, sub conducerea gloriosului șău partid comunist, a știut să învingă toate greutățile, să înlăture din cale toate piedicile, să lichideze o serie de ilegalități și deformări ale socialismului și să asigure mersul continuu înainte al României, victoria socialismului. Poporul făurește cu succes societatea socialistă care asigură condiții tot mai bune de viată și care deschide minunate perspective pentru noi și noj succese în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, prelungite).Făcînd acest măreț bilanț, nu putem să nu constatăm, de asemenea, cu îndreptățită satisfacție faptul că în toți acești ani, în toate momentele, Partidul Comunist Român s-a aflat Ia datorie, și-a îndeplinit misiunea cu cinste, și-a închinat întreaga activitate cauzei revoluției. Am obținut toate succesele datorită faptului că am avut un partid puternic, unit, care a știut întotdeauna să găsească căile pentru învingerea greutăților, pentru asigurarea mersului înaint'e. Partidul nostru, care și-a cîștigat stima, dragostea și încrederea întregului popor, își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a întregii societăți socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Doresc să menționez aportul pe care l-au adus comuniștii, organizațiile de partid la dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii. Partidul nostru a devenit o forță uriașă care numără 2,3 milioane de membri. Nu există sector de activitate unde să nu fie pre- zenti comuniștii, unde ei să nu acționeze pentru unirea eforturilor întregului popor, pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Fiind în Capitală, nu aș putea să nu menționez aportul de mare însemnătate a- dus de organizația de partid din București la înfăptuirea politicii partidului. Rog să nu fiu rău înțeles, să nu se creadă că părtinesc organizația din București pentru că am intrat, aici în partid. Dar trebuie spus că, realmente și in anii da ilegali

tate și după 23 August, și astăzi, organizația de partid a Capitalei s-a aflat și se află în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea programului partidului, constituie un puternic detașament al partidului, al poporului nostru. (Aplauze puternice, prelungite, urale). Iată de ce doresc de la această măreață adunare, adresînd comuniștilor, tuturor organizațiilor de partid din țară calde felicitări pentru activitatea pe care au depus-o împreună cu între- qul popor, să felicit în mod deosebit organizația și comuniștii din Capitala patriei noastre. U- raz tuturor comuniștilor din România noi Si noi succese în servirea fără preget a poporului, a cauzei socialismului și comunismului (Urale ; aplauze puternice).In fine, pentru a încheia a- ceastă parte a expunerii mele, aș dori să menționez că victoriile pe care le-am obținut se datorase faptului că întotdeauna am acordat o mare atenție studierii legităților obiective a- le dezvoltării sociale, am pornit de la învățătura marxist- leninistă, de la principiul că a- devărurile generale se aplică în condițiuni deosebite de la o , etapă la alta, de la o țară la alta. Tocmai acționînd. pe baza învățăturii marxista, pe baza materialismului dialectic și istoric în elaborarea politicii generale, interne și externe, am căutat întotdeauna șă ținem ’ seama de condițiunile concrete ale tării noastre. Acum, cînd aniversăm 25 de ani de la trecerea mijloacelor de producția în mîinile poporului, putem a- firma că, într-adevăr, aplicarea creatoare a învățăturii marxist- leniniste s-a dovedit pe deplin justă. In acest spirit ne vom călăuzi întotdeauna în activitatea noastră. (Aplauze puternice ; se scandează Ceaușescu — P.C.R.).Tovarășii de lingă mine îmi spun că n-am vorbit despre sindicat-a. N-am vorbi.t de nici 
o organizație de masă. Am vorbit de muncitori, țărani, intelectuali, am vorbit de partid. Nu poți însă să vorbești de clasa muncitoare fără a subînțelege organizarea clasei muncitoare în sindicate, așa cum nu poțț. vorbi de tineret fără să subînțelegi că el este organizat în Uniunea Tineretului Comunist. Tot astfel, de alte categorii sociale organizate. Desigur, sindicatele, unind clasa muncitoare, au jucat îi joacă un rol de seamă, și, după cum știți, cu doi ani în urmă plenara Comitetului Central a trasat o serie de sarcini importante pentru sindicate. Sindicatele au mult de făcut pentru a-și îndeplini rolul în întreprinderi, în toate sectoarele de activitate. Sperăm că vor face totul pentru a uni eforturile clasei muncitoare în toate domeniile de activitate, pentru a răspunde încrederii pe care muncitorii a pun în ele (Aplauze puternice, prelungite).Doresc să reamintesc încă o dată că toate realizările noastre au putut fi obținute și datorită condițiunilor politice istorice noi, existenței țărilor socialiste, creșterii avîntului și forțelor antiimpcrialiste revoluționare de pretutindeni. Fără îndoială că România a beneficiat din plin de solidaritatea, de sprijinul țărilor socialiste, de colaborarea cu acestea, cu mișcarea revoluționară internațională, antiimperialistă, așa cum, la rîndul său, și-a adus și își aduce contribuția la cauza generală, și-a manifestat și își manifestă solidaritatea cu țările socialiste, cu foitele progresiste, revoluționare din întreaga luine. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși și prieteni,Sărbătorim împlinirea a 125 de ani de la Revoluția din 1848 și a unui sfert de veac de la naționalizare, în condițiile în care poporul nostru a pășit intr-o etapă nouă, supsrioară — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.După cum se știe, animați de profunde sentimente patriotice, oamenii muncii s-au angajat să înfăptuiască înainte de termen planul cincinal, programul a- doptat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, Rezultatele obținut» pînă acum sînt bune. In primii doi ani s-a obținut o creștere medie a producției industriale de aproape 12 la sută, iar în cele cinci luni care au trecut din acest an, o creștere de aproape 15 la sută fată de perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceasta demonstrează realismul programului pe care ni l-am propus, al angajamentelor asumate de comitetele județene de partid, de oamenii muncii, forța creatoare și capacitatea poporului nostru de a asigura mersul și mai rapid înainte al economiei naționale, al întregii societăți. Doresc să menționez în mod special Capitala, care și-a luat angajamentul de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate și care, pe primele cinci luni, nu numai că și-a îndeplinit ceea ce și-a propus, dar a obținut și o depășire a prevederilor, ceea ce demonstrează că angajamentul pe care și l-a luat este pe deplin posibil de îndeplinit. Doresc să felicit din toată inima oamenii muncii din Capitala patriei noastre socialiste pentru marile rezultate pe care le-au obținut. (Aplauze puternice, prelungite, urale).La această adunare felicit, de asemenea, călduros oamenii muncii din întreaga tară, întregul nostru popor, pentru felul în care îndeplinește planul elaborat de Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice, urale).După cum se știe, zilele trecute Comitetul Executiv al Comitetului Central al partidului a aprobat proiectul planului pe anii 1974-1975, chemat să asigure înfăptuirea prevederilor Congresului și Conferinței Na

ționale. Planul pune sarcini noi. de creștere într-un ritm mai înalt a producției, precum și a eficienței economice, a productivității muncii, a calității — condiții esențiale pentru progresul economiei noastre socialiste. Se impune să acordăm mai multă atenție folosirii la maximum a capacităților de producție, a tuturor utilajelor și mașinilor, ridicării nivelului tehnic al producției, creșterii disciplinei în producție și în muncă. Trebuie să acordăm mai multă atenție realizării la timp a investițiilor, dării în producție la termen a tuturor capacităților. O problemă de prim ordin este aceea de a produce mai bine, mai Ieftin, cu consumuri cît mai mici. Trebuie să acționăm cu fermitate pentru reducerea consumurilor materiale, a tuturor cheltuielilor de producție, pentru scăderea prețului de cost al produselor și realizarea de noi economii. Aceasta este calea sigură pentru creșterea venitului național, pentru ridicarea bunăstării întregului popor.Du-pă cum am mai menționat și în alte împrejurări, o parte însemnată a producției noastre merge la export. Sîntem obligati, și trebuie să participăm activ, la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale cu toate statele. Fără aceasta nu am putea asigura progresul rapid al patriei noastre socialiste. Iată de ce realizarea angajamentelor de export constituie o sarcină națională, o îndatorire primordială în făurirea pocietății socialiste multilateral dezvoltate. Este necesar ca fiecare colectiv să înțeleagă aceasta și să se preocupe permanent de ceea ce produce pentru export, de ce se întîmplă cu producția, de valorificarea corespunzătoare a producției în străinătate, atît în țările socialiste, cît și în celelalte state. Cred că acestei probleme organizațiile de partid, sindicatele trebuie să-i acorde mal multă atenție decît pînă acum.După cum se cunoaște, am lua-t o serie de măsuri pentru simplificarea aparatului administrativ, pentru apropierea conducerii de producție, am deplasat din ministere, din centrale, chiar din întreprinderi spre producție aproape 130 000 de oameni. Cea mai mare parte s-au încadrat deja în producție, dar, din păcate, mai sînt unii care caută să-și mai găsească an locșor în birouri, în munci mai călduțe, cum se spune — deși dacă vor căldură pot merge și în fabrici în locuri foarte calde. (Aplauze ; animație). Dar unde se poate simți mal bine un om, decît acolo unde se produce realmente bogăția națională? Forța de bază a societății sînt muncitorii, este producția 1 Acolo este locui tuturor specialiștilor al fiecăruia din ei care doresc să-și servească patria ! (Aplauze puternice, prelungite).La ultima ședință a Comitetului Executiv s-au discutat și măsurile ce trebuie luate în vederea desfășurării în bune condițiuni a muncilor agricole și, mai cu seamă, a strîngerfi recoltei din acest an. Se impune ca oamenii muncii din agricultură, organizațiile de partid, să ia toate măsurile pentru strîn- gerea fără pierdere a recoltei. Aceasta are o însemnătate deosebită pentru progresul mai rapid al patriei noastre. Se întrevăd recolte relativ bune șî trebuie să facem totul pentru a le strînge și păstra fără nici o pierdere! Aceasta constituie, de asemenea, o cauză a întregului nostru popor, este o problemă de importanță națională I (Aplauze puternice).In prinșii doi ani, după cum știți, au fost luate măsuri în vederea creșterii salariului, a a- jutorului pentru copii, măririi pensiilor ; s-au luat și alte măsuri de înfăptuire a prevederilor cu privire la creșterea nivelului de viață. Planurile pe 1974 — 1975 prevăd măsuri pentru înfăptuirea în întregime a prevederilor de creștere a veniturilor, a bunăstării întregului nostru popor, stabilite de Congresul al X-lea. Odată cu îndeplinirea planului, asigurăm înfăptuirea consecventă a creșterii bunăstării poporului, facem totul ca an de an viața oamenilor muncii să fie mai demnă, mai fericită, mai îmbelșugată. (A- plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni.Sărbătorim împlinirea acestor două evenimente istorice în condiții cînd în viata internațională se conturează tot mai evident un curs nou. îndreptat spre destindere și colaborare. Pornind de la analiza științifică, m-arxist-leninistă, a situației internaționale, partidul și statul nostru promovează o politică activă de pace, colaborare cn toate statele lumii.In cadrul relațiilor internaționale acordăm, cum este și firesc, un loc de primă importantă întăririi și dezvoltării prieteniei și colaborării cu toate tarile socialiste, de care sîntem legați prin idealuri și aspirații comune. Această colaborare și unitate este de natură să joace un rol important în lupta pentru pace, pentru progres social în lume. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R."). Acordăm, de asemenea, o importantă deosebită colaborării și solidarității cu țările care, eliberîndu-se de exploatare și asuprire colonială, și-au luat soarta în propriile mîini și acționează pentru punerea în valoare a bogățiilor lor naționale în folosul propriilor popoare. Considerăm că colaborarea cu țările care luptă pentru o politică independentă constituie u-n factor de mare însemnătate în întreaga viată internațională, în lupta pentru progresul tuturor națiunilor lumii. Vom face totul pentru 

a dezvolta acesta colaborare! (Aplauze prelungite; se scandează „Ceaușescu șî poporul").Totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România se pronunță și acționează pentru dezvoltarea largă a colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orîndu- ire socială, participă activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. Sîntem convinși că dezvoltarea colaborării Internaționale cu toate statele lumii corespunde pe deplin atît năzuințelor națiunii noastre spre o pace trainică, cît și intereselor șî năzuințelor tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice, urale).După cum știți, din Europa au pornit în acest secol două războaie care au cuprins in- treaqa lume. De aceea, România, ca și alte state socialiste, ca și alte țări europene, acordă 
o mare atenție problemelor securității pe continentul nostru. Am participat activ la eforturile pentru trecerea la pregătirea conferinței general-eure- pene. Am luat part's activă, timp de 6 luni, la Helsinki, la lucrările pregătitoare, căutînd să ne aducem contribuția constructivă la adoptarea soluțiilor prin consensul tuturor participanți- lor. Salutăm cu multă satisfacție rezultatele care s-au obținut la Helsinki și pe care le considerăm de importantă deosebită. Este poate pentru prima oară cînd s-au adunat 34 de țări cu regimuri sociale diferite, de mărimi diferite, unele foarte mari, altele foarte mici, au discutat în deplină egalitate, au făcut propuneri și au contribuit în aceeași măsură la adoptarea hotărîri- lor luate prin consens. Rezultatele de Ia Helsinki demonstrează că numai și numai pe baza deplinei egalități și a respec- tăril dreptului fiecărui popor de a-și spune cuvîntul asupra problemelor internaționale, a problemelor colaborării dintre sțate, este posibil să se găsească soluții care să țină seama de interesele tuturor popoarelor, de interesele generale ale colaborării șî păcii. (Aplauze puternice). Salutăm cu multă bucurie convocarea, la 8 Iulie a Conferinței general-europene la nivelul miniștrilor de externe. Dorim ca în cadrul acestei conferințe să se acționeze în spiritul normelor șî principiilor stabilite la Helsinki — ca fiecare stat să-șî poată expune părerile și să poată contribui la adoptarea măsurilor care să ducă la crearea unui climat de ■ destindere și colaborare, la î- naugurar-ea unei politici noi pe continentul european.Dorim ca lucrările Conferinței să ducă la afirmarea puternică a principiilor noi în relațiile dintre state s respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc. Numai afirmarea și înfăptuirea acestor principii vor da garanția instaurării unor relații noi între statele continentului. Este necesar să se adopte de către toate țările hotărîrea solemnă de a se renunța la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre state, de a sa face totul pentru soluționarea problemelor care se pot ivi între state, pe cale pașnică, prin tratative. Trebuie găsite căile necesare pentru a crea garanția că fiecare popor sa va putea dezvolta în libertate, că-șî va putea făuri viața așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice ; urale).Sîntem interesați, ca de altfel toate statele europene, să se stabilească măsurile pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării economice, tehni- co-știlnțifice, culturale și de altă natură, între țările europene, fără nici un fel de îngrădiri și discriminări. Aceasta constituie un factor de mare însemnătate pentru progres, pentru transformarea Europei într-un continent al colaborării și păcii. Dorim ca Conferința să ducă și la înființarea unui organism permanent, care să înlesnească în viitor contactele dintre statele continentului, și, eventual, să pregătească noi reuniuni europene.Desfășurarea cu succes a lucrărilor Conferinței, adoptarea masurilor la care m-am referit, constituie o dorință a tuturor popoarelor. Se poate spune că Conferința europeană stă astăzi în atenția întregii lumi, iar rezultatele ei vor putea marca un moment de însemnătate istorică nu numai în viața continentului european, ci în viața întregii lumi. Ceea ce se va fac-a la această Conferință qene- ral-europeană va putea avea o influentă puternică pentru decenii asupra destinelor întregii lumi. De aceea, sintem hotarîți să facem totul pentru triumful acestei Conferințe, pentru triumful noii politici de pace și colaborare In Europa, în întreaga lume 1 (Aplauze, puternice).România acordă o mare atenție instaurării unui climat de pace, de bună vecinătate și colaborare în Balcani. Putem a- firma cu satisfacție că relațiile noastre cu toate aceste țări sînt bune și vom face și în viitor totul pentru a le dezvolta. Considerăm că este timpul să acționăm împreună pentru realizarea unei colaborări mai largi în toate domeniile de activitate, pentru o reuniune a tarilor balcanice, la care sg se discute căile pentru transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare, fără baze militare străine, într-o zonă a păcii și colaborării. Iată de ce ne afirmăm hotărîrea de a face totul pentru dezvoltarea colaborării în Balcani și chemăm toate guvernele și popoarele din această reqiune să acționO- - ze în această direcție. (Aplauze puternice i urale).
(Continuare in pag. a 3-a)
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Cuvîntarea tovarășului Solemnitatea înmînării unor înalte 
distincții conferite cu prilejul 

aniversării a 25 de ani de la naționalizare

(Urmare din pag, a 2-a)Stimați tovarăși,Atunci oînd dăm o înaltă a- preciere noului curs cars își face loc în viata internațională, cind afirmăm hotărîrea noastră de a face totul pentru continuarea destinderii și colaborării, nu uităm nioi un moment că în fața popoarelor mai stau încă multe probleme ce trebuiesc soluționate, că există încă cercuri reacționare care încearcă să frînezs procesul destinderii și se gîndesc să continue politica imperialistă, de dominație, de forță și dictat. De a- ceea,apreciem că este necesar să fie intensificată lupta popoarelor pentru accentuarea noului curs, pentru stingerea tuturor focarelor da încordare care mai există în lume. Am salutat încetarea războiului în Vietnam în urma tratativelor care s-au încheiat prin semnarea Acordului la Paris. Salutăm, de asemenea, comunicatul recent semnat tot la Paris cu privire la aplicarea consecventă a prevederilor Acordului precedent. Ne exprimăm speranța că se va face totul pentru a se pune capăt intervenției străine în Vietnam, în întreaga Indochină, astfel ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian, greu încercate de război, să se poată consacra refacerii și dezvoltării economica și sociale independente.Considerăm, de asemenea, că e sosit timpul să se acționeze cu mai multă energie pentru a se pune capăt conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul Rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, asi-
(Urmare din pag. 1)

realizate și mult depășite i- 
dealurile marilor Înaintași, a- 
le revoluționarilor pașoptiști, 
cînd (ara a pășit intr-o nouă 
etapă, superioară, a evoluției 
sale social-economice, în e- 
tapa edificării societății so
cialiste multilateral dezvolta
te.

...Piața Republicii din Bucu
rești. Este piața care evocă e- 
roica rezistență a populației 

Capitalei care, la 19 iunie 1848, 
s-a ridicat cu arma în mină 
să apere guvernul revoluțio
nar provizoriu, amenințat de 
uneltirile reacțiunii interne și 
externe, ce încerca să înă
bușe revoluția. Și tot aici, pes
te decenii, masele populare 
au participat la istoricul e- 
veniment al proclamării re
publicii, în decembrie 1947 ; 
au venit să-și exprime, in 
mari demonstrații, în iunie 
1948, satisfacția și aprobarea 
deplină față de actul revoluți
onar al naționalizării, care 
transforma în realitate vie vi
sul de veacuri al făuritorilor 
bunurilor materiale, idealul 
ce înflăcărase pe vechii noștri 
socialiști, crezul luminos că
ruia comuniștii îi consacrase- 
ră activitatea lor revoluționa
ră.

In acest loc, martor al ati- 
tor evenimente istorice, are 
loc grandioasa adunare popu
lară consacrată aniversării a 
125 de ani de la mișcarea pa
șoptistă din Muntenia și a unui 
sfert de veac de la naționali
zarea principalelor mijloace 
de producție din țara noastră.

In marea piață domnește, 
în aceste clipe, o atmosferă 
entuziastă, sărbătorească.

Pe mari eșarfe roșii, care 
împodobesc ediiiciile Comite
tului Central al partidului și 
Palatului Republicii, sînt în
scrise datele jubiliare „1848—

Nicolae Ceaușescu
gurîndu-se retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor din această zonă, rezolvarea problemei populației palestiniene în conformitate cu voința și interesele sale legitime.Una din problemele de o deosebită importantă este aceea a lichidării vestigiilor colonialismului și neocolonialismului, a dominației care mai apasă a- supra unor popoare. România acordă un sprijin activ popoarelor care luptă pentru libertate națională, pentru consolidarea independenței.De asemenea, o problemă de mare însemnătate pentru progresul general este lichidarea subdezvoltării, sprijinirea popoarelor să obțină o dezvoltare economică-socială mai rapidă, să micșoreze decalajul care desparte < țările dezvoltate de țările rămase în urmă. Aceasta constituie una din problemele de bază ale păcii, ale colaborării internaționale. Noi sîntem hotârîți să facem totul pentru a contribui fa soluționarea acestei probleme 1 (Aplauze puternice).Problema dezarmării și în primul rind a dezarmării nucleare constituie, de asemenea, o preocupare constantă a partidului și guvernului nostru. Considerăm că este timpul ca popoarele să-și ridice glasul pentru a pune capăt cursei înarmărilor, pentru a impune folosirea unor mijloace, utilizate astăzi pentru înarmare, în scopul dezvoltării economico-sociale, a. ridicării bunăstării omenirii.Soluționarea tuturor problemelor vieții internaționale

1973", „1948 — 1973“, care re
aduc în memorie anii de glo
rie și de luptă, de mari victo
rii ce au trecut de la revolu
ția pașoptistă și de la actul 
revoluționar al naționalizării. 
Flamuri roșii și tricolore în
cadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înflăcăra- 
tul patriot și revoluționar co
munist, conducătorul iubit al 
partidului și statului român. 
Sînt înscrise, de asemeneă, u- 
rările „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 1“ 
„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie. Republica 
Socialistă România!“.

In această dimineață, în Pi
ața Republicii, s-au adunat 
80 000 de oameni din Capita
lă și din țară. Sînt muncitori 
care au doblndit, in acel isto
ric 11 iunie 1948, dubla cali
tate de producători și propri
etari ai mijloacelor de pro
ducție, sînt țărani cooperatori, 
intelectuali, militari și stu- 
denți, — sînt creatorii de bu
nuri materiale și spirituale 
ce-și aduc, cu abnegație și 
hărnicie, contribuția la pro
gresul și prosperitatea neîn
treruptă a națiunii noastre so
cialiste. Printre ei se află re
prezentanți ai primului deta
șament de conducători comu
niști ai economiei — cei din
ții directori-muncitori, care 
au asigurat, imediat după na
ționalizare, buna funcționare 
a uzinelor și fabricilor, au 
participat la înfăptuirea poli
ticii de industrializare socia
listă a țării, la înflorirea ei e- 
conomică. Mulfi dintre cei 
prezenți la marea adunare 
populară poartă portrete ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii șl 
tricolore, lozinci pe care sînt 
înscrise: „Trăiască Partidul 
Comunist Român, continuato
rul celor mal înaintate tradiții 
revoluționare ale clasei mun
citoare, ale poporului român*. 

nu se poate face decît cu participarea egală a tuturor popoarelor, fie ele mari, mijlocii sau mici. România consideră că țările mici și mijlocii trebuie să aibă un cuvînt mai greu de spus în toate problemele internaționale, deoarece însăși viitorul, viața lor este legată de o politică de pace și colaborare internațională (Aplauze puternice).Ne pronunțăm cu hotărîre pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme internaționale în viața mondială, pentru găsirea căilor de înfăptuire a măsurilor și a rezoluțiilor adoptate de O.N,U. întărirea organismelor internaționale este o necesitate pentru toate popoarele lumii. Noi vom acționa din toate puterile în această direcție (Aplauze puternice).Știm că rezolvarea marilor probleme ale omenirii de azi cere unitate, unitate și iar unitate. Cere unitatea forțelor naționale, progresiste din fiecare țară, cere unitatea pe plan mondial, unitatea țărilor socialiste, a mișcării internaționale revoluționare, dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și social-demo- crate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide și forțe democratice din toate țările, cu toate forțele antiim- perîaliste. însăși destinderea, însuși viitorul omenirii depind de lupta popoarelor. Considerăm că dacă popoarele vor acționa unite, vor putea asigura triumful noii politici de colaborare, de pace, progresul general al omenirii. (Aplauze puternice, urale).
„P. C. R. — Ceaușescu", 
„Stima noastră și mîndria, 
— Ceaușescu — România", 
„Ceaușescu — România — 
pacea și prietenia", „Sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, înainte pentru înfăp
tuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră", „Angajamentul 
nostru — cauza noastră : cin
cinalul în patru ani și jumăta
te".

Este ora 10,30. Zecile de mii 
de oameni ai muncit, partici- 
panți Ia adunarea populară, 
întîmpină cu multă căldură, 
cu urale și ovații pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,, la ieșirea 
sa în balconul sediului Parti
dului.

Sînt prezenți, la această ma
re sărbătoare, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghen. Rădules- 
cu, Virgil Trofin, llie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Miron Constantlnes- 
cu, Mihai Dalea, Aurel Duca. 
Ion loniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, cu 
soțiile, precum și Constantin 
Pîrvulescu, Chivu Stoica, Ion 
Popescu-Puțuri, Alexandru 
Sencovici, Gheorghe Vasili- 
chi, Anton Breitenhoier, mi- 
litanii din ilegalitate ai parti
dului și ai mișcării muncito
rești din țara noastră, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale.

Minute în șir nu contenesc

Bazîndu-ne pe această convingere, dorim să asigurăm pe prietenii noștri de pretutindeni. din întreaga lume, că România, poporul român va fi întotdeauna la datorie și va face totul pentru a contribui la victoria cauzei colaborării și păcii, la crearea unei vieți mai bune, la triumful dreptății în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorind aceste două momente epocale din istoria României — împlinirea a 125 de. ani de Ia Revoluția burghezo- democratică din Muntenia și a unui sfert de veac de la înfăptuirea naționalizării — ne plecăm cu venerație în fața înaintașilor care au luptat și s-au jertfit pentru cauza libertății și dreptății sociale a poporului, pentru independența patriei, pentru idealurile socialismului și comunismului. Angajamentul pe care ni-1 luăm în acest moment solemn este acela de a face totul pentru realizarea programului e- laborat de Cbn greșul al X-lea al partidului, care deschide minunate perspective de înflorire și prosperitate României socialiste. (Vii aplauze, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Ne angajăm că nu vom precupeți nimic pentru fericirea poporului, pentru măreția patriei, pentru cauza socialismului, că vom face totul ca poporul nostru, națiunea noastră socialistă să ocupe un loc demn, de cinste — loc pe ca- re-1 merită cu prisosință — în rîndul familiei țărilor socialiste, în rîndul familiei tu
aclamațiile mulțimii ce culmi
nează, din nou, cu deviza în
tregului nostru popor —• 
„Ceaușescu — P. C. R.“ — „Ceaușescu — Romania", sim
bolică exprimare a sentimen
telor de stimă și prețuire fa
ță de cel a cărui viață și ac
tivitate revoluționară este in
disolubil legată de' tot ce se 
înfăptuiește în România socia
listă spre binele și propășirea 
continuă a patriei, a națiunii.

Deasupra pieței, răsună so
lemn Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

In această atmosferă de ma
re entuziasm, un grup de pio
nieri se apropie de secretarul 
general al partidului, oferi.n- 
du-i garoafe roșii, omagiul ti
nerei noastre generații.

Cuvîntul de deschidere a a- 
dunării populare este rostit 
de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 

' prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

In continuare, au vorbit 
Hristache Antonache, Erou al 
Muncii Socialiste, participant 
la actul revoluționar al națio
nalizării, maistru Ia Uzinele 
„23 August" din București, 
Grigore Gheorghe, președinte
le cooperativei agricole de 
producție din Comuna Islaz, a 
cad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republi
cii Socialiste România, Ko
vacs Andrei, directorul Fabri
cii de confecții din Miercurea 
Ciuc, Rodlca Pîntea, studentă 
la Facultatea de istorie a U- 
niversității București, Martin 
Schobel, maistru la Uzina Me
canică din Sibiu și Ion Cris- 
tea, directorul Șantierului na
val Oltenița, participant la 
momentul naționalizării.

In aclamațiile mulțimii, în 
entuziasmul și însuflețirea ge- 

1 nerală, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge

turor națiunilor lumii. Aplauze puternice, prelungite; u- rale).Cu convingerea că întregul nostru popor este ferm hotă- rît să înfăptuiască politica internă și externă a partidului, închei, urîndu-vă dumneavoastră, tuturor locuitorilor Bucureștiului, întregului nostru popor, noi și noi succese pe calea socialismului și comunismului, satisfacție deplină în muncă și viață. Multă sănătate și multă fericire națiunii noastre socialiste 1 (Urale, aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul'1).Trăiască Partidul Comunist Român, forța conducătoare a națiunii noastre, garanția că națiunea noastră va merge triumfal spre comunism 1 (Aplauze puternice, prelungite, urale, se scandează Ceaușescu — P.C.B.").Trăiască România socialistă, minunatul nostru popor, constructor al socialismului! Viată îmbelșugată, fericită, viitor de aur pentru România! (Aplauze puternice, prelungite, urale, se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască unitatea și colaborarea țărilor socialiste, a mișcării muncitorești revoluționare. antiimperialiste ! Trăiască colaborarea tuturor popoarelor lumii, trăiască pacea pe pămînt! (Aplauze puternice, prelungite; urale și ovalii. Participanții Ia adunarea populară aclamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae • Ceaușescu).
neral al partidului — străluci
tă sinteză a evenimentelor re
voluționare de la 1848, pro
fundă analiză a semnificației 
actului revoluționar al națio
nalizării principalelor mijloa
ce de producție de la 11 iunie 
1948, a drumului parcurs de 
societatea noastră socialistă 
în ultimul sfert de veac, docu
ment programatic de înaltă 
valoare teoretică și practică 
— a fost urmărită cu deosebi
tă atenție, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și în
delungi aplauze.

Văzduhul vibrează de urale 
și aclamații. Participanții își 
exprimă, cu însuflețire, sim
țămintele pe care le trăiesc 
în acestei momente deosebite, 
sentimentele de adine respect 
față de tradițiile noastre re
voluționare, împletite cu dra
gostea față de partid și secre
tarul său general, față de pa
tria socialistă. Din zeci de mii 
de piepturi se înalță fietrbin- 
te cuvintele atît de scumpe 
tuturor: „Ceaușescu —
P.C.R.", „Ceaușescu și popo
rul". Cei prezenți își mani
festă hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica, internă și 
externă, a partidului, de a da 
viață hotăririlor Congresului 

1 al X-lea și ale Conferinței Na
ționale de a realiza înainte 
de termen cincinalul — obiec
tiv care s-a impus ca o cauză 
națională —, de a îndeplini, 
în mod exemplar, sarcinile de 
plan și angajamentele asuma
te pe anul în curs, de a con
tribui cu toată energia la e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe> pă- 
mîntul României.

Marea Adunare populară 
din Piața Republicii a luat 
siîrșit.

Intr-o atmosferă de înălțător 
patriotism, mulțimea intonea
ză, unită intr-un singur glas, 
imnul de luptă al proletaria
tului de pretutindeni■— Inter
naționala.

(Urmore din pag. 1)nu, Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, feeonte Răutu, Gheorghe Stoica. Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, Cornel Burtică, Miron Con- stantinescu, Mihai Dalea, Aurel Duca, Ion loniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești.Adresîndu-se celor distinși, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Stimați tovarăși,Doresc ca, în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, să vă felicit pe dumneavoastră, pe toți cei care au fost distinși astăzi cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Acordarea acestor înalte distincții — începînd cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" — constituie o expresie a
D

(Urmare din pag. 1)șini electrice, municipiul București, Constantin I. Dinescu, maistru mecanic la Textila — Pitești, Paraschiva N. Fotescu, pensionară, municipiul Sibiu, Ioan I. Gurban, forjor la întreprinderea de vagoane Arad, Panaeote I. Grusuzache, pensionar, municipiul Galați, Si- mion I. Groza, director la Fabrica „Sebeșul", județul Alba, Zoltan A. Hegyi, director la Uzinele textile „Oltul" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, Zoltan I. Halasz, lăcătuș, șef echipă la întreprinderea „Unio" Satu Mare, Alexandru I. Ileni, șef birou aprovizionare la întreprinderea forestieră de exploatare și transporturi Cluj, Ludovic C. Illyes, director adjunct la Combinatul pentru industrializarea lemnului oraș Comănești, județul Bacău, Panait F. Ion, artificier la Fabrica de ciment oraș Cernavodă, județul Constanța, Ioan I. Leș, pensionar, municipiul Baia Mare, Marin I. Mesaroș, rafinator la întreprinderea de metale neferoase Baia Mare, Dumitru N. Mihai, director la uzina de autoturisme Pitești, Niculae I. Mer- descu, mecanic la întreprinderea de reparații material aeronautic, municipiul București, Ioana T. Miclea, filatoare la întreprinderea „Dacia", muni- , cipiul București, Ion. C, Mă-r tase, pensionar, municipiul București, Șerban D. Nistor,. șef centru la întreprinderea de legume și fructe Constanța, Victor Gh. Oprescu, director la Fabrica de ulei Alexandria, județul Teleorman, Ioan S. Obeadă, maistru principal la Uzina „Ciocanul" Nădrag, județul Timiș, Iosif Pasuth, pensionar, Petroșani, Ion Gh. Po- lexe, director la întreprinderea de industrie locală Alexandria, județul Teleorman, Petre V. Poenaru, matrițer la Fabrica de șuruburi „Saligny" — Constanța, Petre T. Petcu, cazangiu la Uzinele „Vulcan", municipiul București, Tănase S. Rusu, maistru modelor la Uzina „Progresul" Brăila, Vasile I. Supuran, adjunct șef secție la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R., Ana I. Szilagy, muncitoare la Fabrica „Arta", Oradea, lanoș Pavel Tubac, controlor tehnic la Uzina „1 Mai" Ploiești, județul Prahova, Eugen Gh. Tif- lea, maistru principal, Exploatarea minieră Vatra Dornei, județul Suceava, Maria D. Va- silescu, muncitoare repansa- toare la Fabrica de ciorapi „Apollo", municipiul București, Grigore T. Vaidasigan. pensionar, municipiul Cluj.Articolul 3. -— Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România1’ clasa a 

aprecierii pe care conducerea de partid și de stat o dă activității tuturor acelora — și, deci, dumneavoastră în primul rînd — care, în condițiile grele cind s-a trecut Ia naționalizarea mijloacelor de producție, la dezvoltarea industriei noastre, la construcția socialismului, ați avut un rol important în realizarea politicii partidului nostru, precum și o apreciere a activității acelora care înfăptuiesc astăzi cu consecvență politica partidului, programul elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională cu privire la dezvoltarea in ritm înalt a industriei, a întregii economii naționale.Decorarea dumneavoastră, a celor cîteva inii de oameni ai muncii — muncitori, tehnicieni, ingineri, directori — constituie, în același timp, o apreciere a tuturor oamenilor muncii, a clasei noastre muncitoare, care a realizat, de fapt, toate măsurile de naționalizare. de construcție a socialismului și a dus pe linierii săi tot greul în acești
r ( It I IIl-a tovarășilor t Ion D. Aile- nei, maistru la Uzinele Chimice Române, municipiul București, Mihai M. Anton, director adjunct la întreprinderea județeană de industrie locală Satu Mare, Traian C. Baba, activist la Comitetul de partid al sectorului 2, București, Constantin D. Baciu, maistru la Fabrica de postav Buhuși, județul Bacău, Gheorghe D. Ban, pensionar. Timișoara, Nicolae I. Borcea, maistru Ia întreprinderea „Electromon- taj“ Sibiu, Gheorghe D. Bu- nea, pensionar, Galați, Ștefan A. Bekeși, pensionar. Arad, llie Gh. Ciobanu, pensionar, Piatra Neamț, David D. Cri- șan, pensionar. Deva, Constantin N. Constantinescu, mecanic auto la întreprinderea „Automatica", București, Andrei M. Dragomir, director la întreprinderea metalurgică de utilaj tehnologic Ploiești, Gheorghe I. Ghișa, modelator la Uzina mecanică de mașini și utilaj minier Baia Mare, Constantin V. Hocing, pensionar, Iași, Florea I. Ispas, pensionar, Pitești, Carol P. Muntean, mecanic de locomotivă la întreprinderea „Victoria" Călan, județul Hunedoara, Ioana D. Marin, filatoare la Filatura Română d.e bumbac, București, Otto C. Melentovici, maistru principal la Uzinele mecanice Timișoara, Ana I. Mihailovici, pensionară, orașul Orșova, județul Mehedinți, Grigore I. Nicolcioiu, muncitor la întreprinderea „Chim- pex“ Constanța, Ștefan S. Radulescu, director general adjunct la întreprinderea de distribuire a gazelor, Bucu vești, Victor S. Smeu, tinichigiu la Uzina „Laminorul* Brăila, Sloim F. Solomon, vicepreședinte al Cooperativei „Prestațiunea", lași, Vasile V. Somoghi, pensionar, orașul Găiești, județul Dîmbovița, Marin Gh. Stan, pensionar. Ploiești, Lazăr I. Tăutu, șef secție la întreprinderea județeană de gospodărie comunală Oradea, Petru I. Tebrean. pensionar, comuna Vama, județul Suceava, Nicolae St. Tudor, pensionar, București, Krum Alexandru A Țăranu, director la Rafinăria Brașov, Ștefan A. Verdeț, pensionar. Reșița.Articolul 4. — Se conferă Ordinul „23 August" clasa a Il-a tovarășilor; Eumen M. Buracioc, șef mecanic la întreprinderea de construcții- montaj pentru industria alimentară Tulcea, Ion T. Ene, pensionar, București, Iuliu P. Focht, pensionar, Reșița, Vasile I. Iordăchescu, șef secție la întreprinderea viei și vinului oraș Odobești, județul Vrancea, Lazăr M. Munteanu, pensionar. București, Ioan N. 

ani, și care, prin muncă entuziastă, inalță edificiul victorios al socialismului in România. (Aplauze puternice).încă o dată vă felicit pe dumneavoastră, pe toți cei care au fost distinși astăzi cu ordine și medalii. Vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și multă fericire! (Aplauze prelungite).Cuvintele de apreciere deosebită ale secretarului general al partidului, urările a- dresate tuturor celor decorați cu acest prilej au fost subliniate cu îndelungi și vii a- plauze.
☆Prin același decret au mai fost' conferite 2 820 ordine și 3198 medalii unor muncitori maiștri, tehnicieni. ingineri activiști de partid și de stai din întreaga țară, care au a- dus o contribuție deosebită la înfăptuirea actului naționalizării principalelor mijloace de producție, la opera de construire a socialismului în România. (Agerpres)

Munteanu, pensionar, Focșani, Nicolae A. Magda, prim-secretar al Comitetului orășenesc Caransebeș al P.C.R., județul Caraș-Severin, Gheorghe St. Silaev, director la Uzina mecanică Plopeni, județul Prahova, Constantin E. Stoica, pensionar, București, Dumitru M. Săracu, pensionar. București.Articolul 5. — Se conferă„Ordinul Muncii" clasa a Il-a tovarășilor : Ana I. Albu, pensionară, Iași, Petru C. Buia, pensionar, orașul Călărași, județul Ialomița, Iosif Ion l. Binder, maistru principal la întreprinderea „Electrometar Timișoara, Marin I. Badea, pensionar, București, Costică Gr. Craiu, pensionar, Iași, Gheorghe M. Coman. electri cian la Uzina electrică „Someșul Rece" Cluj, Constantin I. Cristea, pensionar, București, Grigore I. Dobrea, per • sionar. Bistrița, județul Bis - strița-Năsăud, Francisc P. David, pensionar. Oradea, Alexandru A. Deli, pensionar, Timișoara, Stan Dudescu, pensionar, București, Gheorghe G. Făgărășan, maistru strungar la întreprinderea „Independența" Sibiu, Ștefan I, Florea, pensionar, Craiova, Anton P. Fazekaș, muncitor la Fabrica „Eprubeta" București, Dumitru St. Gheorghe, pensionar, Tîrgoviște, Pavel S. Ghin- cea, director la întreprinderea de contractări șl achiziții Brașov, Vasile A. Harabagiu, șef secție la C. F. R. Bîrlad, Nicolae I. Hanganu, pensionar, București, Lajos I. locsni, pensionar, Reșița, Mihai St. lu- hasz, șef atelier la Combinatul siderurgic Reșița, Dimitrie N. Juravle, pensionar, comuna Straja, județul Suceava, Iozsef I. Kovacs, maistru la Uzina de produse sodice Ocna Mureș, județul Alba, Mihail M. Munteanu, mașinist tipograf la întreprinderea poligrafică „13 Decembrie", București, Elefte- rie M. Mitran, pensionar, Craiova, Anghel M. Metaxa, pensionar, București, Petre S Pensari, pensionar, Galați, Ste- ,ian F;.Rușina, pensionar, orașul Băicoi, județul Prahova, Gheorghe St. Teodorescu, director la Topitoria de in Ble- joi, județul Prahova, Ștefan I. Tiplica, pensionar — orașul Mărășești, județul Vrancea, Vasile N. Toboșaru, pensionar, Tîrgoviște, Ion I. Vecerdea, pensionar, Rm. Vîlcea, Teodor c. Vescan, șef de birou Ia întreprinderea „Automeeanica" Mediaș, județul Sibiu. Toma C. Vasile. activist la Comitetul de partid a] sectorului 1. București, Iolanda F. Vincze. tensionară. Cluj.
Președintele 

Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Sesiune

Instantaneu de la examenul săpări din anul IV exploatări al I.M.P. Foto : C. BARBU
Cheia succesuluiPe ELENA NICULESCU o cunosc mai de mult. O cunosc din liceu, de la festivitățile de sfirșit de an, cind intra regulat în posesia premiului I. O cunosc mai ales de la examenul de bacalaureat, cînd a reușit cea mai mare medie din concurs...O fată inteligentă, la care modestia se împletește cu bunul gust, la care puterea și dragostea de muncă ia proporții nebănuite. înclinația ei spre științele reale, pasiunea pentru fizică, au determinat-o să ur

meze cursurile de ingineri ale facultății de electromecanică. Și bagajul ei de cunoștințe dobândit prin «fortul susținut al celor doisprezece ani anteriori și-a spus cuvîntul. In toamna anului 1972 era studentă a a- nuluj I...Nu s-a gindit nici măcar o clipă să vadă în studenție o perioadă de relaxare, așa după cum multi obișnuiesc să facă. Dimpotrivă, ea e găsit în facultate un excelent prilej de continuare a ritmului din liceu ba chiar ocazia intensificării

lui. Astfel, a reluat învățătura zilnică cu o regularitate de ceasornic, după un program devenit pentru ea o tradiție......Și, așa cum era și firesc, rezultatele și-au spus cuvîntul din plin. Reușind media 10 în prima sesiune, ea a confirmat toate așteptările. Și sesiunea, de vară a venit, ad.ucîndu-i a- celeași note frumoase, care au devenit, așadar, o obișnuință,.. In această situație nu ne ră- mîne decît să-i urăm mult noroc pe drumul atît de dificil și frumos al succesului...Flavins IAR A corespondent

Și totuși, pentru cea mai mare parte a studenților, sesiunea de vară a marcat pînă acum un moment de maximă bucurie. Optimismul general Și Încrederea încununează frunțile unui mare număr de tiheri care printr-o muncă susținută și printr-o comportare meritorie, au reușit să descuie marile porti ale succesului...De la febrilitatea primelor, zile, de la tensiunea aceea încordată, specifică fiecărui început, s-a ajuns acum la un fel de integrare în atmosferă. Oamenii s-au acomodat, și-au verificat încă o dată capacitățile și volumul de cunoștințe iar încrederea în forțele proprii a sporit...Au mai rămas puține examene. Unul... două... Ce importantă mai are acest lucru acum, cînd puntea îngustă a celor

mai dificile probe a fost trecută cu bine, cînd teama proverbială a începutului de sesiune a devenit o simplă, dar totuși frumoasă amintire... In temperamentul colegilor au intervenit subite, dar explicabile schimbări. Calmul îi învăluie in aripile lui binecuvîntate, acum, cînd fiecare a reușit să concretizeze efortul depus de-a lungul întregului an universitar...Așadar pentru ELENA NI- C U L E S C U, CONSTANTIN CIOATĂ, IOAN TOMA. ILIE STEPĂNESCU, NICOLAE ȘO- DOLESCU și pentru mulți alții grijile sesiunii aproape că s-au sfirșit. Multi din ei au și început să-și facă planuri pentru o binemeritată vacantă, în care să-și poată recupera forțele atît de necesâre viitoarelor emoții.
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Distincții acordate
pentru rezultate deosebite
în activitateaConform regulamentului pentru acordarea distincțiilor pionierești, cu prilejul Zilei pionierilor in municipiul nostru se acordă 1 500 trese gradul I ; 2 000 trese gradul II ; 200 titluri „Pionier de frunte" ; 150 insigne cultural- artistice | 120 insigne turistice ; 150 insigne sportive ; 200 insigne științifice și 200 insigne pentru membri patrulelor de circulație. Se acordă și 30 de diplome „Detașament fruntaș", detașamentelor model din fiecare unitate.

pioniereascăDe asemenea, pentru rezultate deosebite in activitatea pionierească, in acest an se a- cordă diploma de unitate fruntașă următoarelor unități de pionieri : ȘCOALA GENERALĂ NR. 5 PETRILA ; ȘCOALA GENERALA NR. 1 PETROȘANI ; ȘCOALA GENERALĂ NR. 4 VULCAN i ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 LUPENI ; LICEUL URICANI ; ȘCOALA GENERALĂ ANINOASA.

DAN RADUCU GIUC- LEA. clasa a VII a. Școala generală nr. t Petroșani — locțiitor al președintelui Consiliului județean al Organizației pionierilor.

DAN EMIL STOICA, clasa a VH-a, Școala generală nr. 1 Petroșani — comandant de unitate, locțiitor al președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor.

TRAIAN BLAJ, clasa a VII-a, Liceul Vulcan, locțiitor al președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor.

• Ieri, 16 iunie a.c., a 
plecai pe malul însorii al Mării 
Negre, în tabăra de pionieri și 
școlari de la Năvodari, prima 
serie de 50 pionieri și elevi, 
din școlile municipiului. In ur
mătoarele serii vor pleca eșa
lonat peste 300 de elevi, ce se 
vor bucura, după un an de în

RUBINKA BOT. clasa a Vl-a D. Școala generală nr. 1 Lupenj — locțiitor al președintelui Consiliului județean al Organizației pionierilor.

ILEANA SICHITIU, clasa aVII-a, Școala generală A- ninoasa — comandant de u- nitate, locțiitor al președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor.

EMEȘE GYORL clasa a VII-a C, Școala generală nr. 1 Petrila, locțiitor ai președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor. , 
File de vacanță

vățătură, de o odihnă bine
meritată.

• Tot ieri, primul echipaj 
(din cele 22 care sînt constitui
te deja) aparținînd elevilor 
Școlii generale nr. 6 Petroșani, 
sub conducerea învățătorului 
Adrian Mânu, a plecat într-o

GHEORGHE LUPU, clasa a Vl-a B. Școala generală nr. 4 Petroșani - locțiitor al comandantului do unitate, comandant al comandamentului municipal al pionierilor.

DANIEI A IORDACHE. clasa a V-a. Școala generală nr. 6 Petroșani, comandant de unitate, locțiitor al președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor.

DANIELA COL JAN, clasa a VII-a. Școala generală nr. 2 Lupeni — locțiitor ai președintelui Consiliului municipal al Organizației pionierilor.

excursie, în care va înfrunta 
timp de 14 zile traseele din 
munții Parîngului și Sebeșului 
în cadrul expediției pionierești 
„Cutezătorii". Elevii vor admi
ra frumusețile naturii, făcînd 
cunoștință totodată pe viu cu 
diferitele forme de relief, cu 
Hora și fauna locurilor pe un
de vor trece.

ZIUA PIONIERILOR
(Urmare din pag. 1)Morar de la Școala generală nr. 4 Vulcan, premiul II revista „Vaporașul vacanței" etc. Au depășit de mult granițele municipiului acțiuni care se bucură de toată a- precierea pionierilor cum sînt concursul corurilor „Copiii cîntă patria și partidul", „Festivalul folcloric al școlilor de pe Jiu", „Olimpiada albă a Văii Jiului", competiția de handbal dotată cu trofeul „Diamantul negru", acțiunea cultural-sportivă „De treci codri de aramă", acțiunea turistică „La pas prin județ" și multe altele.Tot atît de important este și interesul pe care pionierii municipiului îl manifestă față de tehnica și munca fizică. Participarea lor entuziastă la înfrumusețarea localităților Văii Jiului, la activitățile din cadrul cercurilor din școli sau cele patru case ale pionierilor, Ia concursurile anuale ..Minitehni- cus“, strădania de a se a- chita cu cinste de principala îndatorire — învățătura, a- testă dorința copiilor de a fi la înălțimea așteptărilor părinților, educatorilor, întregului popor.Acțiuni educative importante, contribuind la însuflețirea patriotică a pionieri-

piomiA -
școală a conduceriiPionieria este o formă de activitate politică care creează copiilor posibilități concrete de îndeplinire a unor roluri obștești, cu semnificații și consecințe pozitive în formarea u- nor trăsături de caracter necesare încadrării în viața socială a țării. Tinerilor de azi li se vor încredința mîine răspunderi în producție, în administrația de stat, în cultură și alte domenii de activitate. In vederea acestui scop încă de pe băncile școlii trebuie să învețe să conducă, să acționeze rațional, cu spirit de răspundere. Organizației de pionieri îi revin în acest scop sarcini de o deosebită importanță.Activitatea desfășurată de către comandamentele pionierilor (municipal, orășenești, ale unităților și detașamentelor), care reușesc să conducă cu multă competență celule din structura organizației da pionieri, ilustrează profilul etic și ideologic al copiilor. Comandamentul municipal cu ocazia întîlnirilor a stabilit organizarea și desfășurarea unor acțiuni ai căror beneficiari să fie pionierii. Dintre aceste acțiuni se pot aminti : „Lupeni ‘29 — Lupeni ’73", ..Școală dragă, te iubim și te păstrăm" — acțiune social-gospodărească amplă, de înfrumusețare ; înființarea asociației „Micii locatari"; „Orașul meu, mindria mea" etc., în care pionierii au trecut la traducerea în fapt a inițiativelor. Astfel, în cadrul acțiunii „Lupeni '29 — Lupeni ’73" prima parte a și fost îndeplinită, iar in cartierul Aeroport funcționează Ia ora actuală mai multe asociații ale micilor locatari .care se ocupă de îngrijirea blocurilor, a zonelor verzi de liniștea cartierului și de copiii mai mici.Activitatea comandamentelor orășenești ale pionierilor se remarcă în mod deosebit. Acum, cu ocazia Zilei pionierilor, raportează acțiuni, unele mai frumoase decît altele rod al muncii colective depuse de micii conducători. La Lupeni comandamentul a organizat în- tîlnirj cu Eroul Muncii Socialisto, minerul Petre Constantin, cu secretariatul comitetului orășenesc de partid, de Ia care pionierii au avut multe de învățat. La Vulcan de un real folos a fost întîlnirea cu tovarășul Aurel Bîrlea, secretar al comitetului orășenesc de partid, care le-a vorbit dospre felul cum trebuie să conducă și să organizeze munca în cadrul

t lor și școlarilor, se află în desfășurare sau in pregătire, prin care pionierii municipiului se pregătesc să întâmpine aniversări deosebite ale anului viitor — 30 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și 25 de ani de la înființarea primelor detașamente de pionieri. A- cest frumos buchet de rezultate evidențiază entuziasmul și atașamentul pionierilor față de organizația lor. pasiunea, competența și răspunderea cu care comandanții instructori muncesc cu pionierii. sub conducerea competentă și permanentă a organelor și organizațiilor de partid.Rezultatele de pînă acum sînt un temei de justificată bucurie și confirmă faptul că fiecare școlar rîvnește să devină demn de titlul de pionier, că este animat de dorința de a se pregăti cît mai bine pentru viață, pentru viitorul țării.Se cuvine, așadar, ca de ziua lor, a pionieriloi-, să le adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire, aripi puternice pentru a zbura spre înălțimea Visurilor, vigoare și hotărîre pentru a obține noi succese la învățătură, de a păși hotărît spre viitorul luminos al patriei — „TOT ÎNAINTE !“.

grupelor, detașamentelor și u- nităților de pionieri. Rezultatele nu au întîrziat să se vadă —- acțiunea „Totul pentru noul an școlar", la care pionierii au răspuns cu mult entuziasm re- condiționînd un număr de ' 40 de bănci școlare ce vor fi date spre folosință micilor școlari care vor păși pentru prima dată pragul școlii în anul viitor. Tot aici am fost martori la expoziția cu lucrări ale pionierilor pe tema „Gînduri pentru partidul drag", roadele unor concursuri inspirate din prevederile documentelor Conferinței Naționale a Organizației pioni arilor.La Liceul din Lupeni s-au declarat „Zilele cravatei" în care pionierii au venit la școală în uniformă, propunîndu-și o frecvență de sută la sută, disciplină ireproșabilă și nici o notă sub limită. Pionierii de la Școala generală din Ani- noasa au inițiat acțiunea „Cinste și corectitudine" care vizează. educația în spiritul. . e- ticii socialiste, iar la Școala generală nr. 4 Petroșani au fost efectuate sute de ore de muncă patriotică pentru împrejmuirea școlii, amenajarea laboratoarelor, atelierelor și introducerea încălzirii centrala.La școlile generale din Ani- noasa, nr. 2 Petrila, nr. 1 Vulcan, nr. 3 Vulcan —- Paroșeni, în cadrul acțiunii „Cinste celor care se înalță cobo- rînd în adîncuri", pionierii întîmpină minerii cu flori la ieșirea din mină, prezintă periodic programe artistice, organizînd în școli întîl- niri cu fruntași în producție.Acum, cînd se face bilanțul muncii dintr-un an se evidențiază pentru entuziasmul, priceperea și dăruirea lor toți pionierii din Valea Jiului, de la Bănită pînă la Cîmpu lui Neag, remarcîndu-se pentru competența cu care au știut să-și conducă activitatea pionierească Gheorghe Lupu (Școala generală nr. 4 Petroșani), Dan Emil Stoica, (Școala generală nr. 1 Petroșani), Daniela Iordache (Școala generală nr. 6 Petroșani), Daniela Colțan (Școala generală nr. 2 Lupeni), Traian Blaj (Liceul Vulcan), Elena Scorei (Școala generală nr. 1 Vulcan) Ana E- milja Rebedea (Școala generală nr. 4 Petroșani) și multi alți. D. CORNEA activist al Consiliului municipal al organizației pionierilor.

In sala mică a Casei de cultură din Petroșani a avut loc o consfătuire cu propagandiștii care conduc cercurile învăță- mînt.ului politic-ideologicU.T.C. In cadrul consfătuirii a fost prezentat modul in care a fost organizat și s-a desfășurat invățămintul politico-ideologic U.T.C. in anul 1972-1973. Din informarea prezentată a rezultat că in.cele 473 de cer-

CU 
propagandiștii 

U. T. C.
«est r «=• » mr r 9 tacuri a fost cuprins un mare număr de tineri și multe din acestea au obținut rezultate bune. Au fost remarcate, de asemenea, o serie de rarențe între care frecvența slabă a cursanților în cercurile de pe șantiere și de la exploatările miniere.Propagandiștilor le-au fost prezentate concluziile desprinse în urma unui studiu efectuat de către secția propagandă a comitetului municipal U.T.C. referitor la opțiunile tinerilor pentru tematica cercurilor și modul de desfășurare a învățămîntului. Atît din concluzii cît și din cuvîntul unor participanți la discuții au reieșit unele jaloane utile pentru organizarea noului an de în- vățămînt politico-ideologic.Valeriu COANDRĂȘ activist U.T.C.

PARTICIPANȚI PUȚINI - 
REZULTATE MODESTEMiercuri. 13 iunie a.c. stadionul Jiul din Petroșani a găzduit etapa municipală a campionatului republican de atletism rezervat juniorilor I și seniorilor. Au participat cca. 40 de concurenți repre- zentînd Liceul industrial minier, liceul de cultură generală, Grupul școlar minier, Școala sportivă și clubul Jiul, toate din Petroșani.

Răspundem celor ce ne scriu• Un grup de muncitori, sectorul XII, E.M. Lupeni. Conducerea Centralei cărbunelui a dispus — scrisoarea nr. 7534 din 6 iunie 1973 — ca Exploatarea minieră Lupeni să ia măsuri de compensare cu timpul liber corespunzător a posturilor prestate de dv. în zilele de duminică.• Vasile Dudea, Lupeni. Din cererea adresată de dv. conducerii Exploatării" miniere Lupeni rezultă că nu ați fost angajat ca lăcătuș ci ca muncitor necalificat pentru locurile de muncă din subteran și plătit ca atare, angajare cu care ați fost de acord, cu atît mai mult că nu ați putut dovedi cu acte calificarea în meseria de lăcătuș.• Mihai Olariu, Vulcan și Dragu Stancu, Lupeni. Rezultatele cercetărilor întreprinse în problemele sesizate de dv. redacției, vi s-au adus la cunoștință,, în scris, de către Centrala cărbunelui Petroșani.• Elena Marincaș, Vulcan.Vă comunicăm că din verificările întreprinse pe o perioadă de 5 luni, — octoni- brie — decembrie 1972 și ianuarie, februarie 1973 —rezultă că soțul dv. a avut un indice de realizare a normelor de muncă cuprinse între 0,37 și 0,92 la sută, ceea ce a dus la realizarea unui

FINAL FOTBALISTIC 
LA PETROȘANIA face avancronica unei etape de divizia A la fotbal, iată un prilej de preziceri destul de riscante in condițiile inconstanței e- chipelor noastre și, mai recent, a mizei mari ce își pune amprenta pe desfășurarea ultimelor etape.In ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării, ambele echipe vizate direct vor evolua in deplasare unde vor ceda in fața ascendentului de formă a brașovenilor sau a veleităților ceferiștilor clujeni la o- cuparea unui loc pe podiumul Iaureaților ; așadar, meciurile „Steagul roșu" — „U" Cluj și C.F.R. Cluj — Sportul studențesc nu pot aduce schimbări in periferia clasamentului.De asemenea, nu sint de prevăzut schimbări nici între ocupantele primelor trei locuri din clasament, deoarece, atît Dinamo cit și C.F.R. Cluj au prima șansă in meciurile pe care le susțin. E de așteptat totuși ca S.C. Bacău, care realizează un bun final de sezon, să dea o replică dirză dina- moviștilor bucureșteni.Avansul de trei puncte pe care îl are. va menține Universitatea Craiova pe primul loc și după această e- tapă, deși întîlnirea sa cu U.T.A. a fost animată. De altfel, se pare că etapa va aparține gazdelor, singura intilnire echilibrată părinți a fi cea dintre Rapid și F.C. Argeș. Spunînd aceasta acordăm prima șansă Petrolului in fața Stelei,

Iată pe cîșfigătorii probelor : 100 m fete : Monica Ia- cob (Jiul) ; 100 m băieți : Florin Voinea (Liceul industrial minier) ; 200 m băieți : Wilhelm Iioy (Jiul) ; 400 metri fete : Maria Iacob ; 400 m băieți : Ștefan Fazekas (Jiul) ; înălțime băieți : Dorică Șo- tîngă (Liceul industrial minier) ; Lungime fete: Monica
cîștig sub salariul tarifar de încadrare în lunile arătate.© Marin Marinescu, Petroșani. Adresați-vă comisiei de locuințe din cadrul întreprinderii unde munciți, care, în funcție de disponibilități, vechimea dv. în muncă, activitatea în producție și situația familiară, face propuneri, către consiliul popular pentru atribuirea spațiului locativ solicitat. Fără respectarea acestor prevederi ale legislației locative, este inutil să vă adresați redacției so- licitîndu-ne sprijinul și învi- nuind consiliul popular că nu vă ajută să primiți locuință.• Nicolae Popescu, Pe

Mica publicitatePIERDUT legitimație de student pe numele Dascălu loan. O declar nulă.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sicrieru Ileana, eliberată de E.G.C. Petroșani. O declar nulă.PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele Cornea Gheorghe. Le declar nule.
loan. O declar nulă.PIERDUT legitimație de student pe numele Stăniloiu Mihail. O declar nulă.VIND convenabil Dacia 1 100, stare excepțională. Vulcan, Bulevardul Republicii, nr. 51.

PIERDUT legitimație de student pe numele LupeaVasile. O declar nulă.PIERDUT legitimație de student pe numele AnghelAdrian. O declar nulă.PIERDUT legitimație de student Pe numele Perian

C.S.M.-ului Reșița în întîlnirea cu F.C. Constanța șî Jiului in fața oaspeților noștri de astăzi : A.S.A. Tîr- gu Mureș.Meciul care încheie sezonul fotbalistic la Petroșani va fi abordat cu ambiție de către ambele formații. Elevii fostului nostru jucător „Tibi" Bone au realizat un sezon neașteptat de slab în raport cu precedentul și cu valoarea Iotului. Fără îndoială că astăzi vor viza obținerea a cel puțin un punct.Pentru Jiul, de asemenea, meciul de astăzi nu este lipsit de importanță, deoarece in ipoteza, nedorită și puțin probabilă, a nerealiză- rii de puncte în ultimele două etape, echipa noastră ar putea fi pusă în situația de a ocupa locul 14 in clasamentul final, ceea ce ar fi cu totul nepotrivit față de evoluția de ansamblu a echipei de-a lungul campionatului. față de valoarea jucătorilor cunoscuți sau afirmați în acest sezon, față de acel, mai mult decît o- norabil, loc doi ocupat la sfirșitul primei jumătăți a campionatului. Sîntem convinși că jucătorii noștri se vor mobiliza cu toții cu prilejul acestei ultime evoluții din actualul sezon în fața propriilor suporteri și vor reedita evoluțiile bune de care nu i-au lipsit pe aceș- t! ■ obținind o victorie care să-i permită să ocupe un loc onorabil in clasamentul final. B. IOAN

Iacob ; băieți : Florin Velnea ; Greutate fete : Elisabeta Pali (Școala sportivă) ; Băieți : Carol Magyorosi (Liceul de cultură generală).Din cauza numărului redus de participanți, organizatorii au fost nevoiți să nu poată desemna pe cîștigătorii unor probe din lipsa de concurenți.
S. BALOI

troșani. Șantierul nr. 71C.C.F.  a procedat legal a- tunci cînd nu v-a trecut în cartea de muncă indemnizația de șantier și sporul da i- zolare, cunoscînd că nu se trece decît salariul tarifar cu care ați fost retribuit în activitatea de producție.© loan Timiș, Petroșani. Din evidențele asociației de locatari nr. 1 Aeroport rezultă că locatarii blocului nr. 19 A. din strada Unirii, nu au fost impuși a plăti apa caldă pentru perioada dinainte de 1 mai 1973, deoarece numai la acea dată s-a terminat racordarea conductei la instalația de furnizare a apei calde.

DUMINICA, 17 IUNIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Alfred cel mare ; Republica : Am încălcat legea ; PETRILA : Marea hoinăreală ; LONEA — Minerul : Bar-era ; ANINOASA : In umbra violentei ; VULCAN : Domnului profesor cu dragoste ; LUPENI — Cultural: Veronica ; Muncitoresc: Joe Hill; URICANI: Anul carbonarilor.

(>,0n Buletin.de știri ; fi,05Concertul dimineții ; 7.00Radiojurnal ; 7,45 Avanpre

mieră cotidiană ; 8,00 Partidului, inima și versul; 8,10Ilustarte muzicale; 9,00 Ora satului ; 10,00 Radiomagazi-nul femeilor ; 10,30 Succese ale discului — muzică ușoară; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat;11,35 Grupul vocal-instru- msntal „Romanticii" ; 12,00De toate pentru toți ; 13,00Radiojurnal. Sport; 13,15Alternante sonore; 14,00 Unda veselă ; 14,30 Estrada duminicală ; 15,00 Buletein de știri ; 15,30 Azi, in România ; 17,15 Sport și muzică;19,30 Albumul interpreților de muzică populară ; 20,00Radiojurnal ; 20,15 Revistașlagărelor ; 20,45 Consemnări" de Ion Mărgineanu ; 20,50Arii din operet? ; 21,15 Caleidoscop ritmic; 22,00 Radiojurnal ; 22.10 Panoramic sportiv ; 22,30 Scenă din opera „Daphne" de Richard Straus;22,50. Moment poetic;. 23,00 Invitație Ia dans ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03-5,00 Estrada nocturnă ;

8,00 Bună dimineața ;8.30 Cravatele roșii. Emisiune festivă cu ocazia Zilei pionierilor din Republica Socialistă România ;9,25 Film serial Daktari ;9,50 Viata satului ;11,00 Emisiune în limba maghiară ;12.30 De strajă patriei ; 13,00-16,59 Album duminical ;17,00 ..Drumul spre medalii" ■emisiune retrospectivă despre comportarea pu- giliștilor români la Campionatele europene de box de la Belgrad.13.10 Film serial pentru tineret: Tunelul timpului ;18,55 Vefr? folclorice. Un „leagăn al doinei bănățene" Valea Almăju- lui ;19,20 1001 de seri ;19.30 Telejurnal. Săptămina politică internă și in

ternațională în imagini ;20,10 Reportajul săptăminii. Verticale în Bărăgan ;20.30 Fetele cu ochi albaștri. Selecțiuni din spectacolul cu public organizat de Televiziunea Română în cinstea fruntașilor în producție de la Fabrica de confecții și tricotaje — București ;21.40 Pagini de umor : Aventuri în epoca de piatră ;22,05 Interpretul preferat: Angela Buciu ;22.30 Telejurnal;22.40 Duminica sportivă ;

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani + 13 grade ; Paring 4- 7 grade.Minimele : Petroșani + 5 grade : Paring + 1 grad.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme relativ frumoasă, dar răcoroasă, cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul nordic.

Liceul industrial minier 
Petroșani 
anunță

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL I, 
la următoarele specialități:

— exploatări miniere — 72 locuri
— electromecanică minieră — 108 locuri
— instalații și automatizări — 36 locuri

înscrierile se fac la secretariatul școlii pînă in 
data de 22 iunie 1973 pe baza următoarelor acte :

— cererea de înscriere tip

— certificat de naștere în original și copie

— adeverință de promovare a clasei a VIII-a

— fișa medicală de sănătate

Relații suplimentare se pot lua de la secretaria
tul liceului, telefon 1736.

Examene de admitere 
pentru cursurile 

de calificare C.F.R.
Regionala de căi 
Ferate TimișoaraORGANIZEAZĂ EXAMENE DE ADMITERE PENTRU ȘCOLILE DE GRADUL I MIȘCARE (ACARI — FRINARI — MA- NEVRANȚI) cu durata de 3 luni, în fiecare sîmbătă în cursul anului 1973 la Grupul școlar de calificare C.F.R. Timișoara și la stațiile C.F.R. Arad. Caransebeș, Reșița nord, Simeria și Petroșani unde se fac și înscrierile.Se primesc absolvenți a 4 — 8 — 10 clase școala gene-, rală, vîrsta 18-43 ani, cu domiciliul în centrele de mai sus și pînă la 60 km în jur.ACTE NECESARE ÎNSCRIERII : certiiicatul de naștere original și copie ; certificatul școlar original și copie ; adeverință de sănătate eliberată de circumscripția medicală de care aparțin ; rezultatul examinării medico-psihologice efectuată la policlinica C.F.R.; certificatul de cazier ju',!"lar.Pe timpul școlarizării elevii primesc anumite drepturi și avantaje despre care se pot cere informații Ia Grupul școlar C.F.R. Timișoara, str. C Radulescu nr. 1. telefon 213 01 sau 1 49 50 interior 779 sau 305 sau la orice stație C.F.R.Regionala căi ferate Timișoara

administrația tiarului : P«-,r--oni strada Republicii, nr, 90, telefon : 1662. Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 39«
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