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In aceste zile, lucrările agricole sînt foarte aglo
merate : se însămînțează ultimele suprafețe cu 
porumb, se fac lucrări de întreținere a culturilor, 
în grădinile de legume este în toi plantatul etc. 
După datele centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii, porumbul s-a semănat în proporție de 
86 la sută în cooperativele agricole și 80 la sută în 
gospodăriile de stat. Dacă în regiunile din sud 
această lucrare s-a încheiat sau este pe terminate, 
în multe din regiunile din Transilvania nu a fost 
însămîntată nici jumătate din suprafața destinată 
acestei culturi. Semănatul porumbului a întîrziat 
îndeosebi în regiunea Maramureș, unde s-au rea
lizat, pînă la 3 mai numai 35 la sută din suprafețe, 
Crișana — 38 la sută, Cluj — 43 la sută, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară — 47 la sută. Brașov — 49 Ia 
sută. Trebuie remarcat că, în condiții naturale 
aproape identice, în regiunea Banat s-au realizat 
84 la sută din suprafețele destinate a fi cultivate 
cu porumb, iar în regiunea Hunedoara — 65 la sută. 
Este o dovadă că și în celelalte regiuni, printr-o 
organizare mai temeinică a muncii, se puteau se
măna suprafețe mai mari.

Paralel cu preocuparea care trebuie să existe 
pentru terminarea însămînțării porumbului este 
necesar să se acorde atenția cuvenită și celorlalte 
lucrări care se execută în această perioadă. Plan
tatul cartofilor s-a efectuat pe o suprafață do 
227 325 ha, lucrările fiind terminate în cooperati
vele agricole din regiunile Oltenia, Galați, București, 
Iași, Ploiești. Plantatul trebuie intensificat mai ales 
în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, Cluj, Crișa
na și Brașov, regiuni care au o mare pondere în 
producția de cartofi.

încălzirea timpului a favorizat răsărirea culturi
lor, îndeosebi a celor care au fost semănate mal 
decerne. De aceea este necesar să se treacă cu 
toato forțele la executarea lucrărilor de întreținere, 
în raionul Negru Vodă au și fost prășite 3 000 ha 
cultivate cu floarea-soarelui. Executarea la timp a 
lucrărilor de întreținere a culturilor va face cu 
putință păstrarea în pămînt a rezervei de apă și 
distrugerea buruienilor pentru a se obține recolte 
mari la hectar.

Consiliile agricole și uniunile cooperatiste, cu 
sprijinul organelor de partid, să urmărească rea
lizarea în întregime a suprafețelor care urmează 
să fie însămînțate cu diferite culturi, să îndrume 
pe oamenii muncii din agricultură să treacă cu 
toate forțele la executarea lucrărilor de întreținere.

Cu toate că filele calenda
rului indică o dată destul de 
înaintată, în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară semă
natul porumbului nu a fost 
încă terminat. Situația cen
tralizată la consiliul agricol 
regional arată că, pînă la 
data de 3 mai, în coopera
tivele agricole au mai rămas 
de însămînțat cu porumb 
peste 28 000 ha. Cu excep
ția raionului Luduș, în toate 
celelalte raioane în care se 
cultivă porumb
veni, Tg. Mureș, Reghin 
și Odorhei — s-au rea
lizat sub 50 la sută din su
prafețele prevăzute a fi cul
tivate cu această plantă.

în unele locuri, rămînerea 
în urmă la semănatul po
rumbului este atribuită 
timpului nefavorabil. Această 
afirmație este valabilă nu
mai în parte. Multe unități 
dovedesc prin rezultatele ce 
le-au obținut că în zilele 
bune ce au urmat după ploi, 
însămînțările puteau fi ter
minate sau aproape termi
nate. Cooperativele agricole 
din Pădureni și Crăiești, ra
ionul Reghin, Ungheni, 
Band, Chendu-Mare, Cră- 
ciunești, Gălățeni și altele 
din raionul Tg. Mureș au 
realizat aproape în întregime 
suprafețele destinate a fi cul
tivate cu porumb. Aici for
țele de lucru au fost orga
nizate mai bine, fapt ce a 
dat posibilitatea să se pregă
tească și să se însămînțeze 
zilnic suprafețe mari.

în multe cooperative chiar 
cînd timpul este foarte bun, 
ritmul zilnic la semănat con
tinuă să fie nesatisfăcător. 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din Porumbenii Mari, 
raionul Odorhei, avea de în
sămînțat doar 160 ha cu po
rumb. Cu toate acestea, pînă 
în seara zilei de 3 mai abia 
a realizat 47 ha. în ziua de 
3 mai, zi foarte bună de lu
cru, au fost însămînțate doar 
17 ha. Acest lucru pare de 
neînțeles mai ales dacă se 
ține seama că în această coo
perativă în afară de cele 9 
tractoare ale S.M.T.-ului O- 
dorhei există 61 de atelaje 
și 20 de semănători de po
rumb cu tracțiune animală. 
O situație asemănătoare este 
și în cooperativele agricole 
din Ghercea. Petelea și alte

unități din raionul Reghin. 
Cooperativa Chiheru din a- 
cest raion mai are de însă- 
mînțat 225 ha cu porumb.

Că organizarea muncii nu 
este corespunzătoare ne-o 
dovedește și exemplul coo
perativei agricole din comu
na Gh. Doja, raionul Tg. 
Mureș. Aici în ziua de 
4 mai, la orele 8,30, deși 
mai erau de însămînțat 80 
ha cu porumb, nu lucrau 
nici tractoarele și nici atela
jele. Stînd de vorbă cu me
canizatorii, ei ne-au arătat 
că zilnic stau 3—4 tractoare 
fără să fie întrebuințate la 
capacitatea lor. Totuși, con
ducerea S.M.T. Tg. Mureș, 
nu redistribuie operativ trac
toarele și mașinile agricole 
la unitățile cooperatiste care 
nu au suficiente.

Se cere din partea consi
liilor agricole și a uniunilor 
cooperatiste un control ri
guros, mai^ multă operativi
tate pentru rezolvarea dife
ritelor probleme care se 
ivesc pe teren, astfel ca rit
mul semănatului să se in
tensifice peste tot.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii

In fiecare an în luna mai 
în numeroase locuri din 
tară se desfășoară tradițio
nale sărbători de primăvară.

In Maramureș, „sîmbra 
osenească" marchează mo
mentul cînd osenii scot 
oile la pășunatul montan. 
Ieri, sîmbra osenească s-a 
desfășurat pe dealul Huța, 
la vreo două ore și 
mai bine de drum cu că
ruța de orașul Negrești. 
Prezenta celor aproximativ 
40 000 de vizitatori, venifi 
aci din toate colțurile țării, 
vorbește cel mai bine des
pre popularitatea ei. Aici 
si-au dat întîlnire numeroa
se ansambluri folclorice.

Manifestarea tradițională 
a coincis cu un alt eveni
ment local: inaugurarea
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in etapa desăvîrșirii construcției 
socialismului”

Lucrarea a fost tipărită 
în tiraj de masă

m ziarul de azi

® Din programul emisiunilor radio
fonice

® Dosarul Africii de sud-vest

hanului „La Sîmbra oii" 
punct plăcut de oprire pen
tru drumeți, turiști.

★
Sărbătoarea liliacului are 

o vechime de aproape 90 
de ani. După războiul de 
independentă din 1877 vi
tejii de prin părțile de vest 
ale Olteniei, participanți la 
lupte, și-au dat întîlnire nu 
departe de Baia de Ara
mă. într-un loc unic prin 
pitoresc și vegetație: pă
durea de liliac de la Po
noare. Obiceiul l-au conti
nuat fiii, nepoții și străne
poții celor care au făurit 
independenta neamului.

întâlnirea, devenită tradi
țională, are loc prima du
minică după înflorirea li
liacului. Pentru a o păstra,

Anul 1877 glorificat 
de marii rapsozi ai națiunii

Da cîfe ori am recitii „cîntecele de 
vitejie" menite să glorifice jertfa subli
mă a „ostașilor noștri" în anul cînd vi
sul neatîrnării, care a trecut prin secole 
de la un ales al neamului la altul căpă
tase împlinirea? De cîte ori ochii ni s-au 
oprit îndelung asupra pînzelor lui Grigo
rescu, inspirate din aceeași neuitată pa
gină a trecutului nostru î Am putea spu
ne, și n-am greși, că înainte de a des
prinde din filele cărții de istorie sensul 
luptelor pentru cucerirea independenfei, 
fiecare generajie le-a cunoscut, le-a trăit 
și le-a imaginat prin versurile lui Alec- 
sandri și Coșbuc, prin tablourile lui Gri
gorescu, prin proza lui Sadoveanu și 
Galaction. „Scrisoarea de la Muselim- 
Selo" a căprarului Nicolae, emojionanfă 
pagină de eroism lucid, comparabilă prin 
demnitatea ei umană cu atitudinea păs
torului din „Miorifa", pe care nici cea 
mai cumplită încercare rru-l face să se 
tînguie, să cadă pradă disperării și umi
linței, a trecut decenii de-a rîndul 
prin inimile românești, iar slovele ei 
de-o simplitate măreafă, ne-au readus 
înainte ideea jertfei de sine și do mo
destie — virtuți adînc săpate în firea 
poporului nostru. A avut oare produc
ția lirică și artistică dedicată anului 1877 
un caracter ocazional și festiv care 
să-i circumscrie interesul doar în epoca 
în care a fost scrisă ? Nu. Ea a rămas 
peste decenii și a răsunat necontenit cu 
timbrul său autentic datorită faptului că 
toți acești mari scriitori și artiști au avut 
certitudinea faptului că în fața redutelor 
Griviței și Plevnei se scria una dintre 
paginile hotărîtoare ale istoriei noastre. 
Și, ceea ce ml se pare cu deosebire 
demn de relevat, ceea ce cred că u- 
nește și încununează literatura și arta 
acestui an este sentimentul continuității 
unei tradiții istorice și al împlinirii unei 
năzuințe de veacuri. Cel ce a fost deo
potrivă mare patriot și mare poet, Vasile 
Alecsandri, rapsodul anului 1848 și al 
Unirii Principatelor, îl exprima atunci, cu 
vibrația ce încălzea versul său în cli
pele cînd se hotăra destinul țării :

„Juni ostași al țării mele, însemnați 
cu sfea în frunte I

Dragii mei vultani de cimpuri, 
dragii mei șoimani de munte I

Am cîntat în tinerețe 
strămoșeasca vitejie,

Vitejie fără seamăn pe-acel timp 
de grea urgie

Ce la vechiul nostru nume 
a adaus un renume 

pe Dunărea în Marea
și din Marea dus în lume 1 

acum, la rîndul vostru,
să v-aduc o-nchinare, 

cu Inima crescîndă,
și cu sufletul mal tare, 

Ca eroi de mari legende,
vin să vă privesc în față".

Acesta a fost sentimentul pe care 
toți cei ce au fost martorii anului 1877 
l-au trăit din fiecare fibră a sufletului 
lor : fiii acestui popor, truditorii cei 
mulți și neșfiuți ai gliei au dovedit că 
sînt adevărați eroi de legendă. Înfiora
rea patriotică ce cuprinsese inimile tu
turor, elanul de pe cîmpiile de luptă, 
victoriile cucerite în iureșul năvalnic al 
bătăliilor, se propagau de-a lungul și 
de-a latul țării : „Am nevoie să fiu scu
tit de orice preocupare personală pen
tru ca să admir în voie vitejia îndîrjifă 
a tinerei noastre armate — spunea în
tr-o scrisoare din octombrie 1877 Vasile 
Alecsandri. — Ce lucru uimitor I Nu-i 
așa ? Simpli țărani, smulși de la plug 
să devină dintr-o dată eroi, inima mea 
a luat proporții care mă înăbușă, de 
cînd cu cele petrecute la Grivița. In 
sfîrșit, sîntem cineva în lumea aceas
ta". Iar Alexandru Odobescu considera 
că glorificarea acestor fapte de vitejie 
constituie o adevărată datorie a intelec
tualității noastre, așa cum afirma în con
ferința „Curcanii", ținută la Ateneul Ro
mân în 25 martie 1878 : „îmi voi îm
plini încă și sfînfa datorie ce avem cu 
toții de a consacra faptele și de a în
china în memoria acelor viteji soldați, 
de orice-rang, cari pe cîmpul de bătă
lie au murit lăsînd urmașilor onoarea de 
a înscrie numele lor în analele de glo
rie ale poporului românesc". Acesta a 
fost sentimentul ce a dominat conștiin
țele cele mai luminate ale spiritualită
ții românești, iar înflăcărarea lor din a- 
cele zile n-a constituit numai un mo
ment efemer ce s-a stins o dată cu în
cheierea războiului, ci o adevărată per
manență de care nu s-au putut desprin-

de niciodată : „1 se umpleau ochii de 
lacrimi de cîfe ori ne povestea atacul 
de la Grivița — spunea Alexandru 
Vlahujă despre prietenul său pictorul 
Nicolae Grigorescu — unde ostașii noș
tri au biruit ca-n vremea de demult : 
„Cum s-aruncau înaintea mortii I Acolo 
s-a dovedit ce popor avem noi".

Recitim numeroasele pagini literare 
cîte s-au scris despre războiul pentru 
independents și observăm că perspec
tiva asupra acestui act crucial din via|a 
patriei noastre este aceea pe care a 
avut-o omul din popor, cel care ase
menea ostașilor din Vaslui — „din cîmp, 
de-acasă, de la plug" au plecat să sca
pe „de turci, de jug / Sărmana scumpă 
țară". Atît era de adînc săpat în inima 
lor acest ideal îneît nici despărțirea de 
casă, nici lupta, nici dorul de cei lăsafi 
în urmă, nici durerea rănilor, 
moartea nu îmbrăcau niciodată 

tragice. Durerea era 
uneori de acea notă 
expresie a înțelepciunii

pecte 
nuată
umor, 
superiorității morale pe care Caragiale 
o sublinia în recenziile elogioasa scrise 
la cărțile de amintiri ale unor veterani 
ai războiului de independență. Și Alec- 
sandri, și Coșbuc au adus în versurile 
lor vorba simplă și înțeleaptă a omului 
din popor, căruia frazele mari și afec-

Valeriu RĂPEANU

antes asupra

(Continuare în pag. a II-a)

pădurea de liliac, întinsă pe 
aproape 20 hectare, a fost 
declarată, monument al na
turii.

In zori, cimpoierii au 
dat semnalul deschiderii.

Peste 20 000 de localnici, 
turiști din țară și din stră- 
inătate, au sosit ieri la Po
noare. Formații artistice de 
amatori și profesioniste din 
regiune, au asigurat, pînă 
noaptea tîrziu, atmosfera de 
plăcută veselie și destin
dere. N-au lipsit surprizele 
oferite de cei de prin părțile 
Ponoarelor: la stîne spe
cial amenajate s-a servit 
jintifă, balmus, „laptele 
mare" și mămăliguță pre
gătită mocăneste, după obi
ceiurile locale.

La Gurghiu, potrivit unui 
obicei străbun, în fiecare 
primăvară își dau întîlnire 
locuitorii satelor din îm
prejurimi pentru a petrece 
o zi împreună. Este un 
ecou al „Tîrgului de fete" 
de odinioară, amintit în 
hrisoavele medievale. In 
zilele noastre, acesta s-a 
transformat într-o paradă 
a bogatului folclor din va
lea Gurghiului, Lutului și 
Mureșului. La poalele ce
tății medievale a Gurghiu
lui, unde se întîlnesc cinci 
drumuri, s-au adunat în a- 
ceastă duminică, peste 10 000 
de locuitori ai satelor Ibă- 
nești, Solovăstru, Orșova, 
Hodac, Cașva și altele. Pe o 
scenă în aer liber, s-au pe
rindat echipe de dansuri, 
brigăzi artistice, coruri, so
liști vocali sî recitatori.

Tîrgul din Gurghiu s-a 
transformat în această 
duminică într-o adevărată 
sărbătoare a bucuriei și 
primăverii.

Știința conducerii este o discipli
nă relativ nouă; organizarea științi
fică a întreprinderilor nu poate fi re
dusă la elaborarea planurilor de mă
suri tehnico-organizatorice. Organiza
rea — indiferent de domeniul acti
vității sociale la care se referă — 
presupune capacitatea de opțiune și 
dreptul de decizie al conducătorului. 
Ca atare, una din cerințele obiective 
ale conducerii și organizării științi
fice este aceea ca, în anumite limite 
stabilite, conducătorul unității să aibă 
atribuția — în vederea unei cît mai 
eficiente administrări a mijloacelor 
care i-au fost încredințate — de a 
alege dintre variantele de acțiune po
sibile și de a decide în consecință.

înlocuirea preponderenței factoru
lui subiectiv (a intuiției personale), 
cu cea a factorilor obiectivi sesizați 
prin utilizarea mijloacelor puse la 
dispoziție de știința și tehnica mo
dernă, în scopul alegerii celei mai ra
ționale dintre variantele posibile, al 
deciziei și acțiunii în funcție de cu
noașterea realității în ansamblu — în 
aceasta constă schimbarea caracteru
lui empiric al organizării și conduce
rii întreprinderilor industriale într-o 
muncă științific fundamentată. în a- 
cest scop — pe plan mondial — au 
fost dezvoltate tehnici de lucru mo
derne, sociologice, psihologice, mate
matice, cum este de exemplu pro
gramarea matematică ce operează cu 
sisteme de ecuații nedeterminate, toc
mai spre a se putea opta, în func
ție de criterii date, pentru cea mai 
rațională dintre variantele posibile. 
Toate aceste' tehnici de lucru con
tribuie la „pregătirea științifică a de
ciziilor" necesare conducerii. Numai 
astfel multe trăsături cu pronunțat ca
racter administrativ ale conducerii 
actuale a întreprinderilor industriale 
vor putea fi transformate treptat în
tr-o activitate economică creatoare, -j

Evident, cînd tratăm problema con
ducerii și organizării științifice a pro
ducției, a muncii și evidenței în în
treprinderile industriale, trebuie să 
distingem între organizarea întreprin
derilor noi și reorganizarea celor e- 
xistente.

Afirmația că „organizarea începe de 
la proiectare" conține un adevăr pro
fund- Orice proiect este în ultimă in
stanță, din punct de vedere gnoseo
logie, un model; un model tehnico- 
ecoriomic în speță. Or, este știut că 
un model este cu atît mai realist, cu 
cît, fără a fi realitatea însăși, reușește
— printr-o abstractizare convenabilă
— să o reflecte cît mai fidel.

La elaborarea a prea puține proiecte 
se folosesc însă metodele matemati
ce moderne de localizare și dimen
sionare optimă a capacității întreprin
derilor (probleme de programare li
niară, dinamică), de sincronizare a 
diferitelor faze ale proceselor tehno
logice (cu ajutorul teoriei grafelor), 
de organizare a controlului calității 
producției (prin utilizarea metodelor 
statistico-matematice) etc. în cazuri 
foarte rare apar în proiecte consi- 
derațiuni. ergonomice care să anali
zeze raporturile reciproce dintre ma
șină și om în procesul muncii, funda- 
mentînd astfel mai riguros științific 
soluțiile adoptate, soluții care la rîn- 
dul lor au implicații asupra ampla
sării utilajelor și dimensionării spa
țiilor de producție și circulație.

întrucît instrucțiunile actuale privi
toare la metodologia proiectării nu 
cuprind dispoziții în acest sens, în

nici un proiect nu este descris fluxul 
informațional, tehnic și economic, a- 
doptat, deși în fabricile moderne pri
mele informații se obțin în procesul 
tehnologic, începînd chiar de la re
cepția materiei prime a cărei măsu
rare so înregistrează automat. De a- 
ceea, proiectarea fluxului informațio
nal și dotarea cu tehnică corespunză
toare de calcul a întreprinderilor este 
calea spre realizarea dezideratului ca 
evidența statistică să atingă precizia 
evidenței contabile, iar cea contabilă 
viteza celei statistice.

Lipsa unei părți de proiect care să 
cuprindă capitolele de organizare a 
producției, muncii și evidenței, con
tribuie uneori la întîrzieri în atinge
rea în exploatare a indicatorilor pro
iectați. Astfel, insuficienta pregătire 
organizatorică a contribuit într-o mă
sură destul de însemnată ca unități 
industriale importante, cum sînt de 
pildă Uzina de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și armături sa
nitare sau Uzina de anvelope „Da
nubiana" din București, să nu-și a- 
tingă timp îndelungat parametrii pro
iectați. Aceste exemple nu constituie, 
din păcate, cazuri particulare ; * si
tuații asemănătoare se întîlpesc .și în 
unele întreprinderi- nou puse, în-.func
țiune din: cadrul ăndustniei .prelucră
toare a lemnului,' producătoare de 
bunuri de consuna, ca de exemplu la' 
combinatul de carne de la Brașov 
care, deși în anii trecuți și-a realizat 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici proiectați, a depășit sensibil ni
velul admis al costurilor comune.

Adeseori, după darea în funcțiune 
a unui nou obiect de investiții, con- 

de
ca 
de 
Și,

ducerea este nevoită să se ocupe 
o serie de probleme organizatorice 
de pijdă : organizarea locurilor 
muncă, organizarea aprovizionării

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în șirul luptelor milenare duse de 
poporul nostru pentru libertate și 
neatîrnare, războiul din anii 1877 — 
1878 ocupă un loc de mare însemnă
tate istorică, constituind o verigă ho- 
tărîtoare în procesul de formare și 
dezvoltare a României moderne. Tî
năra armată română, dovedind o 
bravură legendară, a purtat în acest 
război de eliberare numeroase și 
crîncene bătălii victorioase, s-a afir
mat ca o adevărată armată națio
nală.

Cauza sfîntă a cuceririi indepen
denței de stat a României, năzuința 
fierbinte într-o viată mai bună, 
demnă, au deșteptat în inimile ze
cilor de mii de soldați și ofițeri 
sentimente profund patriotice, i-au 
determinat să se avînte vijelios în 
iureșul luptei, să 
crîncena încleștare 
aidoma bravilor lor 
nuni de vitejie, să 
rele letopiseț al patriei, glorioase 
pagini de epopee ostășească. Erois
mul de masă al dorobanților, călă
rașilor, roșiorilor și artileriștilor ro
mâni, bărbăția, înaltul lor spirit de 
sacrificiu, sîngele cu care au udat 
din belșug redutele Griviței, Raho- 
vei, Smîrdanului au dovedit încă o 
dată întregii lumi neostoita dragoste 
de libertate a poporului nostru, au 
impus puterilor europene recunoaș
terea de drept a independenței Ro
mâniei, proclamată în 
care a cuprins întreaga 
tata zi de 9 mai 1877.

săvîrșească în 
cu dușmanul — 
strămoși — mi- 
înscrie, în ma

entuziasmul 
tară în neui-

★
în ajunul războiului 

dență, armata română era relativ re
cent constituită ca armată de stat. 
Se știe că trupele autohtone fuseseră 
desființate de turci în timpul dom
niilor fanariote.

începînd din 1821, patrioții români, 
animați de dorința de a vedea na
țiunea română liberă, unită, inde
pendentă, s-au preocupat tot mai 
stăruitor de organizarea unei forțe 
armate. în martie 1829, reprezentan
tul austriac la Iași relata că în Prin
cipatele române se lucrează „în taină 
la întocmirea unei armate pămîntene, 
așa cum existase ea pe timpul inde
pendenței țării". în aceste împreju
rări, în anul 1830, iau ființă în Țara 
Românească și Moldova — sub denu
mirea de miliții naționale — nuclee 
ale unei forțe armate permanente 
care s-au dezvoltat neîntrerupt.

Un moment important în dezvol
tarea oștirii române l-a constituit 
Unirea Principatelor, cînd unitățile 
din Țara Românească s-au contopit 
cu cele din Moldova, formînd o sin
gură armată, pe care domnitorul 
Cuza a reorganizat-o, fără aprobarea 
Porții Otomane, adăugîndu-i unități 
noi și mărindu-i simțitor efectivele, 
în 1868 se formează, aproape în toa
te orașele țării, comitete care adre
sează cetățenilor apeluri să subscrie 
pentru cumpărarea de arme necesare 
cuceririi „libertății și neatîrnării ță
rii". Tot în acel an, guvernul condus 
de N. Golescu a votat legea privind 
organizarea armatei în spiritul vede
rilor lui Nicolae Bălcescu. Au ur
mat apoi și alte măsuri menite să 
întărească armata tării.

Greutățile în dotarea șl aprovizio
narea tinerei armate române au 
putut fi învinse datorită sprijinului 
entuziast, larg și multilateral al ma
selor muncitoare din toate provin
ciile românești, exprimînd fierbinte
le patriotism al poporului, conștiința 
unității sale naționale. în principa
lele orașe din Oltenia, Muntenia, 
Moldova, Transilvania și Banat s-au 
format comitete care au colectat, 
prin contribuție voluntară, sume 
importante necesare cumpărării de 
armament și diferite alte mijloace 
menite să îmbunătățească echiparea, 
aprovizionarea și asigurarea sanita
ră a ostașilor. însuflețiți de senti
mente patriotice, un mare număr de 
tineri din toate colturile țării s-au 
înrolat voluntar și au plecat pe front. 
Unii mici funcționari și-au luat con
cediu pe toată durata războiului și 
au pornit spre liniile de bătaie. Me
dici cu renume și studenți în medi
cină s-au oferit să se încadreze în 
serviciile sanitare. Din Transilvania 
și Bucovina, grupuri de voluntari au 
trecut clandestin frontiera spre a 
lua parte la război.

Izvorul 
zî.asmuluî 
triotismul 
caracterul 
boiului.

Se poate afirma cu deplin temei că 
întregul popor român dorea cu ar
doare intrarea tării în războiul îm
potriva Porții otomane, pentru cuce
rirea independenței de stat, prin 
lupta armatelor române. „Dorința 
noastră cea mai vie, scria ziarul „Ro
mânul" la 14 mai, este de a vedea 
armata noastră trecînd Dunărea și 
mergînd să contribuiască la nimici
rea unei dominațiuni devenită 
odioasă lumii întregi... Voim ca ro
mânii să-și datorească lor înșile in
dependența absolută a patriei, o do
rim pentru că credem că ea va con
tribui la mărirea și ridicarea pa
triei".

Soldații și ofițerii erau însuflețiți de 
o puternică dorință de a intra in luptă. 
Cînd comandantul armatei a venit la 
Calafat, soldații i-au înconjurat 
cortul, cerînd în gura mare să-i ducă 
la război. La Oltenița, ostașii Regi
mentului 16 Dorobanți au cerut insis
tent să treacă Dunărea, declarînd că 
dacă nu li se permite să treacă cu 
bărcile, vor trece înot. Căpitanul 
Grozea, bănățean de origine, expri
mînd și dorința tovarășilor săi, scria : 
„fiecare zi care trece în neactiune ne 
mărește nerăbdarea", ostașii „plini de 
abnegațiune oftează pe malul Dunării, 
dorindu-și momentul în care să rea
lizeze speranțele națiunii... Victorie 
sau moarte — este deviza fiecărui 
soldat român"

în luna aprilie 1877, după semnarea 
Convenției cu România, armata rusă

de indepen-

acestei revărsări a entu- 
național l-a constituit pa- 

înflăcărat al poporului, 
drept, eliberator al răz-

a început trecerea prin tara noastră 
în vederea ofensivei împotriva tur
cilor, fortificați în Peninsula Balca
nică. în acest timp, armata română a 
intrat în dispozitiv de apărare pe 
Dunăre pe un front de 500 km., asi- 
gurînd flancul de sud și comunica
țiile împotriva forțelor inamice 
care ar fi încercat să treacă 
fluviul. în iunie 1877, forțele ruse au 
forțat Dunăiea la Zimnicea. De pe 
malul de nord al fluviului, artileria 
română a tinut sub foc toată linia 
Dunării, împiedieîndu-i pe turci să 
intervină. înaintînd apoi spre sud, 
trupele ruse au ajuns în Munții Bal
cani, unde, împreună cu detașamen
tele de voluntari bulgari, formate și 
pregătite pe teritoriul nostru, au reu
șit in urma unor lupte grele să cu
cerească o serie de culmi ale mun
ților. Continuarea ofensivei era însă 
împiedicată de puternica grupare tur
că ce ocupa Plevna și înălțimile în
conjurătoare. Pentru nimicirea aces
teia, comandamentul țarist a dat, în 
cursul lunii iulie, două mari bătălii ; 
efectivul forțelor turcești din Bal
cani era însă mult mai mare decît 
se prevăzuse initial, înzestrat cu ar
mament modern englez și german, 
și, ca atare, capabil să opună o pu
ternică rezistentă.

în aceste împrejurări armata ro
mână a trecut Dunărea și s-a alătu
rat trupelor ruse din Zona Plevna. 
Potrivit înțelegerii stabilite, comanda 
grupării ruso-române urma să fie 
exercitată de domnitorul Carol, avînd 
ca șef de stat major pe generalul rus 
Zotov.

Gruparea turcă de sub comanda 
lui Osman Pașa, care ocupase Plev
na, își organizase sistemul de apăra
re pe înălțimile din jurul orașului. 
Baza sistemului de fortificații o for
mau 14 redute — adevărate cazema
te, cu puternice garnizoane de infan
terie și numeroase piese de artilerie 
— legate între ele prin șanțuri de 
comunicație largi și adînci, care ofe
reau o bună protecție. O importan
tă deosebită prezentau cele două re
dute de la nord 
adevărată cheie 
cucerirea cărora 
pul român.

După ce artileria română și rusă 
au bombardat timp de patru zile po
zițiile turcești, diviziile aliate au 
pornit la asalt în ziua de 30 august. 
Lupte îndîrjite au dus dorobanții și 
tunarii Diviziei 3 române pentru cu
cerirea redutei Grivița 2. Batalioa
nele comandate de maiorul Gheorghe 
Șonțu și căpitanul Valter Mărăci- 
neanu au reușit să pătrundă în șan
țurile înaintate ale redutei dar. su
ferind pierderi mari, au fost nevoite, 
cu tot eroismul luptătorilor, să se 
retragă. Cei doi comandanți de ba
talion au căzut eroic în fruntea sub
unităților lor.

Divizia 4 română a atacat, la rîn- 
dul ei, reduta Grivita 1. De trei ori 
au asaltat dorobanții reduta, dar fo
cul inamicului fortificat, puternicele 
sale contraatacuri i-au silit să revi
nă la pozițiile de plecare. Voința de 
a infringe pe dușman a dat însă do
robanților tăria de a se avînta din 
nou, pentru a patra oară la asalt. Cu 
toată rezistenta înverșunată pe care 
au întîmpinat-o, vitejii luptători ai 
Diviziei 4 române au reușit să cuce
rească reduta, pe care apoi au apă
rat-o cu dîrzenie, respingînd nu
meroase contraatacuri. Soldatul Ion 
Grigore a smuls steagul cu semilună, 
iar pe parapetul redutei a înfipt 
drapelul tricolor. Luptele de la Gri
vița au rămas înscrise în istoria po
porului nostru ca pagini de nease
muit eroism.

Trupele române au avut un aport 
însemnat în a treia bătălie de la 
Plevna. Mai bine de o treime din e- 
fectivele aliate participante au fost 
române ; ele au cucerit și menținut 
una 
din 
lor. După sosirea întăririlor aștep
tate de comandamentul rus, grupa
rea lui Osman Pașa a fost încercuită. 
Trupele române au avut un rol im
portant la blocarea acesteia, definind 
mai bine de o treime din frontul 
aliat.

Către 
minînd 
tărît să 
a încercuirii în direcția Sofia, 
mineata zilei de 27 noiembrie, 
ternică grupare turcească a 
prin surprindere trupele ruse 
au rezistat însă atacului. Spre

de satul Grivita — 
a Plevnei, pentru 
a fost destinat cor-

dintre cele mai puternice redute 
sistemul de fortificații al turci-

sfîrșitul lunii noiembrie, ter- 
proviziile Osman Pașa a ho- 
facă o încercare de spargere 

...................... “ “ în di- 
o pu- 
atacat 

care 
a 

slăbi presiunea exercitată de arma
ta otomană, trupele române au tre
cut la atac, au intrat în Plevna și, 
lovind din flanc și în spate unitățile 
turce oprite de ruși, le-au silit 
depună armele. Rănit, Osman 
s-a predat colonelului român 
chez. „Capitulez cu armata i 
prcdîndu-mă în mîinile junei și 
vei armate române", a declarat el. 
Trupele române au adus un 
aport hotărîtor la nimicirea grupă
rii dușmane din zona Plevna. Tru
pele aliate au capturat peste 40 000 
de prizonieri și 77 de tunuri.

Prin cucerirea Plevnei cea mai 
grea etapă a războiului a fost în
cheiată, drumul spre victoria finală 
a armatelor ruse și române fiind 
deschis. In Juna noiembrie, prin cu
cerirea Rahovei, trupele noastre au 
curătat de turci malul de sud al Du
nării. asigurînd astfel comunicațiile 
și spatele forțelor aliate române și 
ruse. După căderea Plevnei. armata 
română, blocînd strîns gruparea tur
cească din zona Vidin, a ușurat des
fășurarea ofensivei mai departe peste 
Balcani. în fața dezastrului care o 
amenința. Turcia a cerut armistițiu. 
A urmat pacea încheiată la San 
Ștefano, prin care România, Serbia și

: să 
Pașa 
Cer- 
mea, 
bra-

român

Muntenegru au fost recunoscute ca 
state independente, iar Bulgaria ca 
stat autonom.

Minunate acte de eroism au să- 
vîrșit ostașii și ofițerii români și în 
luptele grele purtate la Rahova, Vi- 
din, care au încheiat în mod glorios 
șirul luptelor seculare duse de oști
rile române împotriva asupritorilor 
otomani.

Tînăra noastră armată a fost la 
înălțimea sarcinilor grele care i-au 
revenit și, prin comportarea eroică 
a ostașilor săi, a contribuit 
terea 
După 
Grivita, 
ruse sublinia că 

luptă

la creș- 
noastre, 

redute 
armatei 
Armată 

Țarul 
această 

de

prestigiului țării 
cucerirea puternicei 

Comandamentul
....tînăra 

română luptă minunat". 
Alexandru al III-lea scria cu 
ocazie lui Carol : „Mă bucur 
strălucita bravură cu care a partici
pat la luptele purtate armata voas
tră". Pentru faptele de arme săvîr- 
șite la Plevna, comandamentul rus a 
decorat 40 de militari români 
crucea „Sf. Gheorghe" 
Totleben, locțiitorul 
lui Armatei de vest 
blocada de la Plevna, 
gios Armata română : 
comportare indiferent de grad, de la 
general și pînă la soldat, a fost mai 
presus de orice laudă". Marele duce 
Nicolae, comandantul armatelor ruse 
din Balcani, spunea că „Izbînda de 
la Rahova aparține întreagă armatei 
române".

cu
Generalul rus 
comandantu- 

care a condus 
a apreciat elo- 

a cărei

Presa europeană a scos în evidență 
eroismul armatei române și impor
tanța aportului ei la obținerea vic
toriei. Ziarul belgian „Le ‘ 
Publique" scria că „românii s-au 
purtat cu vitejie, ei au luat o mare 
parte la împresurarea Plevnei și la 
înfrîngerea definitivă a lui Osman 
Pașa, care a hotărît rezultatul cam
paniei ; ei și-au dovedit în război, 
ca și în pace, dreptul de a exista ca 
națiune independentă". Ziarul fran
cez „Memorial diplomatique" arăta 
că : „Românii au contribuit foarte 
mult la strălucita luptă care a dus la 
luarea Plevnei. S-ar putea chiar zice 
că într-un moment critic ei au sal
vat situația acestei zile".

Deosebita însemnătate a 
tor aprecieri constă atît în recu
noașterea meritelor armatei româ
ne cit și în sublinierea în fața opiniei 
publice că în aceste condiții recu
noașterea independenței de stat a Ro- 
mîniei se impunea ca o obligație 
morală și de fapt incontestabilă.

Prin jertfele de sînge ale ostașilor 
și ofițerilor armatei române însu- 
mînd aproape 10 000 de morți și ră
niți, prin eforturile eroice ale între
gului nostru popor muncitor, a fost 
înlăturată suzeranitatea otomană, 
a fost cucerită independența de 
stat a României. Pe cîmpiile Bulgariei 
s-a pecetluit prin jertfe și sînge frăția 
de arme dintre ostașii români, ostașii 
ruși și voluntarii bulgari. în amin
tirea celor trei popoare, lupta co
mună antiotomană a rămas ca o 
întruchipare a prieteniei și frăției 
de arme, ale cărei tradiții aveau să-și 
găsească o nouă și înaltă expresie în 
războiul antihitlerist.

Bien

aces-

O. OBEDEANU
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Dorobanț încălzindu-se la foc"

{Urmare din pag. I)

tate însă îi sînt străine : „Vin tocmai de 
la Plevna", răspunde sergentul întrebării 
ce i se pune. „Cum e acolo „Bine". 
Numai atunci cînd se relatează clipele 
marilor încordări, ale luptei pe viajă și 
pe moarte, simți cum acea mîndrie pen
tru împlinirea datoriei face ca fiecare 
vers să capete un fon de rapsodie pa
tetică. Niciodată grandilocvent, păstrînd 
necontenit sfiala caracteristică țăranu
lui ce nu-i deprins cu lauda de sine. 
Dar care e fericit să împărtășească tu
turor momentul biruinței, nu pentru a 
se acoperi de laurii gloriei, ci pentru

a-i face și pe cei de acasă părtași 
marea bucurie așteptată.

Și cred că una dintre cele mai pre
țioase mărturii ale acestei unități a po
porului nostru în jurul ideii de indepen
dență națională, literatura și arta acelei 
vremi ne-a dăruit-o. După cum atitudi
nea celor mai de seamă scriitori și ar
tiști ai vremii, de la „regele poeziei", 
Vasile Alecsandri, la Mihail Eminescu și 
Nicolae Grigorescu, pînă la cei mai ti
neri, precum Alexandru Macedonski, 
dovedește încă o dată că spiritul civic 
și prezența în însuși freamătul vremii, 
în toate marile momente de răscruce, 
au fost și vor fi mîndria cea mai de 
preț a intelectualității noastre.

la

Obținută nu prin bunăvoința sau 
concesiile marilor puteri, ci prin 
jertfa de sînge a poporului român, 
făuritorul propriei sale istorii, prin 
eroismul maselor populare, indepen
dența de stat a României a constituit 
un puternic factor de progres, de di
namizare a întregului proces al 
dezvoltării social-economice, politice 
și culturale a țării noastre, a vieții 
societății românești.

în urma cuceririi independenței po
litice, România a devenit egală din 
punct de vedere juridic cu toate sta
tele suverane, avînd dreptul de a 
hotărî în mod de sine stătător 
politica sa internă și externă.

înlăturarea regimului perimat al 
suzeranității otomane și al protecției 
puterilor europene, care încătușau 
și înăbușeau dezvoltarea națiunii noa
stre, a avut vaste și profunde con
secințe binefăcătoare asupra dezvol
tării României. înainte de cucerirea 
independenței, în condițiile suzera
nității otomane, statului național ii 
erau impuse grele servituți și obli
gații. România continua astfel să plă
tească tribut Porții Otomane. Statu
lui român îi fusese interzisă bate
rea de monedă proprie. României îi 
era interzisă adoptarea de convenții 
comerciale proprii, fără asentimentul 
turcilor, ca și stabilirea unor măsuri 
vamale de protejare a industriei na
ționale. Toate acestea împiedicau pu
nerea în valoare a resurselor natu
rale și energiei creatoare a poporului, 
frînau creșterea forțelor de produc
ție, dezvoltarea economică și socială 
a tării.

în fața României s-a deschis acum 
calea luminoasă a așezării întregii ei 
vieți pe temelia trainică a neatîrnării.

Cîștigarea războiului de indepen
dență a determinat introducerea unor 
modernizări în însăși viața de stat. 

-.. In .iunie 1884 a fost modificate Con
stituția din 1866 ; de asemenea s-a 
adoptat o nouă lege electorală,'Măsu
rile adoptate în ansamblul vieții de 
stat au marcat consolidarea poziții
lor burgheziei.

Consecințe pozitive însemnate a a- 
vut cucerirea independentei în via
ta economică a tării. înlăturarea 
barierelor impuse de Poarta Oto
mană a constituit un important sti
mulent pentru înviorarea întregii 
activități economice, pentru avîntul 
forțelor de producție și dezvoltarea 
relațiilor capitaliste. S-a putut pune 
la ordinea zilei problema creării u- 
nei industrii românești. Numeroși 
gînditori și oameni politici, printre 
care M. Kogălniceanu, P. S. Aure
lian, A. D. Xenopol și alții au re
liefat, în scris sau de la tribuna în
trunirilor publice, necesitatea creă
rii unei industrii proprii — apte să 
întărească independenta politică a 
României. Adoptarea unui tarif va
mal protectionist (mai 1886) ; vo
tarea legii privind „Măsuri gene
rale pentru a veni în ajutorul in
dustriei naționale" (iunie 1887); în
ființarea Băncii Naționale a Româ
niei (aprilie 1880). a Ministerului a- 
griculturii. industriei și comerțului 
(martie 1883); adoptarea legii pentru 
sprijinirea industriei naționale a- 
doptată în 1887 care asigura impor
tante avantaje pentru întreprinzăto
rii autohtoni — au favorizat dez
voltarea unei industrii 
între anii 1887—1893, de 
luat ființă, în medie, 14 
deri anual. Desigur, era 
mici întreprinderi, cu un 
caracter meșteșugăresc, tehnică ru
dimentară și un număr rest.rîns de 
lucrători, unități create mai ales în 
ramuri ca industria alimentară, a 
hîrtiei, lemnului, textilă, pielăriei 
ș. a. România se află în stadiul ini
țial al dezvoltării capitaliste.

Progrese evidente s-au realizat, 
totodată, în dezvoltarea transportu
rilor, a căilor de comunicație. în au
gust 1879 începe construirea liniei 
ferate Buzău—Mărășești — prima li
nie ferată executată de statul ro
mân. în mai 1890 începe construirea, 
sub conducerea ing. Anghel Saligny, 
a marelui pod transdanubian de la 
Cernavodă, iar în 1896 încep lucrări
le pentru construirea portului Con
stanța — necesitate impusă de creș
terea comerțului exterior al țării.

Elementul principal în dezvoltarea 
sistemului de credit dună proclama
rea independenței de stat l-a cons
tituit înființarea în anul 1880 a 
Băncii Naționale a României, cu o 
treime din capital detinut de stat. 
Crearea B.N.R. cu drept de emisiune 
monetară, înființarea Creditului A- 
gricol, precum și a zeci de alte bănci 
a jucat un rol important în consoli
darea sistemului bănesc al țării.

în același timp au apărut tot mai 
evidente manifestări ale racilelor 
capitalismului — dezvoltarea inegală 
a ramurilor industriale, mari dis
proporții în repartiția geografică a 
forțelor de producție, etc ; sistemul 
financiar purta amprenta unui ac
centuat caracter de clasă, constituind 
un mijloc de exploatare suplimenta
ră a celor ce muncesc. Politica eco
nomică a guvernelor care s-au suc
cedat la conducerea țării după cu
cerirea independenței, exprimînd 
sintetic evoluția raporturilor dintre 
clasele conducătoare, slujea în pri
mul rînd scopurile marii burghezii, 
ținînd seama totodată în unele îm
prejurări de interesele moșierimii 
exportatoare de cereale. Ca urmare, 
în deceniile după cucerirea indepen
denței s-a intensificat pătrunderea 
în țară a capitalului străin care a 
ajuns să acapareze poziții tot mai 
puternice în economia națională.

După 
ționale, 
selor 
sîngele 
odată, 
burgheziei de a se asigura o lăr
gire a pieței interne, a fost sprijinită 
dezvoltarea proprietății țărănești. în

de Alexandru PORȚEANU 
cercetător științific la Institutul de 
istorie „Nicolae lorga" al Academiei

în

autohtone, 
pildă, au 
întreprin- 
vorba de 
pronunțat

în
cucerirea independentei na- 
ca rezultat al presiunii ma- 

tărănesti care-și vărsaseră 
pe frontul de luptă, și, tot- 

corespunzător intereselor

1878, au fost împroprietărite din pă- 
minturiie statului 48 mii de familii 
de țărani, iar în 1881 și 1889 statul 
a vîndut loturi de pămînt din fon
durile sale unui număr important 
de familii. Evident, aceste măsuri 
nu au determinat schimbări radi
cale in structura agriculturii româ
nești de la sfîrșitul veacului trecut, 
caracterizată prin menținerea marii 
proprietăți și a unor puternice resturi 
feudale. prin pătrunderea lentă 
a relațiilor capitaliste la sate. Circa 
300 000 familii țărănești continuau să 
fie lipsite de pămînt, procesul de 
dezvoltare a burgheziei sătești rea- 
iizîndu-se pe seama înrăutățirii ge
nerale a situației maselor țărănimii.

în perioada următoare cuceririi in
dependenței naționale au avut loc 
importante schimbări în viața social- 
politică a țării, contribuind la acce
lerarea diferențierii sociale. Burghe
zia, care avusese rolul de clasă so
cială conducătoare în dobîndirea in
dependenței — reprezentată de par
tidul liberal ajuns la putere în vara 
anului 1876 — și-a asigurat poziții 
predominante în stat. Paralel cu a- 
firmarea burgheziei ca clasă domi
nantă se accentua procesul de dife
rențiere a acesteia într-o aripă li
berală — care a acționat pentru re
forme cu caracter burghezo-demo- 
cratic pe plan economic și social-po
litic — și aripa conservatoare, care 
continua linia pactizării cu moșieri- 
mea, evoluție soldată prin crearea 
coaliției reacționare burghezo-moșie- 
rești — vastă frînă socială în dezvol
tarea ulterioară a țării.

Speranțele pe care masele populare 
le-au pus în cucerirea independenței 
n-au fost în întregime îndeplinite ; 
aceasta a alimentat în mod deosebit 
starea de efervescență în lumea sa
telor, în rîndurile țărănimii care-și 
legase năzuințele sociale de 
berarea națională, 
mînt, învoielile agricole 
legiferau constrîngerea extraecono- 
mică — au accelerat procesul de ra
dicalizare a țărănimii. 
țărănească din anul 1888 
un moment culminant al 
sociale interne în această 
anii următori fiind punctați de un 
șir de alte răscoale ; flacăra 
luptei revoluționare a țărănimii 
a atins apogeul în marea ridicare la 
luptă din 1907, înecată în sînge de 
moșierime și burghezie. Nu este lip
sit de semnificație faptul că în multe 
comune țăranii răsculați în 1907 a- 
veau în primele lor rînduri gorniștii 
care sunaseră asalturile la Plevna și 
Grivița, veteranii cu decorațiile pe 
piept din războiul de independență.

Pe măsura creșterii forțelor de 
producție, a creării de întreprinderi 
industriale, sporeau rîndurile clasei 
muncitoare. După cum se știe, miș
carea muncitorească s-a pronunțat 
cu toată 
războiului 
membri 
s-au înrolat voluntar și au plecat pe 
front, alții au servit în spitale și am
bulantele militare.

Cucerirea independenței, ca și 
Unirea Principatelor, reprezenta 
pentru mișcarea socialistă o etapă 
în lupta pentru crearea unui stat 
național unitar cuprinzînd pe româ
nii din toate provinciile. în acest 
sens, revista „Dacia viitoare" scria 
în aprilie 1883 : „Vom desrobi pe 
românii din Austro-Ungaria, ne vom 
vîrsa sîngele pentru independența 
lor... Nu vom avea o zi, un ceas de 
odihnă pe cît timp un frate de al 
nostru va geme în lanțurile sclaviei 
și vom lupta necurmat, așteptînd cu 
nerăbdare și. credință în viitor feri
cita zi cînd mină în mînă vom pu
tea striga liberi și împreună : Tră
iască România !“

Dobîndirea independentei naționa
le a avut o deosebită însemnătate 
și prin faptul că a contribuit, în 
mod esențial, la ridicarea prestigiu
lui națiunii române, Ia creșterea 
conștiinței de sine, a demnității și 
mîndriei naționale.

Victoria dobîndită in războiul de 
independență a stimulat dezvoltarea 
conștiinței naționale în rîndurile 
populației din provinciile românești 
aflate sub dominație străină, convin
gerea profundă a unității și destinu
lui comun al românilor de pretutin
deni. Populația românească din a- 
ceste provincii a privit cucerirea 
independenței drept propria ei vic
torie, văzînd în crearea statului ro
mân independent axul în jurul că
ruia se va desfășura întregul proces 
de creare a statului național unitar. 
Numeroși tineri din 
Munții Apuseni, Orăștie 
Tîrnave 
în rîndurile 
orge Barițiu, Aurel Mureșanu 
ceilalți conducători 
naționale din Transilvania 
primat în 
daritatea românilor transilvăneni cu 
lupta dreaptă a fraților „din Țară", 
speranța în desăvîrșirea unității na
ționale a poporului român, dorința 
arzătoare ca dorobanții și călărașii 
români să pornească către Transil
vania. Victoriile militare de la Plevna 
Grivița, Rahova, Smîrdan au fost 
salutate prin entuziaste manifestații 
naționale în orașele și satele transil
vănene. 
1378 s-a 
ment a 
deputați 
și Maramureș, cunoscut pînă atunci, 
în memoriile sale. în 
riție, Valeriu Braniște 
însăși crearea în 1881

eli-
Lipsa de pă- 

care

Răscoala 
a marcat 
tensiunii 
perioadă,

hotărîrea în sprijinul 
de independentă. Unii 

ai cercurilor socialiste

Făgăraș, din 
de pe 

ca voluntari 
române. Ge- 

și 
ai mișcării 

au ex- 
accente vibrante soli-

Apuseni, 
au luptat 

armatei

Campania electorală din 
soldat cu intrarea în parla- 
celui mai mare număr de 
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curs de apa- 
apreciază că 
a Partidului

Național Român (partid al burghe
ziei române din Transilvania — n.n.), 
trebuie pusă în legătură cu vicl£>- 
ria României în războiul clin 
1877—1878. Cucerirea independenței 
de stat a României a dat astfel un 
puternic imbold mișcării de eliberare 
națională din Transilvania și din 
celelalte provincii românești aflate 
sub ocupație străină.

Unirea Principatelor la 24 Ia
nuarie 1859, proclamarea indepen
denței de stat la 9 mal 1877, unirea 
Transilvaniei cu vechea Românie la 
1 decembrie 1918, au constituit eta
pele luptei eroice, pline de sacrificii 
și elan patriotic, prin care poporul 
român și-a făurit statul național 
unitar și independent, deplina uni-* 
tate națională.

în procesul dezvoltării social-po* 
litice ulterioare a României, în de-*' 
ceniile ce au urmat, forțele patri
otice, revoluționare ale poporului 
român, personalitățile democratice, 
luminate, și, în primul rînd clasa' 
muncitoare au ținut mereu sus stea-' 
gul independenței naționale, s-au ri-': 
dicat împotriva politicii de înfeudară' 
a țării puterilor străine, de accen-4 
tuare a dependenței politice și eco* 
nomice față de puterile imperialiste^, 
După cum este știut, încălcarea in-} 
tereselor naționale de către cercurile, 
dominante a dus la amestecuri tot 1 
mai flagrante ale marilor puteri im-} 
perialiste în treburile interne alejj 
poporului român, la frînarea dezaj 
voltării economiei românești înâ 
scopul transformării țării Cr>tr-M 
sursă de materii prime ieftine și o\ < 
piață de desfacere, un -hinterland? 
agrar al marilor monopoluri — inde-!j 
pendența și suveranitatea Româniețf- 
fiind grav știrbite.

în fruntea apărării intereselor na* 
ționale s-a situat, încă de la crearea*, 
sa, Partidul Comunist Român, orga-f' 
nizatorul luptei de eliberare națio* 
nală și socială a poporului. Puterfe 
nicele bătălii de clasă din anii 1931—Sr 
1933 au exprimat voința dîrză a cla
sei muncitoare conduse de partidul'' 
comunist de a se opune cu toate* 
forțele politicii antinaționale de aserM 
vire a țării capitalului international^* 
în anii de restriște, cînd era în jodi 
integritatea teritorială a țării, însăși 
ființa națională a poporului amenin
țată de fascism, partidul nu a șovăit? 
în îndeplinirea datoriei sale față de 
popor, a îmbărbătat masele prinț 
exemplul luptei pline de abnegație a 
comuniștilor. „Noi, comuniștii, sîn-, 
tem gata să apărăm cu arma în mină' 
independența României, dacă țara1’ 
noastră ar fi silită să ducă un răz«fi 
boi național de apărare contra impe<! 
rialismului fascist" — se arăta în-*] 
tr-un document al P.C.R. din 1935$ 
în preajma celui de al doilea raz-*’ 
boi mondial, partidul comunist che-țl 
ma masele populare să fie gata 
apăra cu prețul vieții hotarele ț’a, '.1'5 
.împotriva primejdiei cotropirii hi -1- 
leriste. „Ne cheamă la luptă sîngele^ 
lui Doja, Horia și Tudor Vladimi-jf 
al C._. ----------- „„ ......................
Ne cheamă la luptă dragostea del 
țară, pe care nu vrem s-o vedenii' 
sfîșiată și cotropită, dragostea dert 
acest popor pe care 
genunchiat și robit".

Poporul român și-a 
na independență în __ ______
populare și ai construcției socialiste,; 
cînd a devenit pentru prima oară, 
singurul și întrutotul stăpîn pe des-' 
finele sale. Ridicînd pe o treaptă 
nouă, superioară, concepția înainta
șilor luminați despre independență, 
națională, socialismul i-a dat un con
ținut mai bogat și, ceea ce este esen
țial, a asigurat realizarea ei în fapt, 
în mod consecvent, în toate dome
niile vieții sociale.

Experiența istorică 
nostru demonstrează, 
mult, caracterul legic ...... ...........
dependenței fiecărei națiuni, ca o 
condiție obligatorie pentru descătu
șarea și manifestarea liberă a tutu
ror posibilităților proprii, pentru a- 
firmarea ei pe drumul larg al pro
gresului. Năzuința spre independență 
și suveranitate națională se afirmă 
cu o forță irezistibilă în epoca ac- . 
tuală cînd socialismul a deschis po
poarelor perspective luminoase de 
progres social, cînd popoare repre- 
zentînd majoritatea covîrșitoare a 
omenirii au scuturat jugul colonial 
și lupta pentru a-și afirma ființa na
țională, pentru a se bucura nestin
gherit de roadele muncii lor.

Independența, a cărei esență con
stă în dreptul suveran al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec străin, consti
tuie o cauză măreață, o necesitate 
imperioasă a vieții internaționale 
contemporane.

Partidul Comunist Român, păstră
torul 5i continuatorul eroicelor tra
diții patriotice și revoluționare ale 
poporului român, acordă o înaltă 
cinstire lupței de veacuri a înainta- 
șilor pentru eliberare socială și na- 
țională, educă tinerele generații în 
spiritul respectului și dragostei față 
de aceste tradiții glorioase, al con
tinuării lor prin succesele obținute 
în înflorirea patriei socialiste. „Fără 
activitatea din secolul a! XIX-)ca, 
fără oamenii care au. militat neobo
sit pentru realizarea Unirii., pentru 
înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale 
poporului, noi n-am fi putut păși 
Ia construirea socialismului — a ă- 
rătat tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Iată de ce istoria partidului comunist 
nu poate fi înțeleasă fără a cunoaște 
întrega istorie a poporului nostru, 
lupta pentru făurirea națiunii ro
mâne. a unității sale naționale”.

Fiii liberi ai națiunii noastre 
cialiste. independente și înfloritoare 
vor Dăstra veșnic vie amintirea ero
ismului luptătorilor din războiul de 
la 1877-—1878, care au cucerit pe 
cîmpul de bătălie, cu prețul jertfei 
supreme, independenta patriei, liber
tatea lor și a generațiilor viitoare.

— glăsuia vibrantul manifestă 
C. al P.C.R. din ianuarie 1938.-I
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COMUNICAT Sosirea unei delegații Vizitele regelui

cu privire la vizita în Republica Socialistă guvernamentale Nepalului LOR

România a ministrului afacerilor externe

La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, minis
trul afacerilor externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, a făcut o vizită 
oficială în România, între 3 și 7 
mai 1967. < . .

în timpul vizitei sale în Româ
nia, ministrul afacerilor externe al4 
Suediei, Torsten Nilsson, a fost 
primit de secretarul general al Co- 

, mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu.

Dl. Torsten Nilsson a vizitat mo
numente istorice, obiective econo
mice și, social-culturale din orașul 
București, regiunea Dobrogea și li
toralul Mării Negre, luînd cunoș
tință de progresele economice și 
sociale realizate în România.

în convorbirile lor, cei doi mi
niștri de externe, au constatat că 
relațiile româno-suedeze se dez
voltă favorabil.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea 
schimburilor economice dintre cele 
două țări și, în același timp, con
vingerea că aplicarea noului acord 
comercial româno-suedez pe ter
men lung (1967—1971) va permite 
un progres substanțial al cooperării 
în acest domeniu important.

Miniștrii au constatat că relațiile 
culturale dintre România și Suedia 
evoluează pozitiv și au căzut de 
acord că este de dorit extinderea 
și diversificarea lor. S-a apreciat 
că este important să se exploreze 
căile prin care poate fi promovată 
cooperarea științifică și tehnică 
dintre România și Suedia.

Miniștrii au avut un schimb de 
vederi referitor la unele probleme 
internaționale de interes reciproc 
și au constatat cu satisfacție că 
împărtășesc, într-o măsură însem
nată, aceleași păreri. Ambii au 

-'subliniat necesitatea continuării 
eforturilor pentru consolidarea pă
cii și securității în Europa. Cei doi 
miniștri au căzut de acord că este 
în interesul general să fie promo
vate tendințele actuale spre nor
malizarea vieții internaționale în 
Europa pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale,

neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc între toate statele euro
pene ; ei au căzut de acord că, 
pentru a contribui într-o mai mare 
măsură la securitatea și cooperarea 
europeană, trebuie încurajate toate 
contactele practice între țările eu
ropene. în acest spirit ei se vor 
strădui și în viitor, împreună cu 
celelalte state interesate, să caute 
noi căi și mijloace pentru tradu
cerea în viață a rezoluției Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite privind relațiile de bună 
vecinătate dintre țările europene 
aparținînd unor sisteme sociale și 
politice diferite.

Avînd în vedere importanța Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
asigurarea păcii și securității in
ternaționale, miniștrii au reafirmat 
pozițiile guvernelor lor pentru în
tărirea eficienței acesteia pe baza 
principiilor înscrise în Cartă.

Miniștrii au exprimat îngrijora
rea lor profundă față de pericolul 
grav pe care-1 reprezintă pentru 
pacea mondială intensificarea răz
boiului din Vietnam. Ei au subli
niat necesitatea ca bombardamen
tele asupra Vietnamului de Nord 
să înceteze ca un prim pas spre 
crearea condițiilor pentru încetarea 
conflictului din Vietnam. Pacea tre
buie căutată pe baza acordurilor 
de la Geneva din 1954, asigurînd 
poporului vietnamez dreptul de 
a-și decide singur soarta.

Miniștrii au examinat un număr 
de probleme privind dezarmarea. 
Subliniind pericolul grav pe care 
cursa înarmărilor nucleare îl re
prezintă pentru omenire, ei au a- 
rătat încă o dată importanța unor 
măsuri eficace, bazate pe princi
piul echilibrului angajamentelor a- 
tît din partea țărilor nucleare cît 
și din partea țărilor nenucleare, 
care să ducă la eliminarea comple
tă a pericolului nuclear.

Ministrul afacerilor externe al 
Suediei, dl. T. Nilsson, în numele 
guvernului său, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și ministru
lui afacerilor
Mănescu, invitația de a face o vi
zită oficială în Suedia. Invitația a' 
fost acceptată cu plăcere.

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație guvernamen
tală a Republicii Populare Bulga
ria, care va participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a 90-a ani
versare a cuceririi independenței 
de stat a țării noastre.

Delegația este compusă din 
Ninko Stefanov, președintele Co
mitetului pentru controlul de stat, 
conducătorul delegației, general
colonel Avgust Cabakciev, adjunct 
al ministrului apărării populare,

Vizitele delegațiilor 
de activiști de partid 
și de stat 
din R. P. Bulgaria

al 
al

Penko Gherganov, prim-secretar 
Comitetului regional Plevna 
P.C.B., și Gheorghi Bogdanov, am
basadorul Bulgariei la București.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
delegația 
Gheorghe 
ședințe al 
Gheorghe 
Comitetului regional București al 
P.C.R., Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, ge
neral-colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, Va- 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Octavian 
Grbza, adjunct .al'ministrului ener
giei electrice.

de Ludovic Takacs, mem-

Plecarea

a fost întîmpinată de 
Gaston Marin, vicepre- 
Consiliului de Miniștri, 

Necula, prim-secretar al

în cadrul vizitei neofi
ciale pe care o face în țara bru al Consiliului de Stat, 
noastră M. S. Mahendra, 
regele Nepalului, însoțit 
de M. S. Regina Ratna, 
prințul Gyanendra și 
prințesa Shova, au vizitat 
duminică dimineața Mu- îl însoțesc, împreună cu 
zeul de artă feudală ro
mânească de la Mogoșoaia 
și au făcut o scurtă plim
bare în Parcul Herăstrău. 
Oaspeții au fost însoțiți

de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe.

După-amiază, regele Ne
palului și persoanele care

Ilie Murgulescu, . vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, au vizitat mînăstirea 
Snagov.

i (Agerpres)

8 MAI

CE
14 MĂI

Programul I: Moment 
poetic — interpretat de 
Constantin Codrescu (8,20). 
Sfatul medicului: Orarul 
alimentației și adaptarea 
(9,25). Cronică economică 

bibliotecari (12,15). Tri
sa la activitatea zilnică 
(11,03). Biblioteci și 
buna radio. Nouă decenii de la cucerirea indepen
denței de stat. Vorbește acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași (18,05). Incursiune în cotidian. Corela
ția răspunderilor în folosirea timpului de lucru 
(18,40). Radiogazeta de seară. Cronica economică. 
(20,00). Teatru radiofonic serial : „Zodia Canceru
lui" sau „Vremea Ducăi Vodă" de Mihail Sado- 
veanu. (Seria I) „Un călător dintr-o țară depăr
tată" (21,05). Moment poetic. Dedicații partidului
(22.45) . Programul II : Te cînt, partid iubit — pro
gram de cîntece (8,20). Cîntare pămîntului străbun 
(9,30). Din prelucrările de folclor ale compozitori
lor noștri (10,18). Săptămîna culturii cehoslovace : 
Concertul nr. 2, pentru pian și orchestră de Pawl 
Barkovec (10,46). Muzică din filme (12,25). Cronica 
literară de Victor Crăciun. George Ivașcu : ~
fruntări literare" (17,40). — 1
(19.45) . Muzică ușoară

TATĂ : FLACĂRA (completare 
Pallady) — 17,15; 19,15.
e ZORBA GRECUL : GRĂDI
NA „EXPOZIȚIA" — 20.
e LUMEA MINUNATĂ A FRA
ȚILOR GRIMM — cinemascop : 
BUZEȘTI — 10; la grădină 20. 
o TREIZECI ȘI TREI — cine
mascop : BUZEȘTI (completare 
Scrisoare din Germania) — 
16,30; 18,30.
O VIAȚA PARTICULARĂ — 
cinemascop: COTROCENI (com
pletare Imprudenții) — 14; 16,15.
O SĂRMANII FLĂCĂI : CO
TROCENI (completare Impru- 
denții) — 18,30; 20.45.
Q BUMERANGUL : UNIREA 
(completare Petrol) — 18.
O NUME STRĂIN : PROGRE
SUL (completare Pe urmele lui 
1907) — 18; 20.
tt RAIDUL VĂRGAT : VITAN 
(completare Umbre) — 15,30; 18. 
<0 RIO CONCHOS — cinema
scop : MOȘILOR (comoletare 
Acul) — 15,30; 18; 20,30, ia gră
dină — 19,.45. COSMOS - 15,30; 
18; 20,30.
o DIMINEAȚA DEVREME — 
cinemascop : POPULAR (com
pletare Legenda ciocîrliei) — 
15,30; 18; 20,30.
® ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop : RA
HOVA (completare Arsura) — 
15; 17,45; 20,30.
e LENIN ÎN POLONIA - ci
nemascop : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
© LEAC CONTRA DRAGOS
TEI : COLENTINA (completare 
Pe urmele iui 1907) - 15: 17.30: 
20; la grădină — 20.
o OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE : CRÎN- 
GAȘI — 15,15: 18: 20,30.
® FIFI ÎNARIPATUL : PACEA 
(completare Cinci săptămîni în 
balon) — 16; 18; 20.
O DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE : VIITORUL (com
pletare Nicolae Labiș) — 15.30: 
18; 20,30.

e SPARTACUS - film pentru 
ecran panoramic (ambele serii): 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15. 
O JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : REPU
BLICA (completare Istoria unui 
manuscris) — 9,30;
16,45; 19; 21,15,
(completare 1 Mai 1967) — 8,30 ; 
10,45; 13; 15,45;
GRIVIȚA (completare 
de împachetat fum) — 
15,45 ; 18 ; 20,30,
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica So
cialistă România) — 9 ;
15 ; 17,45 ; 20,30.
e SUCCES, CHARLIE ! : 
CEAFĂRUL (completare 
vestea leului) — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21. FESTIVAL ■

ANIVER- 
DE ZIUA 
NOI —11,45; 14,15;

BUCUREȘTI
18,15 ; 20,30,’ 

Fabrica 
9,30 ; 12 ;

FLAMURA

în cursul zilei de duminică, de
legațiile de activiști de partid și de 
stat din Republica Populară Bul
garia, care se află în țara noastră 
cu prilejul celei de-a 90-a aniver
sări a cuceririi independenței de 
stat a României, au vizitat obiec
tive industriale, unități agricole, 
orașe.

Delegația Comitetului regional 
Ruse a Partidului Comunist Bulgar, 
condusă de Petar Danailov, prim- 
secretar, a vizitat Combinatul chi
mic de la Turnu Măgurele, gos
podăria de stat Lița, precum și 
cartierele noi ale Capitalei. în 
timpul vizitei, delegația a fost în
soțită de Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al regiu
nii București, și Marin Drăgan, se
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R.

Oaspeții regiunii Dobrogea, acti
viști de partid și de stat din regiu
nea Tolbuchin, în frunte cu Vîlcan 
Șopov, prim-secretar al Comitetu
lui regional al P.C. Bulgar, au vi
zitat orașul Tulcea și Delta Du
nării.

Delegația, condusă de Ivan Ni- 
colov Beșev, președintele Sfatului 
regional Plevna, a vizitat Casa 
memorială „Hristo 
Brăila.

Delegația condusă 
Eftimov, secretar al 
regional Vrața al Partidului Co
munist Bulgar, împreună cu Ion 
Stănescu, prim-secretar al Comi
tetului regional Oltenia al P.C.R., 
au participat la tradiționala „Săr
bătoare a liliacului", care a avut 
loc la pădurea de la Ponoare.

(Agerpres)

Botev“ din

de Crăstiu 
Comitetului

11.45 ;
LU- 
Po- 

13,30; 
- 9;

11,15; 13,30; 16; 18.30; 21; la gră
dină — 20. MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21 (la am
bele completarea Fabrica de 
împachetat fum), MODERN 
(completare Istoria unui manu
scris) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30.
« DOUĂ LOZURI — 9; MOF
TURI 1900 — 11,45: TELEGRA
ME — 14,45; 17,45; 20,45; CEN
TRAL (completare Vizita si Po
litică cu... delicatese).
0 BRĂȚARA DE GRANATE: 
CINEMATECA — 12; 14.
® COPIII LUI DON OUI.IOTE : 
CAPITOL — 9.15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,30; 20,45. la grădină — 
20, AURORA — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30; la grădină — 20 
(la ambele completarea Istoria 
unui manuscris).
o PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL 
LIAN : DOINA - 11,30: 
16; 18,30; 20,45. VOLGA - 
11,30; 14.15; 16,30; 18,45; 21. 
© DACII — cinemascop : 
MINA — 9,15; 11,30; 13,45; 
18.15; 20,45, ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE (completare 
Problema) — 10: 16; 18; 20.

® SA TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂ- 
TRÎNEȘTI ! — ORIZONT ȘTI
INȚIFIC NR. 3/1967 — DUȘCA 
— PĂSĂRILE DRAGOSTEI — 
TINEREȚE (A 45-A 
SARE A U.T.C.) —
MAMEI : TIMPURI 
9—21 în continuare.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI: 
VICTORIA — 9; 11,30; 13,45; 16, 
ARTA (completare Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la 
grădină — 19,45.
O INDRĂGOSTIȚII DIN MA
RON A : VICTORIA — 18,15;
20,45, MIORIȚA (completare 
Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulga
ria în Republica Socialistă Ro-

cinema

ITA- 
13,45;
9,30;

LU- 
16; 

ÎN-

mânia) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ !:
FLOREASCA (completare Hie
roglifele păniîntului) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45. BUCEGI 
(completare Proiecte) — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.30; '........................
— 20.
0 WINNETOU
(ambele serii) :
15,30; 19.
e MONDO CANE — ambele 
serii : EXCELSIOR — 10; 16;
19,30.
• DRAGA BRIGITTE — cine
mascop : MUNCA (completare 
Cosmonauții) — 9,30; 11.30. PRO
GRESUL (completare Pe ur
mele lui 1907) - 10.30; 15,30,
GRĂDINA „PROGRESUL- 
PARC“ - 20.
e WEEK-END LA ZUYDCOO- 
TE — cinemascop : FLACĂRA 
— 9.45; 12.15.
O MI-AM CUMPĂRAT

21; la grădină

— cinemascop 
GIULEȘTI —

__ I. „Con-
Actualitatea teatrală 

(21,05).
Programul I: Actualita

tea agrară (5,35). Sfatul 
medicului : Recomandări 
pentru mamele care înso
țesc copiii în spitale 

pztrici în muzica simfo- 
cconomică (11,03). Pe sce-

(9,25). Imagini ale 
nică (10,30). Cronică 
nele cluburilor. Ce am dori să vedem la club ? 
(radio-anchetă) (12,15). Succese ale muzicii ușoare 
(13,10). Meridiane. Caleidoscop cultural cehoslo
vac (15,03). Cîntcce închinate eroilor (16,45). în- 
șir-te mărgărite (emisiune pentru copii) : „Paloșul 
de foc" — basm de Călin Gruia (17,10). Teatru ra
diofonic serial : „Zodia Cancerului" sau „Vremea 
Ducăi Vodă" de Mihail Sadoveanu. Seria a Il-a 
„Ulcioare vechi, prieteni noi" (21,05). Moment poe
tic. Eroii (22,45). Programul II : Marșuri patriotice 
în execuția fanfarei reprezentative a Armatei 
(7,20). Ochiul magic (emisiune de știință și tehnică 
pentru școlari (9,30). Știință, tehnică, fantezie (13,30). 
Ani de ucenicie (15,30). Recital de poezie. Pagini 
din volumul „Cîntare României" (18,25). Slavă ție 
în veci, Românie ! Emisiune muzicală (19,03). Ori
zont științific (19,45).

i

Programul I: Sfatul me
dicului : Combaterea pra
fului la locul de muncă 
(9,25). Scenă din opereta 
„Ana Lugojana" de Fila

ret Barbu (10,00). Cronica economică (11,03). Coor
donate culturale. Directorii căminelor culturale - 
știu să găsească ajutoare de nădejde ? (12,15). De 
ce ? De unde ? De cind ? (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—IV) (14,15). Actualitatea literară 
(15,03). Din repertoriul muzicii de estradă : solist 
Valentin Teodorian (15,18). Antena tineretului : 
„Profesiuni care vă așteaptă" (18.40). Teatru radio
fonic serial : „Zodia Cancerului" sau „Vremea Du
căi Vodă" de Mihail Sadoveanu. Seria a III-a —■ 
„întîlnire cu dragostea" (21,05). Moment poetic. „Să 
ne iubim visele" — versuri de Constantin Nisi- 
peanu (22,45). Programul II : Sonata nr. 3 în la ma
jor pentru vioara și pian „în caracter popular ro
mânesc" de George Enescu (9.00). Roza vinturilor 
(emisiune pentru școlari) (9,30). Cîntece de dra
goste și jocuri populare (13,00). Incursiune în coti
dian (13,30). Recital de operetă Ion Dacian (15,00). 
Mazurci de Chopin (15,45). Dansuri în creația com
pozitorilor (16,30). Actualitatea cinematografică 
(18,25).

externe, Corneliu

VOLEI

ETJM n XXII-I

Bacău a luat sfîrșit ieri, turneul 
al campionatului republican fe-

lului pe teren propriu, răs
punsul este limpede.

I. D.

afacerilor externe al Suediei
Duminică dimineața ministrul a- 

facerilor externe al Suediei, Tors
ten Nilsson, și persoanele oficiale 
române și suedeze care-1 însoțesc 
au vizitat stațiunile de pe litora
lul Mării Negre. La Eforie și Ma
maia oaspetele s-a oprit în mai 
nțulte hoteluri și localuri de ali
mentație publică. în portul Con
stanța s-a vizitat
„Neva" care încărca diferite pro
duse românești.

La amiază ministrul suedez s-a 
înapoiat în Capitală. După amiază,

vasul suedez

ministrul afacerilor externe al Sue
diei s-a întilnit cu reprezentanți ai 
presei române și cu corespondenți 
ai presei străine și a răspuns la în
trebările acestora.

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a oferit la Snagov 
un dejun în onoarea oaspetelui 
suedez.

Surpriză la Ploiești ® Doua penaltiuri ratate 
Scara! etapei la București ® Campionii sub 

razele „lanternei roșii"

★

Seara, Torsten Nilsson a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia. 

(Agerpres)

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 4—1 (3—1). Au marcat :
Crăiniceanu (min. 23), Constantin 
(min. 38), Voinea (min. 40), Negrea 
(min. 56) pentru învingători ; 
Ivansuc (min. 40) pentru învinși.

RAPID—STEAGUL ROȘU 1—0 
(0—0). A marcat: 
(min. 72).

JIUL—U.T.A. 1—0 
cat : Libardi (min.

UNIVERSITATEA
DINAMO PITEȘTI 1—0 (0—0). A 
marcat: Oblemenco (min. 67).

PETROLUL—PROGRESUL 1—2 
(0—2). Au marcat: Mateianu (min. 
16) Șoangher (min. 20) pentru 
Progresul ; Dridea I (min. 52) pen
tru învinși.

C.S.M.S.—DINAMO BUCUREȘTI

Cum au dștâgaB 
liderii

s-ar 
din 
de

Dumitriu II

(0—0). A mar- 
53).

CRAIOVA—

(Urmare din pag. I)

uneori, chiai a desfacerii (cazul pro
ducției unor secții dc binale), stabi
lirea evidențelor primare necesare și 
localizarea întocmirii și circulației lor, 
delimitarea conturilor analitice etc., 
deși ar fi mai eficient să aplice in
dicațiile proiectantului specialist cu 
privire la organizarea producției, mun
cii și evidenței în noua întreprin
dere.

Punerea în acest fel a problemei 
organizării noilor întreprinderi atrage 
după sine o serie de implicații. Ast
fel, considerăm că va deveni absolut 
necesară constituirea, în cadrul in
stitutelor de proiectări, a unui sector 
profilat pe probleme organizatorice cu 
ateliere specializate de organizare a 
producției, a muncii și a evidenței. 
Aceste ateliere vor trebui încadrate 
pentru început, cu ingineri econo
miști și tehnologi, economiști cu ex
periență în domeniul economiei mun
cii, economiști contabili cu experien-

gj

® Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Studio) : OMUL 
CARE ADUCE PLOAIE (spec
tacol prezentat de Teatrul de 
stat ..A. Davilla" — Pitești) — 
16; 20.
o Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICĂ - 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra") : ULISE ȘI COINCI
DENȚELE — 19,30, (în sala Co
media a Teatrului National 
,.I. L. Caragiale") : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — 19.30. 
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARA
DA REVISTEI — 19,30.

evi- 
în 
de 

nu
măr corespunzător de cadre medii. 
Mai tîrziu, pe măsura formării de 
cadre superioare, cu profile adaptate i 
tehnicilor moderne, efectivele acestui 
sector ar trebui lărgite cu ingineri de 
organizare, ergonomiști, economiști ci- 
berneticieni.

Evident, elaborarea proiectului de 
organizare a unei întreprinderi, des- 
cărcînd conducerea întreprinderii de 
răspunderea formelor organizatorice 
adoptate (dar mărindu-i răspunderea 
pentru executarea indicațiilor proiec
tantului), face să crească în aceeași 
măsură răspunderea morală și mate
rială a proiectantului pentru normala 
funcționate a mecanismului organiza
toric proiectat.

După părerea mea, introducerea în 
noile instrucțiuni metodologice de 
proiectare, în curs de elaborare Ia 
Comitetul de Stat al Planificării și la 
Comitetul de Stat pentru Construcții. 
Arhitectură și Sistematizare, a obliga
tivității unui capitol în studiul teh- 
nico-economic (S.T.E.) care să cuprin
dă organizarea producției, a muncii 
și a evidenței (deocamdată numai 
pentru obiectele de investiții de im
portanță națională), ar reprezenta un 
prim pas în vederea ridicării nivelu
lui organizatoric al întreprinderilor 
industriale pe o treaptă superioară.

Pentru studierea tendințelor noi din 
domeniul organizării producției, mun
cii și evidenței, precum și pentru a- 
daptarea acestor orientări la specifi
cul subramurilor din industria noas
tră, ar fi oportună constituirea de sec
toare profilate în această direcție în 
cadrul institutelor de cercetări de
partamentale. Aceste sectoare de cer
cetare ar putea să acorde, totodată, 
asistență științifico-metodologică sec
toarelor de organizare din institutele 
de proiectare și serviciilor de organi
zare uzinală.

ță în probleme de metodologia 
denței, matematicieni specializați 
statistică matematică și mașini 
calcul, precum și, bineînțeles, un

0—0.
POLITEHNICA — FARUL 1—1 

(0—0). Au marcat: Tufan (min. 
pentru Farul ; Surdan (min. 
pentru Politehnica.

CLASAMENTUL

60)
62)

Rapid 22 12 6 4 37—19 30
Dinamo Buc. 22 10 5 7 27—20 25
Farul 22 9 7 6 33—28 25
Univ. Craiova 22 11 3 8 29—28 25
Steaua 22 10 4 8 35—23 24
Jiul 22 10 2 10 38—26 22
Progresul 22 9 4 9 26—27 22
Steagul Roșu 22 9 4 9 26—30 22
Dinamo Pitești 22 10 1 11 30—34 21
Petrolul 22 8 4 10 22—24 20
U.T.A. 22 5 9 8 21—29 19
Univ. Cluj 22 5 8 9 22—28 18
C.S.M.S. 22 6 6 10 25—47 18
Politehnica 22 5 7 10 27—35 17

Rezultate în categoria B
SERIA I. Metalurgistul București— 

Flacăra Moreni 0—0 ; Otelul Galati— 
Ceahlăul Piatra Neamț 0—2 ; Metrom , 
Brașov—Oltul Rm. Vîlcea 1—0 ; Di
namo Victoria București—Politehnica 
București 1—1 ; Progresul Brăila—Di
namo Bacău 0—1 ; C.F.R. Pașcani— 
Siderurgistul Galați 2—2 (meci între
rupt în min. 75, din cauza unei ploi 
torențiale),; Poiana Gîmpina—Chimia 
Suceava 2—0.

SERIA A II-A. C.F.R. Timișoara— 
Crișul Oradea 2—0 ; Unirea Dej—Mi
nerul Lupeni 2—1 ; Vagonul Arad— 
A. S. Cugir 4—1 ; A.S.A. Tg. Mureș— 
Gaz metan Mediaș 1—0 ; Minerul 
Baia Mare—C.F.R. Arad 1—0 ; In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii—C.S.M. 
Reșița 4—1; C.S.M. Sibiu—Clujeana 
2—0.

Ori cît de echilibrat 
anunța unul sau altul 
meciurile acestui sfîrșit 
campionat, interesul față de 
evoluția rapidiștilor — care 
se află într-un finiș impre
sionant spre cucerirea titlu
lui de campioni — nu slă
bește cîtuși de puțin. Pu
blicul sportiv (pro-rapidist 
sau nu) nu se lasă prea mult 
invitat să-i vadă pe actualii 
lideri și viitorii campioni.

Misiunea giuleștenilor a 
fost și ieri destul de difi
cilă, mai ales că se aflau în 
fața unei echipe care, după 
ce a încercat frisoanele pe
ricolului de retrogradare, 
și-a revenit puternic, ajuti- 
gînd din nou în plutonul 
liniștit din mijlocul clasa
mentului. Rezultatul parti
dei Rapid—Steagul roșu a 
stat de altfel sub semnul in
certitudinii pînă către sfîr- 
șitul jocului. Brașovenii au 
adoptat o tactică adecvată 
(încercînd să-i scoată din 
ritm pe rapidiști prin plim
barea prelungă a mingii). 
Au neglijat totuși un lucru 
important : șuturile pe poar
tă.

în repriza secundă perico
lul la poarta lui Adamache 
a fost permanent, căci Ton 
Ionescu și Dumitriu II (ul
timul nutrește, se paie, in
tenția de a-și apropia „Glo
bul de argint", trofeu atri
buit celui mai bun jucător 
al campionatului), au luptat 
în fel și chip să străpungă 
reduta brașoveană. Percuția 
decisivă s-a produs în urma 
unei acțiuni prin surprin
dere ; Jamaischi, văzîndu-I 
pe Ionescu trecut spre ex
trema stîngă împreună cu 
adversarul său direct (cu 
Jenei), a pătruns cu min
gea pe centru. L-a văzut 
liber pe Dumitriu II și i-a 
pasat precis. Șutul acestuia 
din urmă a fost fulgerător 
și imparabil.

Meciul Steaua—Universi
tatea Cluj a permis fotbaliș
tilor militari să facă dovada 
unor calități nete (mențiuni 
speciale pentru Constantin, 
Crăiniceanu, Negrea, Jenei), 
iar clujenilor... să producă 
deziluzie. Văzîndu-i cît de 
greu aleargă, cît de puțin și 
imprecis șutează la poartă, 
(Marcu a ratat și un 11 m), 
spectatorii se întrebau : 
„Cum de au înscris cluje
nii 5 goluri în partida cu 
Petrolul Dar după în- 
frîngerea de ieri, a Petro-

Regretele suporte
rilor ieșeni

IAȘI (prin telefon). — 
După aprecierea multor ie
șeni, tribunele stadionului 
„23 August" din localitate 
n-au mai fost de multă vre
me atît de încărcate ca la 
meciul de ieri dintre C.S.M.S. 
și Dinamo București. îngri
jorați de situația precară a 
echipei lor, suporterii au 
venit în număr mare, nu
trind speranța că, după ne
așteptata și prețioasa victo
rie obținută cu o săptămînă 
în urmă la București, favo- 
riții lor vor face un nou pas, 
hotărîtor, spre a „evada" din 
zona retrogradării. Rezulta
tul meciului (0—0), pe lin
gă faptul că le-a înjumătă
țit speranțele, i-a făcut să 
regrete în bună măsură lip
sa de combativitate a echi
pei lor, manifestată mai a- 
Ies spre sfîrșitul întîlnirii. 
După numărul ocaziilor (iro
site) de a înscrie, se poate 
spune că ieșenii au dominat 
disputa și — după părerea 
noastră — ieri ar fi putut 
cîștiga la două-trei puncte 
diferență. Consumul de e- 
nergie nu s-a transformat în 
goluri, fie din cauza insufi
cientei lor concentrări în 
fazele de finalizare, fie da
torită calmului și prompti
tudinii cu care apărătorii di- 
namoviști (în frunte cu Nun- 
weiller III și Datcu) le-au 
destrămat atacurile.

învinși, pe teren 
propriu

PLOIEȘTI (coresponden
tul „Scînteii"). — Progresul 
a cîștigat nesperat partida 
disputată în compania echi
pei gazdă Petrolul. Deși pe
troliștii au dominat net încă 
de la început, după numai 
16 minute, Mateianu înscrie 
pentru echipa sa printr-o 
lovitură de cap ; Șoangher îi 
urmează exemplul și tot cu 
capul introduce pentru a 
doua oară mingea în poarta 
lui Ionescu. Petroliștii atacă 
în continuare, dar puține 
sînt șuturile care nimeresc 
poarta. înainte cu 5 minute 
de sfîrșitul primei reprize — 
culmea 1 — Dridea I ratează 
un 11 m. Parțial el își răs
cumpără greșeala în minutul 
52, cînd, la o pasă a lui Ba
dea, șutează imparabil, re- 
ducînd scorul.

Dinamovistele
din nou campioane

La 
final 
minin de volei. Și în acest an, titlu) 
de campioană a revenit echipei Di
namo București. în meciul decisiv, <li- 
namovistele au învins cu 3—2 (15—13. 
15—10, 4—15, 9—15. 15—11) pe Ra
pid București. Iată clasamentul final : 
1. Dinamo București ; 2. Rapid Bucu
rești ; 3. Penicilina Iași ; 4. Farul 
Constanța.

Programul I : Radioma- 
gazinul ascultătoarelor 
(9,30). Suită din baletul 
„Curtea veche" de Mihail 
Jora (10.30). Cronica eco- 

•“ — muzică
(12.00). Fapte din istorie. Răscoala țăra- 

din 1907 (17,10) Radiosimpozion — Ur-
i și etică cetățenească (18,05). Concert de 
i românești (19,00). Soliști și orchestre de 

ușoară (20,30). Teatru radiofonic serial : 
Cancerului" sau „Vremea Ducăi Vodă", de 
Sadoveanu. Seria a IV-a „Divan de jude- 

(21,05). Antena tineretului (21.25). Programul

IER! IN TURNEUL U.E.F.A.

JUNIORII NOȘTRI
ÎNVINȘI DE SUEDEZI

Ieri, în ziua a doua a turneului 
de fotbal U.E.F.A. (grupa C) rezervat 
echipelor de juniori, selecționata Ro
mâniei a întilnit pe cea a Suediei. 
Fotbaliștii suedezi au cîștigat cu scorul 
de 1—0 (1—0). în aceeași grupă, 
U.R.S.S. și R. D. Germană au termi
nat la egalitate : 0—0.

Alte rezultate ■■ Crupa A • Bulga
ria — Belgia 3—0 (3—0) ; Polonia — 
Turcia 1—0 (1—0) ; Grupa B R. F. 
a Germaniei — Austria 2—1 (1—0) ; 
Ungaria — Franța 2—0 (1—0) ; Crupa 
D .Anglia — Spania 2—1 (0—0) ; Iu
goslavia — Italia 1—0 (0—0). Mîine 
echipa României întîlnește formația 
U.R.S.S.
A

In cîteva rînduri
în finala turneului de tenis de la 

Stuttgart, australianul Roy Emerson 
l-a întilnit pe Ion Tiriac La capătul 
unei partide spectaculoase. Emerson 
a repurtat victoria cu scorul de 1—6. 
6—3, 6—4. 6—2. După acest concurs 
Tiriac a plecat la Roma pentru a 
participa la campionatele internațio
nale ale Italiei.

Continuîndu-și turneul în Franța, 
echipa de rugbi Steaua București a 
jucat ieri la Clermont Ferrand cu 
selecționata Montferrand-Vichy. Rug- 
biștii francezi au obtinut victoria cu 
16—9.

Campionul european de box la cat. 
grea. Karl Mildenberger (R. F. a Ger
maniei), și-a înscris o nouă victorie 
în palmares. In meciul desfășurat la 
Frankfurt pe Main, el l-a învins prin 
ko tehnic în rundul 6 pe americanul 
Amos Lincoln, considerat 
urmă ca unul dintre cei 
tabili pugiliști din lume.

cu ani în 
mai redu-

avea locSăptămîna aceasta vor 
cîteva întîlniri internaționale de fot
bal care se anunță deosebit de inte
resante. Marti la Glasgow se dispută 
meciul amical Scotia — U.R.S.S. ; 
miercuri : Finlanda—Grecia la Hel
sinki și Ungaria—Olanda la Buda
pesta ; duminică : la Tirana, Alba
nia—Iugoslavia.

In urma retragerii titlului de cam
pion mondial la cat. grea lui Cassius 
Clay de către organizațiile sportive 
din S.U.A.. pentru desemnarea nou
lui deținător al centurii vor lupta : 
Patterson (S.U.A.) cu Bonnavena (Ar
gentina). Terrel (S.U.A.) cu Ellis Ja
mes (S.U.A.), Frazier (S.U.A.) cu 
Chuvalo (Canada) și Mildenberger 
(R. F. a Germaniei) cu Thad Spen
cer (S.U.A.).

I
I
I 
I
M 03

Inomică (11,03). „Trenul melodiilor' 
ușoară (12.00). Fapte din istorie, 
nilor din 1907 (17,10) Radiosimpozion

Î nanism 
melodii

i muzică
„Zodia I Mihail
cată"
II: O dimineață cu soare și cîteva melodii (8,00). 

n Lectură în premieră : „Vară buimacă" de Fănus 
I Neagu (10,30) Din țările socialiste (11,15). Din fol- 
| clorul muzical al popoarelor (12.03). Uzina văzută 
Ide aproape (13,30). Miorița. Schiță de monografie 

folclorică : Vaideeni, regiunea Argeș (15,30). Sfatul 
medicului : „Valoarea nutritivă a legumelor" 

Transmisiunea concertului orchestrei simfo- 
Radioteleviziunii.

Germană). Solist

(16,15). 
nice a 
(R. D. 
(20,00).

Dirijor Herbert Kegel
Shura Cherkassky (S.U.A.)

Programul I : Sfatul 
t „ _ , “ medicului : Primele luni

V S O © f 8 de sarcină (9,25). Suita de
»■»»»»»»»«, melodii populare „Prin

Tara Moților" ele Mircea 
Chiriac (9,30). Poemul „Cîntarea României" de Ma
tei Socor (10,30). Cărți care vă așteaptă (15,03). Re
cital vocal Ion Piso (16.15). în slujba patriei (17.10). 
Teatru radiofonic serial : „Zodia Cancerului" sau 
„Vremea Ducăi Vodă" de Mihail Sadoveanu. Seria 
a V-a „Blestemul lui Moș Șoimaru" (21,05). Moment 
poetic. Versuri de Camil Petrescu (22,45). Progra
mul II : Radioracheta pionierilor ; „Picătura pur
purie" — scenariu științifico-fantastic de Romulus 
Bărbulescu (9,30). Poemul simfonic „Vîrtelnița Om- 
falei" de Saint-Saens (10,03). Teatru radiofonic: 
„Banii n-au miros" de G B. Shaw (10.15). Știința in 
slujba păcii (13,30). Concert de prînz (14,08). Pe 
teme medicale (17,45). De la Frescele 
la Coloana infinită. Popas bucureștean

Voronețului 
(19,45).

I: Din cin-Programul
-5 C X 4 X tecele și dansurile popoa-
*3 H fi 1'8 L# KS 1 <EJ reloi (10,10). Revista re-

vistelor economice (11,03). 
Limba noastră. Vorbește 

acad. prof. Al. Graui (14,15). Memoria pămin- 
tului românesc. Tropheum Traiani — poem de Ci
cerone Theodorescu (17.10). Știință, tehnică, fante
zie (18,40) Teatru radiofonic serial : ..Zodia Can
cerului" sau „Vremea Ducăi Vodă" de Mihail Sa
doveanu. Seria a Vl-a „Mare nuntă domnească" 
(21,05). Programul II: Cîntă acordeonistul Sile Ungu- 
reanu (7.00). Al VKI-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori (8.35). File de legendă : 
lui Horia". Scenariu de Dumitru 
tămîna culturii cehoslovaca': 
flaut, vioară, violoncel si două 
Kramar (10,03). Ascultătorii ne
opere) (17,10). Poezia românească și muzica. Cîn
tece pe versurile poeților contemporani. Prezintă 
Valcriu Râpeanu și Mircea Simionescu (18.25). 
Ediție radiofonică : „I. L. Caragiale" — Cores
pondența lui Caragiale (19,10). Noi înregistrări de 
muzică populară (19.30).

„Inima
Corbea (9,20). Săp- 
Cvintetul pentru 
viole de Frantisek 
cer... (muzică din

Programul I : Teatru 
radiofonic pentru copii : 
,,Wilhelm Tell" de Frie- 
o’rich Schiller (8,00). 
„Transmitem pentru sate" 

toți (12.00). Estrada dumi- 
(19.00). Teatru 

„Banda de magnetofon" de Ch. Fraikin

(9,15). De toate pentru 
nicală (13,10). Melodii populare, 
scurt.
(20,30). Nemuritoarea canțonetă. Cîntă Nicolae Her- 
lea și Mario Lanza (22,40). Programul II : Concert 
de varietăți muzicale (8,00). Radio-atlas : Note de 
drum din Pakistan de N Lupu (10.03). Transmisiu
nea concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu". Dirijor : Mircea Cristescu 
(11,00). Trei melodii, șase interpret! (14,10). Concurs 
cu public (15,10). Pagini celebre din operete (16,15). 
Seară de romanțe (21.40). Concertul în Re major 
pentru vioară și orchestră de Beethoven (23,20).

I



nternațională
MESAJUL IU! HO Șl ii» 
adresat locuitorilor

HANOI 7 (Agerpres). — Pre
ședintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a adresat duminică un mesaj 
locuitorilor, soldaților și ofițerilor 
din Hanoi, felicitîndu-i în legătură 
cu victoriile obținute în luptă în 
ultimele zile, și chemîndu-i la în
tărirea luptei pentru a provoca noi 
înfrîngeri imperialiștilor agresori, 
în mesaj se arată că, începînd de

*

PARIS 7.— Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
în întreaga Franță continuă să se 
desfășoare pregătiri în vederea 
Adunării pentru pace în Vietnam, 
care va avea loc la Paris la 20 și 
21 mai. Conducerea Mișcării pentru 
pace, cu sprijinul a numeroase or
ganizații democratice și sindicale 
și al unor personalități științifice, 
culturale, artistice și religioase or
ganizează zilele acestea numeroase 
adunări locale și regionale, unde 
sînt desemnați delegați. La aceste

la 25 aprilie a.c., forțele armate și 
populația din capitala țării au ob
ținut o serie de importante victorii 
împotriva acțiunilor imperialiștilor 
americani care au întreprins un 
nou pas în escaladarea războiului. 
Mesajul amintește că la 5 mai, dea
supra Hanoiului, au fost doborîte 
opt avioane americane, piloții aces
tora fiind uciși sau luați prizonieri.

★

adunări participanții cer încetarea 
bombardamentelor americane asu
pra R. D. Vietnam, recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, respectarea 
acordurilor de la Geneva.

Un număr de 120 de artiști 
plastici, printre care Pablo Picasso, 
Jean Effel, Nadia Leger și Max 
Ernst, au semnat un manifest ce- 
rînd tuturor artiștilor francezi să-și 
aducă contribuția la Adunarea 
de la Paris pentru pace în Vietnam.

R. S. Cehoslovacă

CINSTIREA MEMORIEI 
OSTAȘILOR ROMÂNI

PRAGA 7. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : Cu 
prilejul zilei de 9 Mai, ziua eroi
lor, Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga, locotenent-colonel Petre 
Constantin, atașatul militar, și alți 
membri ai ambasadei române, au 
depus coroane de flori la monu
mentele ostașilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul fascist în 
localitățile Brno, Kromeriz, Luce- 
nec, Zvolen, Piestany, Luhacovice, 
Banov și Humpolec.

La depunerile coroanelor au a- 
sistat reprezentanți ai organelor 
locale, ofițeri și ostași ai armatei 
cehoslovace, precum și cetățeni și 
pionieri din localitățile respective.

Runda Kennedy

mpasul persistă
GENEVA 7 (Agerpres). — Hotă- 

rîrea Statelor Unite de a menține 
prevederile protecționiste, impli
cate de „American Selling price", a 
pus sub semnul întrebării încheie
rea negocierilor tarifare ale rundei 
Kennedy de la Geneva.

Sîmbătă după-amiază, sub pre
ședinția directorului Comitetului 
Executiv al G.A.T.T., W. White, 
a avut loc o ședință de conciliere 
la care au luat parte principalul

negociator al Pieței comune, Jean 
Rey, și reprezentanții S.U.A., An
gliei și Japoniei. După două ore 
de discuții, nu s-a putut ajunge 
la nici un progres. S-a hotărît to
tuși ca cei patru reprezentanți la 
tratativele rundei Kennedy să con
tinue pînă marți seara negocierile, 
în vederea găsirii unor posibilități 
de a se scoate din impas actualele 
negocieri care urmează să se în
cheie la 10 mai.

Să înceteze represiunile
fața tribuna

lului internațional 
„Bertrand Russel" 
care își desfășoară 
lucrările la Stock
holm, sînt aduse 
zilnic noi și noi 
mărturii ale fără
delegilor săvîrșite 
de intervenționiștii 
americani în Viet
nam. Fotografia a- 
lăturată înfățișează 
un aspect din tim
pul prezentării co
pilului Do Van 
Ngoc, în vîrstă de 
opt ani care a fost 
grav rănit de bom
bele americane cu 

napalm

antidemocratice din Grecia!
LONDRA 7 (Agerpres). — Biroul 

Internaționalei socialiste a con
damnat înlăturarea democrației 
parlamentare din Grecia în urma 
loviturii de stat militare. într-o re
zoluție adoptată sîmbătă seara se 
arată că „regimul militar din Gre
cia a violat Convenția europeană 
cu privire la drepturile omului" — 
semnată și de Grecia. Rezoluția cere 
eliberarea imediată a tuturor deți- 
nuților politici întemnițați de ac
tualul regim.

A fost numită o delegație care va

© PRIMUL MINISTRU AL IRAKULUI ȘI-A PRE

ZENTAT DEMISIA @ Alegeri parlamentare 

în Paraguay © inaugurarea celui mai 
lung pod suspendat din Europa

DAMASC.

DEMISIA PREMIERULUI IRAKIAN. Citînd ziarul „Al Taakhi", 
agenția France Presse anunță că primul ministru irakian, generalul Naji 
Taleb, și-a prezentat demisia șefului statului, generalul Abdel Rahman 
Aref. Ziarul nu face nici o precizare în legătură cu motivele demisionării 
șefului guvernului irakian.

OTTO WINZER LA
Ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, Otto Winzer, aflat într-o 
vizită în R.A.U., a avut duminică 
o convorbire cu președintele Nasser, 
în aceeași zi, Otto Winzer a plecat 
de la Cairo și a sosit la Damasc. în
tr-o declarație făcută la aeroport, 
el a subliniat că este satisfăcut de 
convorbirile avute, privitor la co
laborarea dintre cele două țări în 
domeniul social, științific și eco
nomic.

pleca în Grecia pentru a cere au
torităților eliberarea acestora. Din 
delegație fac parte Bruno Pitter- 
mann, fost vicecancelar al Austriei, 
și Antonio Cariglla, președintele 
Comisiei de politică externă a Ca
merei Deputaților din Italia.

★
SOFIA 7 (Agerpres). — Comite

tul național pentru apărarea păcii 
din R. P. Bulgaria a dat publici
tății o declarație de protest împo
triva interzicerii Comitetului pen
tru destindere internațională și pace 
din Grecia. Această acțiune, se spu
ne în declarație, constituie o măr
turie cu privire la metodele dicta
toriale de conducere și de comba
tere a acțiunilor pașnice ale po
porului grec. Partizanii păcii din 
Bulgaria cer anularea interzicerii 
Comitetului a cărui activitate con
tribuia la stabilirea unor relații de 
bună vecinătate și reciproc avanta
joase între Bulgaria și Grecia, la 
cauza păcii în Balcani.

★
PARIS 7 (Agerpres). — Sîmbătă 

seara a avut loc la Școala supe
rioară normală din Paris o mani
festație de protest împotriva lovi
turii de stat militare din Grecia.

LONDRA 7 (Agerpres). — „Noul 
guvern grec trebuie să-și dea sea
ma că întemnițările masive și 
neîncetate vor transforma deza
probarea întregii lumi față de lo
vitura de stat din Grecia într-un 
resentiment încă și mai profund,

„scrie ziarul londonez „Times", 
într-un amplu editorial intitulat 
„Criza greacă". Ziarul subliniază, 
totodată, că refuzul gazetarilor și 
ziarelor de a coopera cu noul gu
vern „prevestește rezistența fermă 
a intelectualilor împotriva înre
gimentării lor de către colonei".

★
PARIS 7 (Agerpres). — Ziarul 

„Le Populaire" relevă că 
lele evenimente din Grecia sînt nu 
numai o tragedie pentru această 
țară, ci reprezintă o gravă pri
mejdie pentru pacea internaționa
lă. Este vorba de un regres pen
tru evoluția țărilor care tind spre 
libertate". ~ 
mentelor 
nuanțele 
fără rezerve lovitura de stat din 
Grecia.

„actua-

Ziarul adresează ele- 
democratice de toate 
apelul de a condamna

★
COPENHAGA 7 (Agerpres). — 

Ziarul „Aktuelt", organul partidu
lui guvernamental Social-demo
crat, subliniază că este de o im
portanță vitală să se protesteze 
atunci cînd, pe calea unei lovituri 
de stat militare, o țară trece „la 
un regim care, prin toate mijloa
cele, suprimă democrația și drep
turile omului".

★
HELSINKI 7 (Agerpres). — în 

semn de protest împotriva recen
tei lovituri militare din Grecia, 
membrii Uniunii marinarilor fin
landezi au hotărît ca, începînd de 
luni, să 
ancorate

CEL MAI LUNG POD 
SUSPENDAT DIN EUROPA, 
care trece peste Garona, la Bor
deaux, a fost inaugurat sîmbătă. 
Noua construcție are o lungime 
de 1 767 metri, față . de 1 800 
metri cît măsoară podul Brook
lyn din apropierea New York- 
ului. Ridicîndu-se la 53 de metri 
deasupra nivelului apei, cu o 
lățime de 14 metri, podul are 
patru piste si permite un trafic 
zilnic de 36 000 de vehicule. Pen
tru construcția lui au fost folo
site 7 700 tone de oțel și 116 000 
metri cubi de beton.

s-a ținut în orașul Vidin, unde a 
vorbit despre unele probleme ale 
dezvoltării Bulgariei în actualul 
cincinal.

ALEGERILE DIN PARAGUAY. Du
minică, în Paraguay au loc alegeri pen
tru Adunarea Constituantă. Alegătorii au 
fost chemați să opteze pentru unul din 
cele patru partide politice : partidul Co
lorado (de guvernămînt) și alte trei 
partide „de opoziție", liberal, revolu
ționar (febrerist) și liberal-radical. Noua 
adunare legislativă a țării urmează să 
fie convocată pentru prima oară la 27 
mai.

LEGĂTURI COMPROMIȚĂTOARE. 
Membrii filialei Clubului Internatio
nal „Lines International Club" din 
Rawalpindi au hotărît să părăsească 
această organizație în semn de pro
test împotriva legăturilor între a- 
ceasta și C.I.A. (Agenția Centrală de 
Investigații). Ei au cerut guvernului 
pakistanez să dizolve toate filialele 
acestui club de pe teritoriul tării și 
să interzică activitatea acestora, care 
contravine intereselor naționale ale 
Pakistanului. După cum anunță zia
rul „Pakistan Times", filiala clubului 
din Rawalpindi și-a exprimat indig
narea față de încercările acestei or
ganizații de „a justifica" politica 
S.U.A. în Vietnam.

boicoteze navele grecești 
în porturile Finlandei.

ATENA 7 (Agerpres)., — După 
cum anunță agenția France Presse, 
ministrul de interne al Greciei, ge
neralul Patakos a organizat sîm- 
bătă după-amiază o nouă conferin
ță de presă pentru ziariștii străini 
acreditați la Atena. Răspunzînd în
trebărilor acestora Patakos a recu
noscut că arestările continuă atît 
la Atena cît și în celelalte regiuni 
ale Greciei. Răspunzînd la o în
trebare, Patakos a declarat că dacă 
va fi nevoie ca unii deținuți să fie 
executați, acest lucru va fi făcut.

El a relevat totodată că acele per
soane care vor distribui manifeste 
sau vor scrie lozinci antiguverna
mentale, vor fi împușcate pe loc. El 
a menționat, de asemenea, că pro
fesorii care vor refuza să se pre
zinte luni la deschiderea cursurilor 
universitare vor fi concediați.

Ziarul „Akropolis" anunță că tri
bunalul militar excepțional al ora
șului Larisa a condamnat vineri 
13 persoane sub acuzația de a fi 
participat la acțiunea de' strîngere 
de fonduri pentru partidul E.D.A.

Timp de zece zile, în țara noas
tră s-a aflat în vizită — la invita
ția C.C. al P.C.R. — delegația 
Partidului Comunist Sirian, condu
să de tovarășul Youssef Faysal, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al acestui partid. Delegația a fost 
primită de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., și a avut convor
biri la C.C. al P.C.R., în cursul că
rora cele două părți s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două partide și țări 
și au făcut un schimb de păreri în 
probleme de interes comun. în tim
pul vizitei, 
prilejul să 
realizările 
de activitatea depusă de 
tregul nostru popor pentru înde
plinirea programului adoptat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
în vederea dezvoltării multilatera
le a economiei naționale și a ridi
cării bunăstării oamenilor muncii. 
Ei au vizitat întreprinderi indus
triale, unități socialiste din agri
cultură, s-au întîlnit cu oameni ai 
muncii, cu activiști ai P.C.R., ai or
ganizațiilor de masă și reprezentanți 
ai unor instituții centrale. Pre
tutindeni pe unde au trecut, oaspe
ții sirieni au fost înconjurați de po
porul nostru cu căldură și stimă, 
ca reprezentanți ai unui partid fră
țesc, cu bogate tradiții de luptă, 
care militează pentru interesele vi
tale ale oamenilor muncii din Si
ria, aflîndu-se întotdeauna în pri
mele rînduri ale luptei forțelor pro
gresiste siriene pentru indepen
dență, democrație și progres so
cial.

Vizita reprezentanților comuniști
lor sirieni' în țara noastră urmează 
altor schimburi de delegații și vi
zite reciproce avute de partidul 
nostru cu alte partide frățești 
în ultima vreme. Aceste vizite 
sînt o expresie a preocupării 
permanente a partidului nostru 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 

. toate partidele comuniste și munci
torești, pentru întreținerea unui ne
întrerupt schimb de experiență și 
de idei cu aceste partide. Totodată, 
după cum se știe, P.C.R. dezvoltă 
relații cu alte organizații ale clasei 
muncitoare, cu sindicate, cu parti
de socialiste din numeroase alte 
țări. în acest cadru, în cursul pri
măverii, la invitația C.C. al parti
dului nostru, România a fost vizi
tată de o delegație a Partidului So
cialist Arab Baas din Siria.

Trainice legături de solidaritate 
înternaționalistă s-au statorni
cit între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Sirian, care în 
decursul existenței lor au dus o 
luptă grea pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii, ale popoare
lor român și sirian. Partidele noas
tre sînt unite prin ideologia comu
nă — învățătura comunismului 
științific, prin lupta comună îm
potriva imperialismului, prin țelu
rile comune ale socialismului 
păcii în lumea întreagă.

Relevînd intensificarea acțiunilor 
cercurilor imperialiste agresive și 
manifestînd o înaltă preocupare 
pentru asigurarea păcii în lume, 
cele două părți au subliniat impor
tanța pe care o are, în prezent, în
tărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tu-

oaspeții au avut 
ia cunoștință de 

României socialiste, 
în-

Și

turor forțelor marelui front antiim- 
perialist. Unitatea tuturor acestor 
forțe constituie chezășia sigură 
a triumfului luptei pentru asi
gurarea păcii, împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru progres social, democrație, so
cialism.

Cele două partide și-au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez pentru a- 
părarea nordului socialist, elibe
rarea sudului și unificarea patriei. 
Solidare cu toate forțele progre
siste, cele două partide au con
damnat represiunile antidemocrati
ce dezlănțuite în Grecia în urma 
acaparării puterii de către forțele 
de extremă dreaptă, măsurile sama
volnice împotriva comuniștilor, de
mocraților și patrioților. Comu
niștii români și sirieni au cerut 
încă o dată să înceteze imediat te
roarea, să fie restabilite drepturile 
și libertățile democratice în Gre
cia.

Partidul Comunist Român spri
jină cu tărie mișcarea de eliberare 
națională 
sistemului 
popoarelor 
pendenței 
nunță cu 
pectarea dreptului 
bil al fiecărui [ 
hotărî singur soarta. Convorbirile 
dintre P.C.R. și P.C. Sirian au pri
lejuit o reafirmare a sprijinului pe 
care cele două par de îl acordă 
luptei de eliberare națională din 
Aden, Oman, Angola, Guineea zisă 
portugheză, Mozambic, precum și 
din alte regiuni ale lumii.

Partidul și guvernul nostru sînt 
prieteni devotați și sprijinitori ac
tivi ai eforturilor statelor recent e- 
liberate pentru apărarea suverani-, 
tății și dobîndirea independenței e.-' 
conomice, pentru afirmarea ființei 
lor naționale și realizarea aspira
țiilor lor de progres. După cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Poporul român, care în decursul 
istoriei a dus lupte îndelungate 
pentru independență 
privește cu profundă simpatie și 
declină înțelegere lupta tuturor po
poarelor subjugate pentru elibera
rea de sub dominația imperialis
mului, străduințele tinerelor state 
pentru consolidarea independenței 
politice și economice, pentru dez
voltarea lor de sine stătătoare pe 
drumul unei vieți prospere, împo
triva oricăror forme ale colonialis
mului și neocolonialismului".

Cele două părți au salutat dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Siria. Ele și-au mani
festat dorința de a vedea întărin- 
du-se continuu aceste relații, în fo
losul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale, 
în cursul discuțiilor, reprezentanții 
celor două partide au relevat cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor 
frățești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Si
rian. A reieșit, de asemenea, dorința 
comună de a dezvolta, în continua
re, contactele, schimbul de expe
riență, de păreri între cele două 
partide. Dezvoltarea acestor relații 
este în folosul cauzei socialismului, 
unității și solidarității internaționa
liste a comuniștilor.

Nicolae N. LUPU

împotriva rămășițelor 
robiei coloniale, lupta 
pentru cucerirea inde- 
naționale, se pro- 
hotărîre pentru res- 

i imprescripti- 
popor de a-și

națională.

ÎN R. P. BULGARIA S-A SĂR
BĂTORIT POTRIVIT UNEI 
VECHI TRADIȚII, ZIUA CIOBA
NULUI. Cu acest prilej, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, a fost oaspe
tele crescătorilor de oi din comuna 
Ciuprene în apropiere de Vidin. 
Apoi a participat la un miting care

ADAM RAPACKI ȘI-A ÎNCHE
IAT VIZITA OFICIALA DE O 
SAPTAMÎNA ÎN TURCIA. Minis
trul de externe al R. P. Polone a 
avut convorbiri cu oficialitățile 
turcești cu privire la probleme in- 
teresînd dezvoltarea relațiilor 
nomice și comerciale dintre 
două țări.

eco- 
cele

PENTRU LEGALIZAREA 
P. d D|N 
încheierea Conferinței de la

DUSSELDORF 7 (Agerpres). — 
După o activitate de două zile, du
minică și-a încheiat lucrările Con
ferința'care a discutat probleme 
privind necesitatea anulării inter
dicției Partidului Comunist din 
Germania. La lucrări au participat 
peste 200 de personalități din viața 
politică, socială, culturală și știin
țifică din Republica Federală a Ger
maniei, precum și reprezentanți din 
Anglia, Franța, Italia, Belgia și alte 
țări.

Vorbitorii au

Dusseldorf

________ subliniat că anula
rea interdicției P.C. din Germania 
ar constitui una din măsurile cele 
mai importante pe calea democra
ției în R. F. a Germaniei. în legă
tură cu aceasta, prof. W. Abendrot 
a declarat că „tocmai Partidul Co
munist a fost acela care a'avut ro
lul de conducere, din prima pînă în 
ultima zi, în rezistența antinazistă, 
iar după aceea s-a pronunțat cu 
consecvență împotriva remilitari- 
zării". „Anularea interdicției Parti
dului Comunist din Germania se 
află acum la ordinea zilei" — a 
declarat W. Fabian, redactorul șef 
al unei reviste sindicale. La rîndul 
său, L. Landwehr, președintele fi
lialei din Saxonia Inferioară a 
Uniunii persoanelor persecutate de

naziști, a protestat împotriva faptu
lui că în timp ce interdicția P.C.G. 
continuă să rămînă în vigoare, au
toritățile nu iau măsuri eficiente 
pentru a pune capăt activității 
Partidului național-democrat, de 
extremă dreaptă.

Despre necesitatea restabilirii le
galității P.C. din Germania au vor
bit și participanți din străinătate 
la conferință. „Interdicția Partidu
lui Comunist slăbește într-o mă
sură considerabilă forțele care luptă 
în prezent împotriva pericolului 
neonazismului în Germania occi
dentală", a declarat senatorul ita
lian Franco Maris. Au mai luat cu- 
vîntul Charles Lederman, membru 
al Consiliului municipal din Paris, 
și T. James, activist sindical din 
Marea Britanie.

Luînd cuvîntul în încheiere, 
pastorul M. Niemoller a subliniat 
la rîndul său că în interesul păcii 
și înțelegerii în Europa, în prezent 
este necesar să se anuleze inter
dicția Partidului Comunist din 
Germania.

Organizatorii conferinței au ho
tărît să trimită guvernului și Bun- 
destagului din R. F. a Germaniei 
toate stenogramele intervențiilor.

Adunarea Generală a O.N.U., în
trunită în sesiune specială cu în
cepere de la 21 aprilie, are la pri
mul punct al ordinei sale de zi 
problema Africii de sud-vest. Si
tuația deosebit de gravă creată în 
această parte a continentului negru, 
ca urmare a instaurării unui regim 
de cruntă discriminare rasială de 
către autoritățile din teritoriul ve
cin — Republica Sud-Africană, a- 
trage de ani de zile atenția opi
niei publice, provocînd pretutin
deni proteste pline de indignare 
împotriva perpetuării unor aseme
nea practici. Sesiunea specială a 
O.N.U. din această primăvară vine 
în întîmpinarea cererilor insistente 
de normalizare a situației și de sta
bilire a unor condiții prielnice pen
tru dezvoltarea politică, economică 
și socială a Africii de sud-vest.

Descoperită în secolul XV de na
vigatori portughezi Africa de sud- 
vest ajunge o colonie a Germaniei 
în 1884 și rămîne în această situație 
pînă în 1921.

în urma înfrîngerii Germaniei 
în primul război mondial, Liga Na
țiunilor a instituit un mandat asu
pra acestui teritoriu acordat mai 
înt.îi Angliei și transferat apoi Re
publicii sud-africane. După al doi
lea război mondial, guvernul de la 
Pretoria a refuzat să pună sub tu
tela O.N.U. Africa de sud-vest și a 
înglobat-o în cadrul R.S.A. ca „a 
Cincea provincie sud-africană“.

Instaurîndu-și dominația asupra 
Africii de sud-vest, guvernul rasiș
tilor albi de la Pretoria s-a grăbit 
să extindă aici odioasele practici ale 
apartheidului — politica unei de
șănțate discriminări rasiale. Cele 
101 legi rasiste au înlocuit toa
te obiceiurile și normele vieții 
din „a cincea provincie". Modifi
cări esențiale s-au produs în toate 
sectoarele de activitate. Forțele po
lițienești au fost investite cu „drep
turi" noi, putînd aresta sau deține

fără judecată „persoanele suspecte 
și comuniștii".

Elocventă pentru intențiile ur
mărite de rasiști este și situația 
muncitorului de culoare, a cărui 
singură șansă de cîștig este vînza- 
rea forței de muncă unei societăți 
specializate — South West Africa 
native labour association — care 
face recrutările, procedînd apoi la 
vînzarea muncitorilor cu 7—8 lire 
„bucata". Cînd mizeria, vîrsta mai 
înaintată, accidentele din minele 
de uraniu sau de aur îl pun pe 
omul-sclav în imposibilitatea de a 
munci, stăpînul îl pune „să-și sape

ment cînd în diferitele colțuri ale 
lumii se intensificau mișcarea de 
protest împotriva politicii lor de 
desconsiderare și înjosire a perso
nalității umane apare la prima ve
dere de neînțeles, dar nu constituie 
totuși o enigmă. Explicații s-ar pu
tea găsi mai multe. Bogățiile sub
solului situează această țară, în 
lumea capitalistă, pe locul doi la 
producția de diamante și la extrac
ția de plumb, pe locul trei în pro
ducția de vanadiu; în subsolul ei se 
găsesc și alte metale foarte căutate, 
cum sînt: cuprul, aurul, argintul, 
wolframul și uraniul. Pentru aca-

căutăm explicația „tragediei de la 
Haga".

Măsurile discriminatorii atît de 
numeroase ale rasiștilor, „amplifi
cate de această dată și de hotărîrea 
antiumană a Curții de la Haga, au 
convins încă o dată populația de 
culoare din „țara diamantelor" că 
singurul mijloc pentru cucerirea 
libertății este lupta. Ca urmare, 
mișcarea de eliberare s-a intensifi
cat; au fost create două partide — 
Uniunea națională și Organizația 
populară — care se situează în 
fruntea maselor. Platforma de luptă 
a acestor partide este limpede :

DOSARUL AFRICII DE SUD-VEST
singur groapa". Nu este o metaforă 
a predestinării, ci un fapt real, re
latat de un martor ocular.

„Tragedia de Ia Haga"
în 1960 Etiopia și Liberia 

s-au adresat Curții de la Haga, 
acuzînd R.S.A. că a violat manda
tul acordat. Dezbaterile au durat 6 
ani și se părea că se vor solda cu 
retragerea drepturilor de care dis
puneau autoritățile de la Pretoria 
asupra teritoriului. Dar, spre stu
pefacția majorității covîrșitoare a 
statelor, Curtea a dat cîștig de 
cauză rasiștilor. Evenimentul a fost 
calificat de presa mondială drept 
„tragedia de la Haga", stîrnind un 
puternio val de indignare în întrea
ga lume.

Succesul înregistrat de rasiștii 
sud-africani la Haga, într-un mo-

pararea lor marile monopoluri 
străine au angajat o luptă acerbă 
ale cărei rezultate se concretizează 
prin aceea că azi societățile engleze 
controlează întreaga producție de 
diamante, iar cele americane pro
ducția metalelor neferoase. „Con
solidated Diamand mines of South 
West Africa", care a acaparat ex
tracția diamantelor pînă în anul 
2010, extrage în fiecare an 130 
kg diamante. Ea realizează un profit 
anual care depășește întregul buget 
al Africii de sud-vest. Nici compa
niile americane nu se pot plîngede 
profiturile obținute la capitalul in
vestit. Numai în două mine, „New- 
mond Mining Corporation" și „A- 
merican Metal Company", ele au în
casat în patru ani (1961—1964) un 
profit de aproximativ 185 milioane 
dolari. Poate că în acest fluviu tul
burător al profiturilor ar trebui să

dejucarea planurilor rasiștilor și 
lupta neîntreruptă împotriva jugu
lui colonialist, pentru libertate și 
independență națională. Cauza lor 
este susținută de toți oamenii de 
bună credință din lume.

Lupta anti-apartheld 
într-o faza decisivă ?

Așa arăta panorama evenimen
telor succedate pe teritoriul Africii 
de sud-vest pînă la sesiunea Adu
nării Generale O.N.U. din toamna 
anului trecut. Această sesiune, în 
urma unor dezbateri energice, a 
adoptat o rezoluție (la propunerea 
a 54 state afro-asiatice) prin care 
se retrage mandatul R.S.A., cali- 
ficînd apartheid-ul o „crimă îm
potriva umanității", și a instituit 
un comitet special.

Ce se așteaptă de la actuala se-

siune specială a O.N.U. cu privire 
la Africa de sud-vest? Discuțiile 
din comitetul special, care au du
rat mai mult de două luni, nu au 
dus la un acord comun al mem
brilor. S-au conturat trei proiecte. 
Proiectul propus de S.U.A., Italia 
și Canada prevede „cooperarea" 
tuturor părților interesate, inclusiv 
R.S.A. Țările africane au înaintat 
un memorandum, care ulterior a 
devenit proiect, prin care cer înlă
turarea administrației rasiste din 
Africa de sud-vest și, temporar, 
să se instituie o administrație a 
O.N.U., care să ajute acest teritoriu 
să devină independent nu mai tîr- 
ziu de iunie 1968. Al treilea pro
iect, susținut de Mexic, Chile și 
Japonia, se situează „între", fiind 
o încercare de a apropia cele două 
puncte de vedere.

Proiectul african a găsit un larg 
ecou în rîndul oarticipanților la 
sesiunea specială. Țările Africii 
vin cu propuneri eficiente, menite 
să zădărnicească încercările pu
terilor occidentale de a perpetua 
sclavagismul timpurilor moderne, 
de a menține o serie de teritorii 
sub jugul colonial. în intervenția 
sa, reprezentantul țării noastre la 
actuala sesiune — manifestîndu-și 
adeziunea totală la proiectul țărilor 
africane — și-a exprimat nemulțu
mirea față de unele propuneri oc
cidentale care vin în sprijinul do
minației R.S.A. Dacă soluțiile de 
sprijin vor fi sistate — a arătat 
vorbitorul — autoritățile sud-afri- 
cane vor fi obligate să părăsească 
acest teritoriu.

Opinia publică mondială așteap
tă de la actuala sesiune specială a 
O.N.U. cele mai substanțiale mă
suri menite să stabilească egali
tatea deplină între rase, între po
poare și națiuni, indiferent de lo
cul pe care-1 ocupă în geografia 
civilizației moderne.

Dumitru POPA
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