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Cuvintarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Intr-o atmosferă sărbăto
rească, în sala Palatului' Re
publicii a avut loc luni după- 
amiază adunarea solemnă or
ganizată cu prilejul sărbători
rii a 90 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a Româ
niei.

Pe fundalul sălii se afla 
Stema Republicii Socialiste 
România înconjurată de fal
durile imense ale tricolorului 
românesc. De o parte și de alta 
a scenei erau înscrise cu li
tere mari datele : 187,7—1967, 
încadrate de stemele și dra
pelele partidului și 'statului 
nostru.

In aplauzele și uratele en
tuziaste ale participanților, 
în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnar aș, Ale
xandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț. în 
prezidiu au luat loc, de aseme
nea, tovarășii Constantin Dra
gan, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
Vasile Vîlcu, președintele U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Produc
ție, Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului Național al 
Femeilor, Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., Ion 
Cosma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar al orașului București, ge
neral-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, gene
ral de armată Iacob Teclu, ge
neral-colonel Mihai Burcă, ge
neral-colonel în rezervă Ilie 
Crețulescu, general-colonel în 
rezervă Radu Niculescu Cociu, 
general-locotenent Ion Șerb, 
general-maior Traian Burdu- 
loiu, vice-amiral Grigore Mar- 
teș, acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, Ion 
Dumitrescu, președintele V- 
niunii Compozitorilor, scriito
rul Horia Lovinescu, Marin Io- 
nescu, sudor la uzinele „23 
August", Ilarion Stan, lăcătuș 
la uzinele „Laromet", Lucre- 
ția Crăciun, filatoare la în
treprinderea „Industria Bum
bacului", Eroul Muncii So
cialiste Nicolae Andrei, preșe
dintele C.A.P. din comuna 
„Gheorghe Lazăr", raionulSlo
bozia, regiunea București, Con
stantin Popa, președintele 
C.A.P. din comuna Dor Mă
runt, raionul Lehliu, regiunea 
București, și Gheorghe Rîciu, 
președintele C.A.P. din comu
na Drăgănești-Vlașca, regiu
nea București.

(Continuare în pag. a Il-a)

Stimați tovarăși,Aniversăm astăzi împlinirea a 90 de ani de la proclamarea independenței de stat, moment crucial în istoria poporului român, în îndelungata sa luptă pentru libertate. națională și dreptate socială, pentru progres. Cei care au realizat, prin eforturile și sacrificiile lor, a- cest memorabil act au trecut în eternitate, filele documentelor care l-au înscris poartă patina vremii, dar opera lor trăiește și va trăi mereu în conștiința națiunii ca o măreață înfăptuire, cu consecințe din cele mai profunde asupra destinelor patriei.Proclamarea neatîrnării la 9 mai 1877 a împlinit țelul scump al scuturării dominației otomane, pentru care s-au jertfit, de-a lungul secolelor, nenumărați fii ai poporului nostru. Ea a deschis noi căi dezvoltării României moderne, desă- vîrșirii unității statale, a creat condiții prielnice pentru valorificarea potențialului său material și uman, pentru afirmarea ei în mod suveran în viața internațională.Sărbătorind acum, în condiții de deplină libertate socială și națională, dobîndirea independenței politice, aducem un profund omagiu înaintașilor, tuturor patrioților, maselor populare care cu bărbăție și dîrzenie neînduplecată au apărat glia strămoșească, au durat societății românești temelii trainice, pe care s-au sprijinit generațiile zilelor noastre în ridicarea mărețului edificiu al României socialiste. (A- 
plauze puternice).Tovarăși,împrejurările istorice au făcut ca, din cele mai vechi timpuri, poporul nostru să se dezvolte într-o permanentă confruntare cu piedici și greutăți de tot felul, cu numeroase și puternice adversități interne și externe. Valurile migratoare abătute asupra acestor meleaguri, îndelungata dominație străină, războaiele pustiitoare duse pe teritoriul țărilor române de diferite mari puteri rivale au provocat distrugerea sau înstrăinarea a nenumărate valori materiale și spirituale, frî- nînd considerabil progresul României, determinînd rămînerea ei în urmă față de alte țări.înrobirea străină n-a putut să înăbușe însă voința poporului de a trăi , liber. Idealurile independenței au împurpurat permanent stea

gurile lui de luptă, i-au-înzecit forțele, iar în vremurile de restriște i-au aprins și mai vii nădejdile. în pofida tuturor opreliștilor, el a pășit mereu înainte, a asigurat dezvoltarea forțelor de producție și a culturii, afirmîndu-se ca un factor de progres și civilizație în această parte a lumii.Masele largi populare au constituit de-a lungul vremii forța hotă- rîtoare atît în propășirea economică și socială a patriei, cît și în apărarea ei. „întreaga istorie a ță
rii — remarca pe drept cuvînt tovarășul Nicolae Ceaușessu — de
monstrează că poporul muncitor, 
forțele sale revoluționare, progre
siste și patriotice au înfăptuit toate 
marile transformări revoluționare, 
au asigurat mersul înainte al so
cietății noastre. Toate momentele 
importante din viața patriei noas
tre sînt legate de lupta maselor, a 
întregului popor — motorul pro
gresului social, adevăratul făuritor 
al istoriei României". (Aplauze puternice). Luptele purtate sub conducerea unor vestiți voevozi ca Mircea cel Bătrîn, Ioan de Hunedoara,. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Ion Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, care •au înscris în istorie pagini de măreață epopee, sînt tot atîtea mărturii ale unui înalt patriotism și ale dorinței nestinse de libertate. Datorită rezistenței dîrze opuse cotropitorilor, nici în cele mai vitrege împrejurări n-au putut fi lichidate ființa națională, existența ca stat a țărilor române.Pe acest drum aspru, unul din cele mai luminoase momente l-a constituit unirea Țării Românești, Transilvaniei și Moldovei, realizată de Mihai Viteazul. (Aplauze). Izvo- rîtă din nevoia adînc resimțită de înmănunchere a tuturor forțelor pentru înlăturarea asupririi străine, această primă unire, deși a durat un timp scurt, a dobîndit putere de simbol și a răsunat peste, secole ca un îndemn și ca o îmbărbătare în lupta pentru eliberare și făurirea unității de stat.Năzuințele de neatîrnare și-au găsit o viguroasă afirmare o dată cu zorile epocii riioderne, cînd, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, au început să se extindă noile relații capitaliste. Toate acestea cereau deplină posibilitate de manifestare pentru comunitatea de viață economică a țărilor române, 

impuneau înlăturarea barierelor și piedicilor de esență feudală, o nouă organizare economică, socială și de stat, un regim de libertate în relațiile economice și politice internaționale.Unor asemenea necesități obiective le-au răspuns puternicele mișcări revoluționare care au învolburat secolul al XlX-lea, cuprinzînd mari forțe sociale. Răscoala lui Tudor Vladimirescu din 1821, revoluțiile burghezo-democratice din 1848 au înscris pe frontispiciul lor, o dată cu revendicările de ordin social, dezideratul unității tuturor românilor și al independenței politice.
Primirea de către tovarășa! 

Ion Gheorghe Maurer 
a delegațiilor guvernamentale 

ale R. P. Bulgaria și Uniunii Sovietice 
participante la festivitățile aniversării IndependențeiLuni dimineața, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit delegația guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a cuceririi independenței de stat a României.Delegația este compusă din Ninko Stefanov, președintele Comitetului pentru Controlul de Stat, conducătorul delegației, ge- neral-colonel Avgust Cabakciev, adjunct al ministrului apărării populare, Penko Gherganov, prim- secretar al Comitetului regional Plevna al P.C.B., și Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Bulgariei la București.La primire au luat parte Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și general-colonel. Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate.

ÎN ZIARUL DE AZI:

H Cercetarea 
științifică—de la 
lotul experimen
tal la ferma agri
colă H Inspirație 
și efort H Cum 
nu trebuie să se 
încheie o situa
ție școlară...

Una din marile cuceriri ale a- cestei perioade a constituit-o unirea în 1859 a celor două principate — Moldova și Țara Românească, eveniment de însemnătate istorică, care.a-pus bazele României moderne, deschizînd o nouă etapă în lupta de emancipare națională. Unirea, reformele cu caracter economic, politic si social înfăptuite în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza au creat condiții propice lărgirii pieței interne, intensificării schimburilor economice, dezvoltării mai rapide a societății. Dar pentru ă se putea
(Continuare în pag. a Il-a)

Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
★Luni la amiază președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit delegația guvernamentală a Uniunii Sovietice, care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a cuceririi independenței de stat a României.Delegația este compusă din Leonid Fedorovici Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.La primire a luat parte Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)

Conducătorii de partid și de stat la deschiderea expoziției retrospective de pictură și sculptură „Războiul pentru independență -1877“
Lunî la amiază, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, s-a deschis expoziția retrospectivă de pictură și sculptură „Războiul pentru independență-1877“.La festivitatea care a avut loc cu acest prilej au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, A- lexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- naraș, Paul Niculescu-Mizil, Manea Mănescu, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ai Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni de artă.Au luat parte, de asemenea, membrii delegației guvernamentale a R. P. Bulgaria, condusă de Ninko Stefanov, președintele Comitetului pentru Controlul de Stat, și membrii delegației guvernamentale a Uniunii Sovietice, condusă de Leonid F. Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., care participă la festivitățile consacrate celei de a 90-a aniversări a proclamării independenței de stat a României.Prof. dr. Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a rostit cu- vîntul de deschidere, subliniind că organizarea expoziției se înscrie în seria de manifestări entuziaste prin care întregul popor sărbătorește acest moment de importanță capitală în istoria patriei noastre.Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, și directorul Muzeului de artă, pictorul M. H. Maxy, au invitat pe conducătorii de partid și de stat, pe oaspeții străini, pe toți cei prezenți să viziteze expoziția.Expoziția reunește opere consacrate luptei poporului român pentru cucerirea independenței, pen

Telegramă
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOSEF LENART 
președintele guvernului Republicii Socialiste CehoslovacePRAGAi Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm, cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, dumneavoastră și întregului popor cehoslovac, un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.Ne exprimăm satisfacția pentru relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală statornicite între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia și avem convingerea că ele se vor dezvolta neîncetat, pe baza principiilor marxist-leniniste, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste si al mișcării comuniste internaționale, al socialismului și păcii.Cu prilejul acestei mari sărbători urăm Partidului Comunist din Cehoslovacia, poporului frate cehoslovac și dumneavoastră personal, noi și remarcabile succese în activitatea închinată dezvoltării și înfloririi Cehoslovaciei socialiste, cauzei prieteniei și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit pe 
Majestatea Sa Mahendra, 

regele Nepalului
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit luni pe Majestatea Sa Mahendra, regele Nepalului, care face o vizită neoficială în țara noastră. înaltul oaspete este însoțit de Majestatea Sa regina Ratna, prințul Gyanendra și prințesa Shova.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Con
PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 

DE CĂTRE AMBASADORUL ARGENTINEILa 8 mai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argen

tru neatîrnarea țării, capodopere aparținînd patrimoniului artistic național, multe dintre picturile, desenele, sculpturile expuse fiind create în anii războiului din 1877. Printre autorii lor se află artiști vestiți ai epocii care au însoțit armatele române pe cîmpurile de luptă. însuflețiți de un puternic patriotism, marii noștri artiști Nicolae Grigorescu, Sava Henția, Carol Popp de Szathmary, G. Dem. Mirea au imortalizat faptele luminoase de vitejie, eroism și jertfă ale ostașilor români. Trecerea Dunării, atacul de la Smîrdan, crîncenele încleștări de la Grivița și Plevna, sînt zugrăvite cu neîntrecută măiestrie în operele ^expuse. Gloriosul război pentru independență a inspirat numeroși artiști ai vremii și din generațiile următoare ; în expoziție sînt prezente și lucrări semnate de Ștefan Luchian, Oscar Obe- deanu, Nicolae Bran, Brăduț Co- valiu și alții.Conducătorii de partid și de stat s-au oprit îndelung în fața acestor emoționante opere de artă, documente vii ale istoriei României, care evocă vitejia ostașilor români, eroismul poporului nostru în lupta sa nobilă pentru cucerirea independenței naționale.în continuare au fost vizitate săli ale galeriei naționale de artă.Semnînd în cartea de onoare a muzeului, conducătorii de partid și de stat au scris : „Cinstire și admirație artiștilor patrioți care, cu penelul și dalta, au glorificat faptele de vitejie ale dorobanților români, ale luptătorilor din războiul pentru independența României".în cartea de onoare au semnat, de asemenea, conducătorii delegațiilor bulgară și sovietică. (Agerpres)

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

siliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.La amiază, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și soția, au oferit un dejun în onoarea înalților oaspeți.
★în aceeași zi, regele Nepalului, Mahendra, regina Ratna, prințul Gyanendra și prințesa Shova au făcut o vizită prin Capitală, oprin- du-se la sala Palatului și la Muzeul satului. (Agerpres),

tina, Rogelio Rafael Tristany, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. țin pag. a V-a — cuvintările 
rostite).



PAGINA 2 SC1NTEIA — marți 9 mai 1967
EmSSBESHSfflSS
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Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)da curs liber progresului multilateral al țării trebuia înlăturat regimul suzeranității otomane și al protecției puterilor europene, trebuia obținut și recunoscut dreptul statului român de a-și desfășura întreaga activitate internă și internațională în mod de sine stătător. Aceasta constituia nu numai un deziderat politic și moral, un drept imprescriptibil al României, ci o condiție sine qua non a dezvoltării sale. încă în 1850, Nicolae Bălces- cu scria că după revoluția din 1848 

„ne mai rămînea să facem alte 
două revoluții*1 și anume „o revo
luție de unitate națională, și, mai 
tîrziu, de independență națională, 
pentru a face să reintre, în felul a- 
cesta națiunea în plenitudinea 
drepturilor sale naturale". în aceste cuvinte, marele gînditor democrat revoluționar a sesizat și definit magistral esența cerințelor o- biective ale evoluției societății ncistre pentru o întreagă epocă.Ideea independenței a concentrat asemenea unui focar aspirațiile poporului, a inspirat și călăuzit gîndirea și activitatea personalităților sale eminente, a celor mai largi categorii sociale, afir- mîndu-se ca o puternică forță motrice a mersului înainte.împlinirea acestui înalt ideal a devenit posibilă în conjunctura favorabilă creată în primăvara anului 1877, prin izbucnirea războiului ruso-turc și intrarea în acest război a României ca aliată a Rusiei împotriva imperiului otoman.

Adînc gravate au rămas în conștiința generațiilor cuvintele rostite în parlament, Ia 9 mai 1877, de înflăcăratul patriot și remarcabilul om de stat Mihail Kogălniceanu : 
„Sîntem independenți, sîntem na
țiune de sine stătătoare". în moțiunea adoptată, Adunarea deputa- 
ților consemna că „ruperea legătu
rilor noastre cu Poarta și indepen
dența absolută a României au pri
mit consacrarea lor oficială".Pecetluit prin victoriile repurtate pe cîmpul de luptă, actul de la 9 mai a consfințit, suveranitatea de stat a României. Nici o putere nu mai avea dreptul de a interveni în treburile ei interne și nici de a-i impune sau a-i controla relațiile externe. Statul român putea hotărî de sine stătător asupra politicii sale, asupra colaborării cu alte state.Punînd capăt regimului de secătuire a resurselor țării de către imperiul otoman, independența a favorizat creșterea forțelor de producție și extinderea relațiilor capitaliste, dezvoltarea industriei, a economiei naționale în ansamblul ei, a culturii, științei și învățămîntu- lui. Au fost create astfel noi condiții pentru evoluția ascendentă a întregii vieți sociale și politice a României.Cucerirea independenței a constituit o importantă verigă în procesul de făurire â statului unitar român, proces încheiat în anul 1918, cînd lupta de eliberare națională a poporului român a fost încununată de victorie.Desigur, tovarăși, neatîrnarea do- bîndită în 1877 purta amprenta orînduiri! sociale din acea vreme, fiind obținută sub hegemonia burgheziei, clasă în ascensiune, ale cărei interese coincideau în acel stadiu cu necesitățile istorice obiective. în perioada următoare limitele tot mai puternice ale claselor dominante, pătrunderea din ce în ce mai accentuată a capitalului străin, au frînat dezvoltarea economică a țării, au avut drept consecință transformarea ei într-o sursă de materii prime ieftine și o piață de desfacere pentru monopolurile capitaliste, știrbindu-i grav suveranitateaA revenit clasei muncitoare, forța cea mai înaintată a societății, partidului ei comunist, misiunea de a lua în mîînile lor steagul independenței naționale, de a călăuzi poporul nu numai la eliberare socială, dar și la cucerirea, în focul revoluției populare, a'unei depline neatîrnări, a dreptului de a fi cu adevărat stăpîn al destinelor lui I 
(Aplauze puternice).Tovarăși,Războiul din 1877 a izbucnit pe fondul puternicei crize produse în Balcani ca urmare a intensificării mișcării de eliberare a popoarelor aflate sub jug străin. Răscoalele din Bosnia, Herțegovina și Bulgaria, războiul contra Porții dus de Serbia și Muntenegru, amploarea mișcării- populare din România pentru obținerea independenței au zdruncinat din temelii imperiul o- toman, încît disoluția lui devenea iminentă.Imperiul țarist înțelegea să nu piardă ocazia pe care i-o oferea situația creată pentru a înlătura cu forța armelor dominația otomană în Balcani și a-și întări propriile poziții în această parte a Europei. Acțiunile guvernului țarist contra Porții, deși pornite din interese diferite, serveau în mod obiectiv popoarelor balcanice, înlesnind lupta lor de eliberare. Vechea și constanta ciocnire de interese dintre cele două imperii, ajunsă din nou în stare de război, a fost folosită de popoarele din sud-estul european ca un prilej pentru înfăptuirea propriilor lor năztlinți.în acest complex de împrejurări, guvernul român, convingîndu-se că independența de stat putea fi do- bîndită doar pe calea armelor, s-a orientat spre o alianță cu Rusia, încheind convenția de la 4 aprilie 1877. Guvernul rus a obținut drep

tul de trecere a armatelor sale spre Balcani, obligîndu-se să mențină și să apere integritatea teritorială a României, să-i respecte drepturile politice.Mobilizată încă de la 6 aprilie, armata română era pregătită să opună rezistență tentativelor de incursiune de peste Dunăre. Bombardamentele artileriei dușmane au fost întîmpinate cu o nestăvilită hotărîre de a „respinge forța prin forță".în cursul războiului s-a realizat cooperarea militară româno-rusă. Trecînd Dunărea la apelul Comandamentului rus, unitățile române s-au angajat în luptă alături de cele ruse, trupele aliate de pe frontul din fața Plevnei fiind puse sub comanda principelui Carol, care avea ca șef de stat major pe generalul Zotov. De-a lungul campaniei, înfruntînd împreună focul dușman, ostașii români și ruși a- veau să dea o puternică dezvoltare acestei colaborări, făurind prin jertfe comune frăția de arme ro- mâno-rusă și întărind astfel prietenia dintre cele două popoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).Voința de luptă ce însuflețea masele și-a găsit cea mai puternică întruchipare în vitejia cu care a luptat armata română. Cînd s-a dat ordinul pentru trecerea Dunării, consemna un martor ocular, „entuziasmul era la culme ; soldații jucau brîul, bătuta și căzăceasca". în asaltul redutelor de la Grivița, în bătăliile de la Plevna, de la Rahova, Smîrdan, Vidin și din celelalte localități, dorobanții au dovedit un eroism demn de strămoșii lor care au luptat la Rovine, Vaslui sau Călugăreni. Sute de soldați, sfidînd moartea, se cățărau pe parapete să smulgă steagurile dușmane și să înalțe în locul lor drapelul românesc ; zece mii de morți și răniți au căzut în bătăliile pentru cucerirea pozițiilor inamice, Au căpătat aureolă de legendă faptele de arme ale ostașilor români, ex- primînd marile lor calități morale — bărbăția și abnegația, încrederea nestrămutată în dreptatea cauzei și în biruință, atitudinea umană față de adversar chiar în cele mai sfîșietoare secvențe ale luptelor. Poporul rostește și astăzi cu emoție numele unor eroi ai independenței ca ofițerii George Șonțu, Dimitrie Giu- rescu, Valter Mărăcineanu, sau ca ostașii Grigore loan, Constantin Țurcanu și mulți alții care cu prețul vieții lor au contribuit la cucerirea libertății patriei.Masele sătești și orășenești au dus greul războiului, dovedind o înaltă conștiință patriotică, un nemărginit devotament și spirit de sacrificiu. Legînd de obținerea independenței nădejdea unor prefaceri de ordin economic și social care să le îmbunătățească traiul, a dobîndirii unor drepturi și libertăți democratice, mii de țărani, muncitori, meseriași au cerut să fie primiți ca voluntari în armată. Prin larga contribuție pentru cumpărări de arme și muniții, prin prestații și transporturi pentru front, populația civilă a participat efectiv la cîștigarea victoriei.Clasa muncitoare, încă puțin numeroasă și aflată în faza inițială a organizării sale, s-a încadrat cu elan în efortul general, afirmîndu-se de pe atunci ca purtătoare consecventă a idealurilor de libertate. Tinerele cercuri socialiste au salutat de la. început intrarea în război ca un act just, progresist. Ziarul „Socialistul", editat de aceste cercuri, scria în acele zile : „Azi e timpul 

cînd românii, în avîntul și entuzias
mul suvenirilor trecute, iau arme
le pentru a-și apăra independența".Continuînd tradițiile luminoase ale cărturarilor patrioți, care au fost părtași la marile evenimente ale istoriei naționale, mii de învățători, profesori, medici și alți intelectuali au plecat voluntari pe front, au oferit însemnate părți din salariul lor, pe tot timpul campaniei militare, pentru întreținerea armatei. Adeziunea intelectualității s-a exprimat cu o 

SAVA HENJIA „Scenă din timpul războiului" (1879)
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mare forță în creația literar-artis- tică consacrată acestui eveniment. Pînzele lui Nicolae Grigorescu, Sava Henția, Popp de Szathmary, scrierile lui Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Alexandru Mace- donski, inspirate de desfășurarea războiului, au rămas pentru totdeauna în patrimoniul culturii noastre, nu numai ca opere de înaltă valoare artistică, dar și ca mărturii ale dragostei de țară, ale identificării reprezentanților de frunte ai intelectualității cu viața și năzuințele poporului.Cauza libertății patriei a fost îmbrățișată de populația din toate provinciile românești. In ciuda o- preliștilor și persecuțiilor autorităților habsburgice, sute și sute de voluntari din Brașov, Sibiu, Timișoara, Oradea, Cluj, din Munții A- puseni, din Suceava și alte localități ale Bucovinei au trecut clandestin granița și au venit să lupte pentru independență. Țăranii transilvăneni, care-și trimiteau feciorii pe frontul de la Plevna, își exprimau speranța că, după victorie, a- ceștia împreună cu ostașii din „Patria Mumă" vor „porni Către Transilvania". înrolarea voluntarilor transilvăneni, ajutorul material dat armatei aveau o adîncă semnificație : în marele și hotărîtorul ceas al luptei pentru libertate, românii se strîngeau frate lîngă frate, spre a grăbi realizarea idealului unității naționale. (Aplauze).In lupta pentru scuturarea dominației străine, poporul nostru a avut sprijinul celorlalte popoare oprimate și le-a susținut la rîndul său în realizarea propriilor lor aspirații. Pe pămîntul românesc au găsit adăpost fruntași revoluționari bulgari ca Hristo Botev, Ivan Va- zov, Liuben Karavelov, Gheorghi Sava Rakovskl, Vasil Levski și mulți alți luptători pentru libertatea țării vecine și prietene. Tot aici s-au constituit și și-au putut desă- vîrși pregătirea militară unitățile de voluntari bulgari care au luptat cot la cot cu ostașii români și ruși pentru zdrobirea forțelor armate dușmane. Faptele de arme ale oștirii române și ale patrioților bulgari, tributul de sînge dat în comun în războiul din 1877, care au adus nu numai independența de stat a României, dar și eliberarea Bulgariei, au cimentat prietenia frățească dintre cele două țări. (Aplauze pu
ternice), Monumentele de la Plevna și Grivița, închinate memoriei ostașilor români căzuți pe pămîntul Bulgariei, sînt un simbol al acestei indestructibile prietenii. Avînd asemenea tradiții, prietenia și colaborarea româno-bulga- ră au căpătat noi dimensiuni în anii puterii populare, se dezvoltă și se întăresc continuu, spre binele celor două popoare și al cauzei socialismului.Eroismul și sacrificiile tinerei armate române în războiul de independență au avut un larg ecou internațional Contestînd legitimitatea suzeranității Porții asupra Principatelor și urmărind lupta lor de emancipare, Marx și Engels, într-o serie de scrisori și articole, au a- preciat cu căldură vitejia ostașilor noștri. Ca și cu prilejul altor momente caie au jalonat istoria sa modernă, România a avut în 1877 de partea ei simpatia poporului francez, de care ne-a legat și ne leagă o veche și statornică prietenie. (A- 
plauze). Cunoscutul revoluționar Garibaldi, în numele națiunii italiene, saluta pe români, „descen- denții Vechilor noastre legiuni", care „se luptă cu eroism pe țărmurile Dunării pentru independența lor". Reprezentanți de frunte ai opiniei publice, ziare și reviste din alte țări ca Rusia, Austria, Spania, Germania, Finlanda, Norvegia au dat o vie expresie înțelegerii și aprobării cauzei României, sprijinind recunoașterea pe plan internațional a actului istoric al neatîrnării.

Sărbătorind împlinirea a 90 de 
ani de la cucerirea independenței, 
poporul nostru aduce prinosul său 
de adîncă recunoștință soldaților, 
ofițerilor, întregii armate române, 
ostașilor ruși, voluntarilor bulgari, 
prin lupta cărora a triumfat cauza 

nobilă a eliberării de sub domina
ția otomană. El va păstra întotdea
una în amintire jertfa celor căzuți 
pe cîmpul de bătălie I (Aplauze pu
ternice).Tovarăși,In această zi aniversăm, totodată, împreună cu celelalte popoare, victoria asupra fascismului german, eveniment de covîrșitoare însemnătate pentru destinele întregii umanități. Victoria de la 9 mai 1945, obținută prin eforturile și lupta multor popoare, a încheiat cel mai dramatic capitol din istoria universală — războiul dezlănțuit de Germania nazistă care a provocat pierderea a zeci de milioane de vieți omenești și a unor incalculabile valori materiale și culturale durate prin truda atîtor generații.In conștiința omenirii trăiește încă cu intensitate amintirea luptelor împotriva armatelor hitle- riste care amenințau să reducă la neființă state și popoare întregi. Pentru salvarea civilizației umane s-au ridicat, forțe uriașe de pe toate continentele. Formarea coaliției antifasciste a avut o însemnătate deosebită pentru obținerea victoriei asupra dușmanului comun.Purtînd greul războiului, Uniunea Sovietică, forța principală a a- cestei coaliții, a dat contribuția ho- tărîtoare la înfrîngerea Germaniei și la obținerea victoriei. în marile operații militare desfășurate pe Un front de mii de kilometri, de la Murmansk la Marea Neagră, de la Stalingrad pînă la Berlin, glorioasa armată sovietică a măcinat mașina de război dușmană, spulberînd planurile imperialismului german de a-și înscăuna dominația mondială. 

(Aplauze puternice). în această crîncenă încercare, poporul sovietic, armata roșie, sub conducerea partidului comunist, au făcut dovada unui eroism fără seamăn care a stîrnit admirația întregii lumi ; orînduirea socialistă a trecut un greu examen, demonstrîndu-și trăinicia de granit Iîn cronica luptei antifasciste au rămas întipărite pentru totdeauna curajoasele fapte ale patrioților din numeroase țări, ale participanților la mișcarea de rezistență, în frunte cu comuniștii, care s-au ridicat cu arma în mînă împotriva cotropitorilor. Succesele trupelor aliate, biruințele strălucite ale armatei sovietice dădeau noi aripi luptei ha- țional-eliberatoare a popoarelor, le întăreau încrederea în victorie.Poporul român încearcă sentimentul mîndriei legitime că și-ă adus partea sa de contribuție, jertfa de sînge la înfrîngerea fascismului, înscriind o nouă pagină de eroism în glorioasa sa istorie. 
(Vii aplauze).După cum este cunoscut, în urma insurecției victorioase din august 1944, care a răsturnat dictatura an- tonesciană, România s-a alăturat cu tot potențialul economic, uman și militar coaliției antihitleriste. Vreme de nouă luni, armata română, umăr la umăr cu armata sovietică, a purtat lupte grele pentru a- lungarea trupelor fasciste de pe întregul teritoriu al țării și apoi din Ungaria și Cehoslovacia, pînă la victoria finală asupra Germaniei. La chemarea Partidului Comunist Român, masele largi de la orașe și sate, înfruntînd mari greutăți și anihi- lînd uneltirile reacțiunii, au muncit cu abnegație și profund devotament pentru a asigura aprovizionarea și înzestrarea armatei. Angajînd în operațiile militare, de la 23 august 1944 și pînă la 9 mai 1945, efective care au însumat aproape 540 000 de oameni, făcînd un considerabil efort economic pentru susținerea frontului, România a îndeplinit cu prisosință obligațiile pe care și le-a asumat, alături de puterile aliate, pentru încheierea victorioasă a războiului în Europa. (Vii aplauze).Lupța antihitleristă a pus încă o dată în evidență adversitatea poporului român față de regimul împilării și asupririi, virtuțile sale morale și militare. în încleștarea cu dușmanul, ofițerii și soldații au dat pilduitoare fapte de eroism, 

aproape 170 000 de militari jertfin- du-se în bătăliile purtate. Această dăruire își are inepuizabila sursă în dragostea de țară, în dreptatea . cauzei pentru care luptau — cauza sacră a libertății patriei, ca și cauza internaționalistă a sprijinirii altor popoare în mișcarea lor de eliberare. (Aplauze). Bravura și vitejia dovedite pe front s-au bucurat de o binemeritată prețuire; peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri români au fost decorați cu ordine șl medalii românești, sovietice și cehoslovace.în războiul antihitlerist, ostașii români și sovietici au continuat firul frăției de arme din 1877, ci- mentînd prin lupta și sîngele vărsat în comun prietenia dintre popoarele român și sovietic. Prietenia și colaborarea frățească româno- sovietică, întemeiate pe comunitatea de orînduire și de țeluri, se lărgesc și se adîncesc continuu în interesul ambelor popoare, al socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice).

Poporul român va cinsti întot
deauna memoria ostașilor, a luptă
torilor antifasciști, a tuturor pa
trioților români, a ostașilor sovie
tici, a fiilor celorlalte popoare care 
nu și-au precupețit viața pentru 
dobindirea victoriei asupra fascis
mului 1 (Puternice aplauze).Tovarăși,Jertfele date în războiul din 1877 și în încleștarea cu hitlerismu] n-au fost zadarnice. Eroismul în înfruntarea deschisă cu dușmanul, continuat în mod firesc prin munca avîntată pe frontul construcției socialiste, a rodit în mărețe înfăptuiri. Generațiile noastre au fericirea de a se bucura atît de rezultatele independenței, cît și de acelea ale progresului economic și social al patriei. Astăzi, suveranitatea de stat este materializată nu numai în statutul juridic al României pe plan internațional; deplinătatea ei se întemeiază pe cucerirea întregii puteri de către poporul muncitor, pe desființarea claselor exploatatoare și Izgonirea pentru totdeauna a monopolurilor imperialiste. In Republica Socialistă România, poporul este deținător șuveran al puterii, stăpînul tuturor Bogățiilor țârii și al roadelor muncii sale. (Aplauze). El este acela care-și hotărăște efectiv soarta, conform voinței și intereselor lui ; el își făurește în mod conștient propria sa istorie. (Vii aplauze).Anii revoluției și construcției socialiste arată ce uriașă forță și capacitate de creație are un popor cu adevărat liber, care muncește pentru sine însuși, pentru propria sa bunăstare. în acești ani, înfățișarea României s-a schimbat radical. Este o distanță uriașă de la țara slab dezvoltată din timpul regimului burghezo-moșieresc la România de azi, cu o industrie în măsură să valorifice tot mai bine resursele sale materiale, și umane și înre- gistrînd ritmuri înalte de creștere a producției, cu o agricultură în bună măsură mecanizată și în plin proces de modernizare. Construcția economică se îmbină cu dezvoltarea științei, culturii, artei și învățămîntului, care, devenite un bun al maselor, constituie factori de importanță deosebită ai progresului. Se îmbunătățesc, an de an. condițiile de trai ale celor ce muncesc, crește continuu bunăstarea lor materială și spirituală.Prefacerile petrecute în viața e- conomică și socială, victoria noii Orînduiri au creat condiții pentru afirmarea din plin a ființei naționale a poporului român. în strînsă unitate muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, eliberați de orice exploatare și asuprire, muncesc umăr la u- măr pentru dezvoltarea construcției socialiste, pentru propășirea României. (Aplauze).Succesele obținute în opera de construire a socialismului sînt rezultatul eforturilor poporului nostru, ale conducerii sale de către Partidul Comunist Român. Devotat

(Urmare din pag. I)

în prezidiu au luat loc, 
de asemenea, Leonid 
Feodorovici Iliciov, loc
țiitor al ministrului afa
cerilor externe al 
U.R.S.S., conducătorul 
delegației guvernamen
tale a Uniunii Sovietice 
și Ninko Stefanov, pre
ședintele Comitetului 
pentru Controlul de Stat, 
conducătorul delegației 
guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulga
ria, care se află în țara 
noastră cu acest prilej.

In sală se aflau mem
bri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secre
tarii C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducă

fără margini poporului, din rândurile căruia s-a născut și ale cărui interese le slujește, partidul comunist s-a dovedit forța în stare nu numai să-i arate cu claritate calea de urmat, să-i lumineze perspectiva viitorului, dar și să-1 mobilizeze și să-1 conducă la realizarea scopurilor sale fundamentale. (Aplauze puternice). Voința de a păși spre obiective tot mai înalte, fără a aluneca în automul- țumire, înalta exigență în examinarea și soluționarea problemelor, neîmpăcarea față de lipsuri, față de tot ceea ce este depășit și împiedică înaintarea, străbat ca un fir roșu activitatea partidului, a Comitetului său Central, imprimînd întregii societăți un înalt dinamism, deschizînd cîmp larg afirmării inițiativei, dobîndirii de noi și importante succese.Poporul urmează cu nețărmurită încredere partidul, transpune cu elan în fapt programul elaborat de Congresul al IX-lea, asigurînd un nou și puternic avînt economiei pe baza tehnicii noi, dezvoltarea științei și culturii, ridicarea continua a nivelului de viață și civilizație. îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivelor planului cincinal, ridicarea nivelului calitativ și creșterea eficienței în toate ramurile și în toate întreprinderile, organizarea științifică a producției, corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifi- ce, perfecționarea formelor și metodelor de conducere — stau în centrul preocupărilor .actuale, ca obiective de importanță hotărî- toare pentru dezvoltarea economiei, pentru progresul general al României socialiste. (Vii aplauze).Tovarăși,Aspirațiile luptătorilor pentru neatîrnare care în urmă cu nouă decenii doreau ca România „să-și trăiască propria viață" șl să se afle „pe picior de egalitate în marea familie europeană" au devenit împliniri certe. Statornicirea orîn- duiril socialiste, creșterea potențialului economic și îmbogățirea patrimoniului spiritual au deschis largi posibilități participării României la circulația și schimbul de valori pe plan mondial, extinderii relațiilor sale cu țări de pe toate meridianele globului.Dezvoltarea socială contemporană evidențiază că idealurile libertății naționale nu numai că nu s-au perimat cu scurgerea vremii, dar au căpătat, potrivit noilor realități, un sens mai profund, mai cuprinzător, care se exprimă în năzuința fiecărui popor de a-și manifesta în , deplinătatea atributelor ce-i sînt proprii ființa sa națională, de a-și valorifica întreaga sa capacitate de creație. 
(Aplauze). Aceste idealuri însuflețesc popoarele, acționează ca o puternică pîrghie a dezvoltării istorice, afirmarea lor constituind o trăsătură caracteristică a epocii noastre. Ceea ce a contribuit în mod ho- tărîtor la potențarea și ridicarea pe o treaptă superioară a năzuințelor de libertate națională este apariția socialismului, care duce mai departe procesul de dezvoltare a națiunilor, descătușează toate forțele lor, creează condiții pentru deplina lor înflorire. (Vii aplauze).Respectarea personalității și a drepturilor fiecărui popor condiționează dezvoltarea colaborării internaționale, crearea unui climat de înțelegere și apropiere. Tocmai aceste realități impun ca singura bază rațională a raporturilor dintre țări principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — principii ce-și găsesc o tot mai largă recunoaștere în viața internațională.Poporul român, care în decursul istoriei a dus lupte grele pentru a-și păstra și dezvolta ființa națională și de stat, a nutrit întotdeauna sentimente de stimă și prețuire față de celelalte popoare, 

tori de instituții centrale 
și organizații obștești, a- 
cademicieni și alți oa
meni de știință și cul
tură, generali și ofițeri 
superiori activi și în re
zervă, un mare număr 
de oameni ai muncii din 
întreprinderile și institu
țiile Capitalei, numeroși 
țărani cooperatori din 
regiunea București, șefi 
ai cultelor, ziariști ro
mâni și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, a- 
tașați militari și alți 
membri ai corpului di
plomatic.

A fost intonat imnul 
de stat al Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Ion 
Cosma.

Primit cu vii aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

In continuare au luat 
cuvîntul Leonid Feodo
rovici Iliciov, conducă
torul delegației guverna
mentale sovietice, și 
Ninko Stefanov, condu
cătorul delegației guver
namentale bulgare.

In încheierea adunării 
solemne, ansamblurile 
de cîntece și dansuri ale 
armatei, „Ciocîrlia", 
„Perinița", Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România, fruntași ai sce
nelor bucureștene au 
prezentat un bogat pro

a sprijinit eforturile lor pentru emanciparea politică și socială. Astăzi, cînd năzuințele sale de libertate și-au găsit suprema încununare, el se manifestă cu atît mai puternic ca un factor activ al frontului antiimperialist, al luptei popoarelor pentru pace, democrație și progres social, pentru triumful ideilor socialismului. (Aplauze). A- ceasta se exprimă cu cea mai mare elocvență în relațiile dintre România și toate țările sistemului socialist mondial, relații de strînsă prietenie și frățească alianță, a căror dezvoltare multilaterală se află în centrul politicii externe a guvernului român. (Aplauze puternice).Poporul nostru este alături de toate popoarele care luptă pentru libera lor dezvoltare, de forțele progresiste de pretutindeni, care se împotrivesc colonialismului și neocolonialismului, acțiunilor agresive ale imperialismului, în primul rînd imperialismului american — centrul reacțiunii mondiale — a- tentatelor acestuia la suveranitatea popoarelor; militează consecvent pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător soarta, conform aspirațiilor și voinței lui. (Aplauze).Animați de aceste principii, de spiritul solidarității internaționaliste acordam întregul sprijin poporului vietnamez, care luptă eroic împotriva agresorilor americani. 
(Aplauze). Extinderea bombardamentelor asupra marilor centre populate, distrugerea premeditată a digurilor și altor obiective de mare utilitate publică, reprezintă o sfidare a celor mai elementare principii umanitare, morale și de drept, încarcă de grea răspundere Statele Unite ale Americii.Ne exprimăm simpatia față de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii, de forțele democratice din țările capitaliste, care desfășoară o luptă plină de abnegație împotriva terorii dezlănțuite de reacțlune, pentru respectarea drepturilor o- mului, pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru eliberare socială 
(Aplauze).Pornind de la toate aceste considerente, de la faptul că în epoca pe care o trăim flecare națiune, mare sau mică, are un rol propriu de îndeplinit în soluționarea problemelor vieții internaționale, Republica Socialistă România desfășoară o vie și perseverentă activitate pe arena mondială, depune eforturi pentru așezarea pe baze raționale a raporturilor dintre state, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pentru asigurarea securității pe continentul european și în lumea întreagă. (A- 
plauze).Astăzi, cînd desfășurarea victorioasă a luptei popoarelor pentru libertate și independență națională, pentru democrație, pace și progres face mai mult ca oricînd necesară întărirea unității forțelor antiimpe- rialiste, și în primul rînd a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român își aduce întreaga contribuție la această cauză nobilă. (Aplauze prelungite).Tovarăși,Istoria glorioasă a patriei, paginile luminoase din cronica luptei de eliberare sînt izvoare de înălțător patriotism, oțetesc forțele poporului în apărarea și dezvoltarea cuceririlor sale. Partidul Comunist Român acordă o înaltă prețuire tradițiilor patriotice și revoluționare, cultivă dragostea și respectul față de moștenirea înaintată, progresistă a predecesorilor. Trăind în memorie cu intensitatea unei flăcări nestinse, amintirea momentelor hotărîtoare ale luptei pentru libertatea și suveranitatea patriei, pentru instaurarea puterii populare, însuflețește astăzi întregul popor în munca plină de elan și dăruire de sine pentru a desă- vîrși construirea societății noastre socialiste. (Aplauze puternice, ova

ții).

gram artistic, în cadrul 
căruia au fost evocate cu 
deosebită măiestrie lupta 
de veacuri a poporului 
nostru pentru libertate 
socială, independență 
națională — pagini în
scrise cu litere de foc în 
istoria patriei — mo
mente din viața Partidu
lui Comunist Român, 
imagini ale României so
cialiste.

Programul artistic s-a 
bucurat de un deosebit 
succes, realizatorii săi 
fiind răsplătiți cu repe
tate aplauze.

La sfîrșitul spectacolu
lui, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea 
conducerii de partid și 
de stat.

Adunarea solemnă și 
spectacolul au fost trans
mise de posturile noas
tre de televiziune.
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Leonid lliciov

c4
tît experiența noastră, cît și a țărilor cu agricultură dezvoltată arată cît este de necesar ca activitatea de cerce- ancorată puternic în producției, să ofere care
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Dragi tovarăși și prieteni,Permiteți-mi, înainte de toate, să exprim recunoștința pentru posibilitatea oferită de a participa la festivitățile consacrate acestei date glorioase din istoria poporului român.în numele guvernului sovietic și al popoarelor Uniunii Sovietice vă transmit dv., participanți la adunarea festivă, și prin dv., întregului popor român, cele mai calde felicitări cordiale și urări de noi și mari succese în desăvîrșirea construcției socialismului.Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite, de asemenea, un salut cordial membrilor delegației guvernamentale bulgare.Actul istoric — proclamarea la 9 mai 1877 a independenței de stat — a constituit un jalon important în lupta îndelungată a poporului român pentru eliberarea națională, pentru libertate. Această luptă curajoasă a poporului român, ca și a popoarelor altor țări, s-a bucurat întotdeauna de simpatia sinceră și sprijinul activ din partea popoarelor Rusiei. în anul viitor și poporul frate bulgar va sărbători cea de-a 90-a aniversare a eliberării țării sale de sub jugul străin.însăși prezența la festivitatea de astăzi a reprezentanților Uniunii Sovietice și Republicii Populare Bulgaria reprezintă un simbol și o manifestare a unității de nezdruncinat și a frăției popoarelor țărilor noastre.Popoarele păstrează cu grijă și vor păstra întotdeauna în amintirea lor paginile glorioase ale istoriei, care vorbesc despre ajutorul frățesc și sprijinul reciproc în lupta pentru libertate și independență. între aceste evenimente istorice se înscriu 9 mai 1877 în România și 3 martie 1878 în Bulgaria, care au adus popoarelor român și bulgar eliberarea națională, cucerită cu prețul unor grele jertfe suferințe.Proclamarea independenței de stat a României s-a petrecut în condițiile războiului din anii 1877—1878. Poporul rus, oamenii ruși au acordat popoarelor din țările balcanice un ajutor frățesc în lupta lor pentru eliberarea de sub jugul străin. Forțele sociale progresiste din Rusia s-au solidarizat cu mișcarea de eliberare a popoarelor din peninsula Balcanică. Spre sfîr- șitul anului 1877 aproximativ 400 de mii de soldați ruși se aflau în

regiunea acțiunilor militare din Balcani.Pe cîmpul de luptă, soldații ruși și români, uniți prin sîngele vărsat în comun pentru cauza dreaptă a popoarelor au pus temelia tradițiilor de prietenie dintre popoarele român și rus.In cursul războiului s-a creat o strînsă colaborare româno-rusă și bulgară. Această frăție de arme a celor trei popoare care au luptat umăr la umăr împotriva dușmanului comun, a intrat pentru totdeauna în istoria țărilor noastre. Și, cu toate că politica guvernanților Rusiei țariste și ai României moșierești a dat naștere uneori la conflicte și neîncredere reciprocă, aceasta nu a subminat și nu a putut să submineze sentimentele profunde de prietenie și solidaritate dintre popoarele noastre.Lupta oamenilor muncii din țările noastre pentru eliberare socială, pentru o adevărată libertate și independență s-a dezvoltat în perioada avîntului mișcării muncitorești revoluționare din Rusia și România.Oamenii muncii din România au întîmpinat cu un adevărat entuziasm victoria marelui Octombrie — care a fost salutată de muncitori și țărani — această revoluție care a deschis o nouă eră în istoria dezvoltării omenirii și al cărei semicentenar va fi sărbătorit în acest an. Voluntarii internaționaliști români, împreună cu frații lor ruși și cu popoarele altor țări au luptat în rîndurile Armatei Roșii în anii războiului civil. Ei au înscris încă o pagină glorioasă în istoria tradițiilor revoluționare de luptă ale popoarelor rus și român.Poporul sovietic își exprimă recunoștința profundă pentru solidaritatea și frăția dintre popoarele noastre.Aniversarea proclamării independenței de stat a României coincide cu marea sărbătoare a popoarelor noastre și a întregii omeniri progresiste — Ziua Victoriei asupra fascismului german. După înfrîn- gerea fascismului, cînd poporul român și-a căpătat adevărata libertate și independență și, sub conducerea partidului său comunist, a muncit cu abnegație, construindu-și o viață nouă, prietenia dintre țările noastre s-a întărit și s-a dezvoltat pe baza de nezdruncinat a mar- xism-leninismului și a internaționalismului proletar.

Noi, oamenii sovietici și români, popoarele tuturor țărilor socialiste sîntem uniți în prezent nu numai prin trecutul istoric, ci și prin interesele comune în lupta pentru pace și pentru securitatea popoarelor, în construirea socialismului și comunismului.Aș dori, dragi tovarăși, să repet aici de la această înaltă tribună cuvintele rostite de tovarășul L. I. Brejnev la mitingul care a avut loc la Moscova cu prilejul vizitei în Uniunea Sovietică a delegației de partid și guvernamentale române în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, citez : „Cînd vorbim despre prietenia țărilor noastre avem în vedere, nu numai sentimentele bune, tovărășești pe care le nutresc popoarele noastre unul față de celălalt. Alături de aceste sentimente stau fapte reale. Prietenia noastră contribuie la dezvoltarea continuă a colaborării reciproc avantajoase în domeniile politic, economic și cultural. Cu cît mai multe sînt a- ceste fapte reale, cu atît mai trainice sînt sentimentele frățești care ne unesc. Cu cît este mai strînsă prietenia noastră, cu atît sînt mai largi posibilitățile pentru colaborare, pentru accelerarea înaintării noastre comune".Noi, oamenii sovietici, ne bucurăm sincer de realizările remarcabile pe care într-o perioadă istorică scurtă le-a obținut harnicul și muncitorul popor român sub conducerea detașamentului său înaintat — Partidul Comunist Român.Comuniștii Uniunii Sovietice, întregul popor sovietic urează călduros comuniștilor români, poporului român noi succese în îndeplinirea marilor sarcini trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român în vederea desăvîr- șirii construcției socialismului.

i

tare să fie problemele acesteia soluții tehnice noi, să-i permită o dezvoltare continuă.Sarcinile mari puse de partid în fața agriculturii în general și unităților agricole de stat în special ridică pe o treaptă superioară rolul și contribuția pe care trebuie să le aducă cercetarea științifică în acest domeniu important al economiei țării. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 martie 1967 cu privire la îmbunătățirea conducerii, finanțării și organizării gospodăriilor de stat subliniază încă o dată necesitatea întăririi legăturii dintre institutele de cercetări științifice și unitățile agricole de producție, sporirea producției fiind condiționată de aplicarea în practică pe scară tot mai largă, a rezultatelor științei și tehnicii înaintate.Și pînă acum cercetările au avut și au un caracter aplicativ foarte pronunțat. Din cele 440 t.eme cuprinse în planurile institutelor de cercetare și stațiunilor experimentale agricole pe anul 1967, aproape 400 au aplicabilitate directă în producție, iar restul au caracter fundamental.Această orientare a avut drept urmare rezolvarea a numeroase probleme practice. Cînd partidul și problema spo- producției de o largă ac- producerii se- porumb și a valoroase de

CERCETAREA-
1

Salutul adus de conducătorul 
delegației guvernamentale bulgare 

Ninko StefanovDragi tovarășe și tovarăși, în numele delegației bulgare transmit cea mai caldă recunoștință pentru invitația ce ne-a fost adresată de a participa la festivitățile dv. prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a proclamării independenței României — unul din cele mai remarcabile evenimente ale istoriei sale, precum și călduroase salutări frățești din partea întregului popor bulgar.Relațiile dintre popoarele noastre vecine au o istorie multiseculară. în lupta comună împotriva robiei și dependenței otomane, această prietenie s-a întărit tot mai mult și s-a manifestat cu o forță nouă, sporită. Mai ales în secolul al 19-lea România devine a doua patrie a tuturor bulgarilor alungați din țara lor și a acelora care nu mai puteau răbda nedreptățile și ororile jugului străin. Să ne amintim cuvintele remarcabilului revoluționar bulgar Gheorghi Sava-Rakovski : „După căderea Bulgariei sub jugul turcesc, România reprezenta un refugiu liber și inviolabil pentru poporul bulgar, iar casa țăranului român era deschisă pentru bulgari cu cea mai mare și cordială ospitalitate".Soarta comună și legăturile dintre cele două popoare și-au găsit întruchiparea în războiul de eliberare din 1877 — 1878. Ostașii români au participat la acest război pentru a cuceri independența statului român, pentru a lichida dependența otomană care apăsa pînă atunci asupra României, pentru afirmarea statului lor independent și suveran. România a permis cu promptitudine trupelor rusești să treacă pe teritoriul său. Atunci cînd a sosit momentul eliberării Bulgariei, împreună cu marele popor rus i-a venit în ajutor și poporul român. Ostașii români au luptat eroic, umăr la umăr cu vitejii ruși și voluntarii bulgari, în războiul de eliberare. Armata română a înscris pagini luminoase de eroism și spirit de abnegație. Vor rămîne în memorie luptele duse pentru eliberarea Plevnei și bărbăția de care au dat dovadă ostașii ț români în bătăliile de la 30 și 31 august 1877 pentru cucerirea redutelor de la Grivița.Numeroase monumente și locuri istorice, atît în Bulgaria cît și în România, vorbesc despre această prietenie, despre lupta comună dusă de cele două popoare împotriva robiei turcești.Mausoleul din satul Grivița, muzeele din Poradim și Plevna, monumentele ridicate și mormintele comune vor aminti întotdeauna

vă
despre faptele lor români și simbol al prieteniei frățești bul- garo-române.Lupta pentru libertate și independență națională dusă de popoarele bulgar și român sub conducerea partidelor lor comuniste a fost încununată de victoria din a- nul 1944.Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, păstrătoare și continuatoare ale celor mai luminoase două popoare, bulgaro-române adînc.Astăzi, unesc nu dar și xism-leninismului, nezdruncinat ale mului socialist, ne și sarcinile comune pe care le rezolvă partidele și guvernele noastre în lupta pentru construirea socialismului și comunismului în cele două țări ; ne unesc apartenența noastră la sistemul socialismului și lupta comună pentru apărarea păcii.Dunărea a devenit o punte de legătură, un simbol al prieteniei, al bunei vecinătăți și al colaborării frățești dintre popoarele bulgar și român.Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și recenta vizilă a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- tar al Comitetului Central dului Comunist Bulgar ședințe al Consiliului de au constituit o puternică tare a prieteniei bulgaro-române și au dat un nou impuls extinderii și adîncirii continue a colaborării multilaterale dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România.în ajunul celei de-a 90-a aniversări a proclamării independenței României, permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă transmit încă o dală dv. și întregului popor român salutul cordial și frățesc al poporului bulgar.Trăiască talentatul șl harnicul popor român ITrăiască tradiționala prietenie bulgaro-română ITrăiască pacea în treagă 1

Cuvîntul de salut al 
Ninko Stefanov a fost 
repetate rînduri cu aplauze.

de arme ale ostași- vor constitui un

pe noi numai mărețele ne leagă și ne legăturile istorice, idei ale mar- principiile de internaționalis- unesc scopurile

al Pârliși pre- Miniștri, manifes-

lumea în-
tovarășului 

subliniat în

Dragi tovarăși,Poporul sovietic, popoarele tuturor țărilor socialiste frățești și întreaga omenire progresistă se pregătesc să sărbătorească în mod festiv cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Nu ne îndoim că semicentenarul Marelui Octombrie va fi marcat prin noi și mari succese ale popoarelor Uniunii Sovietice în dezvoltarea economiei și culturii, în înfăptuirea marilor sarcini trasate de cel de-al XXIII-lea Congres al partidului leninist.Și poporul român se pregătește să .întâmpine aniversarea Marelui Octombrie. în Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român am găsit cu multă satisfacție cuvintele : „Aniversarea Marelui Octombrie în România va marca un nou pas în dezvoltarea legăturilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre popoarele român și sovietic".în ziua gloriosului jubileu al poporului român, oamenii sovietici aduc un sincer omagiu memoriei eroicilor participanți la războiul din 1877—1.878, ostașilor ruși, români și bulgari care și-au jertfit viața în numele fericirii libertății și independenței popoarelor.Trăiască prietenia și colaborarea dintre popoarele sovietic și român 1Trăiască socialismul I
Cuvîntul de salut al tovarășului 

Leonid lliciov a fost subliniat în 
repetate rînduri cu aplauze.

r

guvernul au pus ririi grabnice a cereale, a început țiune în vederea minței hibride de înmulțirii soiurilor grîu, cele două cereale principale care ocupă mai mult de două treimi din suprafața arabilă a țării. După aproape zece ani de activitate intensă s-a ajuns la crearea de hibrizi dubli din soiurile autohtone, mai adaptați condițiilor din țara noastră. Din 1964, întreaga suprafață cu porumb, de circa 4 milioane hectare, se cultivă numai cu hibrizi dubli, iar pe 3 milioane hectare se însămînțează cele mai valoroase soiuri de grîu. Semințele necesare se obțin în fiecare an pe suprafața de 77 655 ha teren cu care sînt înzestrate institutele și stațiunile experimentale și apoi sînt date spre înmulțire unor unități agricole de stat și cooperatiste. Și la celelalte plante cultivate s-au creat soiuri noi, valoroase, cum sînt soiurile poiiploide de sfeclă de zahăr, sciul „Record" de floarea-soare- lui, care asigură o recoltă superioară și are un conținut ridicat de ulei ; soiuri valoroase de lu- cernă, legume, viță de vie, de pomi fructiferi. Cu alte cuvinte, specialiștii noștri în ameliorarea plantelor, axîndu-și activitatea pe rezolvarea unor cerințe imperioase ale producției, au reușit să pună la dispoziția agriculturii plante cu capacitate de producție mult mai mare decît cele cultivate pînă acum.Agrotehn-icienii au studiat metodele de cultivare a acestor plante cu capacitate de producție foarte mare, stabilind succesiunea plantelor, cele mai economice sisteme de lucrare a solului, dozele optime și modul de aplicare a îngrășămintelor și ierbicidelor etc. Cercetătorii din sectorul protecției plantelor pun la dispoziția producției metode noi de combatere a bolilor și dăunătorilor. în domeniul hidro- ameliorațiilor și îmbunătățirilor funciare au fost stabilite date noi cu privire la construcția sistemelor mari de irigație, regimul de irigare, metodele de udare, ameliorarea sărăturilor și combaterea eroziunii solului. Sectorul de cercetare din zootehnie pune la dispoziție animale de rasă cu capacitate mare de valorificare a hranei, păsări hibride cu un potențial de producție foarte ridicat, rețete de rații furajere etc. Vaccinurile și alte prepa-

rate noi de uz veterinar asigură combaterea epizotiilor. Rolul cercetării se resimte din ce în ce mai mult în producție. Ea a contribuit ca în 1966 să se realizeze cea mai mare producție de cereale din istoria agriculturii țării noastre, de 13,8 milioane tone. Putem spune că fiecare kilogram spor de recoltă obținut însumează în el munca de cercetare, este și rodul acesteia.Am prezentat numai cîteva din realizările institutelor noastre, care demonstrează că, atunci cînd activitatea de cercetare are la bază relații strînse cu unitățile de producție, rezultatele sînt deosebite.Crearea fermelor și a întreprinderilor agricole de stat în care se va lucra pe principii noi, dezvoltă inițiativa și stimulează și mai mult pe specialiștii din aceste unități să folosească toate măsurile tehnice și organizatorice în vederea sporirii producției agricole vegetale și animale. Inginerii agronomi și zoo- tehniști, medicii veterinari, economiștii pentru noului, și mai rul de lor mai diverse probleme ale sporirii producției agricole.Interesul pentru aplicarea în practică a cuceririlor științifice atît în ferme, întreprinderi agricole de stat, cît și în cooperativele agricole va determina cerințe noi față de activitatea de cercetare. Specialiștii din unitățile agricole vor solicita mașini mai perfecționate, semințe și material săditor din soiuri superioare, metode noi de lucrare a solului și de protecția plantelor, animale mai perfecționate etc. în cadrul fiecărei întreprinderi agricole de stat va exista funcția de tehnolog, un specialist cu o bună pregătire profesională și o vastă experiență de producție, care va colecta tot ce este nou în știință și tehnică pentru a le pune la îndemîna șefului de fermă ca să fie aplicate în practică. în asemenea condiții, activitatea de cercetare va trebui să aibă în obiectiv principalele probleme ale producției, să fie redus cît mai mult timpul scurs de la terminarea experiențelor pînă la aplicarea lor în practică. în această privință a- vem multe de făcut în sensul că munca tuturor cercetătorilor să fie orientată mai mult decît în trecut spre țeluri precise, să nu se disperseze în lucruri neesențiale.în domeniul irigațiilor, întreprinderile agricole de stat vor amenaja suprafețe mari care se cer exploatate în cele mai bune condiții, îneît termenul de recuperare a investițiilor făcute să fie cît mai scurt. Pentru aceasta se cer rezolvate probleme cu privire la folosirea rațională a apei de irigat, alegerea ce-

vor fi interesați material introducerea în practică a ceea ce va face să solicite mult decît în trecut secto- cercetare la rezolvarea ce-
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lor mai bune soiuri și hibrizi de plante care să valorifice la maximum condițiile create prin udare, dozele de îngrășăminte cele mai economice, metodele de cultivare, obținerea a două culturi de semințe într-un an și altele.Sistemul actual de lucrare a solului și îngrijire a plantelor, foarte greoi și costisitor, trebuie cat. Terenul cultivat este prea des de tractoare și care execută de obicei o operație agricolă. Aceasta prețul de cost, uzează tractoarele, deteriorează structura solului. Va trebui să se găsească metode ca la o singură cursă a tractorului să se execute mai multe operații cole. Aplicarea ierbicidelor înlocuiește munca omenească și contribuie la creșterea productivității muncii într-un ritm nebănuit. Distrugerea buruienilor prin aplicarea ierbicidelor a făcut ca 100 kg porumb boabe să se obțină cu un consum de muncă de 10—15 minute, față de 140—150 minute cît se cheltuiește prin aplicarea prașilelor mecanice și manuale. Cu alte cuvinte, productivitatea muncii crește de a- proape 12 ori.Extinderea an de an a suprafețelor ocupate cu sere care urmează să asigure produse atît pentru export, cît și pentru consumul intern reclamă rezolvarea a numeroase probleme, în special cele cu privire la metodele de cultivare și de protecție a plantelor.Fermele zootehnice și în special marile complexe de creștere și de îngrășare a animalelor au nevoie de furaje combinate cu o valoare nutritivă ridicată. Și aici unele componente se importă, fiind tributari altor țări. Unele din aceste componente se pot produce la noi. De asemenea, în această ramură de producție sînt necesare recomandări cu privire la mecanizarea furajării animalelor, instalații de aerisire, de evacuare a dejecțiilor solide și lichide, de combatere a bolilor, care pot aduce prejudicii grave.Problemele care au fost comolet neglijate de cercetarea științifică, în cadrul gospodăriilor de stat au fost cele din domeniul economiei agrare. Pînă acum, un lucru curios dar real, cercetătorii din domeniul economiei agrare n-au avut acces în gospodăriile de stat și mai ales la documentele acestora. Ca urmare nu au putut fi abordate proble-

modifi- parcurs unelte, singură mărește
agri-

me de organizare rațională a producției, de organizare și retribuire a muncii, ridicarea eficienței investițiilor, creșterea rentabilității. în noua lor formă de organizare, întreprinderile agricole de stat vor avea nevoie de sprijinul cercetării mai ales în ce privește utilizarea metodelor matematice de rezolvare a unor probleme de repartiție teritorială, specializare, îmbinarea ramurilor etc. în țările cu agricultura avansată, asemenea calcule se fao frecvent urmărindu-se altele corelarea cerințelor triei alimentare de materii cu producerea acestora, du-se matematio timpul de semănat, calcularea încărcăturii mașinilor de recoltat etc. A da asemenea rețete, obținute pe baza unor calcule matematice complexe este o cerință a agriculturii moderne, pe care cercetarea trebuie să o abordeze fără întîrziere.Am arătat pecte pe care cercetării ganizare cole de abordarea mai îndeaproape a principalelor probleme ale producției. Pentru a se realiza această cerință se propune ca o parte din fondurile destinate cercetării științifice să provină tocmai din sectorul de producție. Aceasta îi va obliga pe cercetători să-și axeze activitatea pe aspectele ridicate de practica cotidiană, să scurteze faza de experimentare pentru ca rezultatele să fie aplicate cit mai repede. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. prevede extinderea centrelor de cercetare în întreprinderile agricole de stat și organizarea de laboratoare care să permită specialiștilor să cerceteze și să aplice în practică rezultatele cercetărilor. Aceasta va asigura contacte directe între cercetători și specialiștii din producție. De asemenea, se vor putea crea colective de cercetători și specialiști din producție, care vor avea drept scop rezolvarea unor probleme din sfera cercetării și a producției. Simbioza dintre cercetător și conducătorul ■ de unitate agricolă de producție va influența pozitiv atît conținutul cercetării, modul de rezolvare a problemelor, cît și nivelul științific al activității de producție. Totodată se va ajunge la o scurtare simțitoare a diferitelor faze ale activității de experimentare, la obținerea grabnică a soluțiilor științifice.Cercetarea agricolă a dovedit că se poate integra adînc în problemele producției pentru a-i servi interesele. Ne vom strădui ca în toate sectoarele activității de cercetare să se realizeze acest important deziderat al zilelor noastre, care va contribui la progresul necontenit al agriculturii.

între indus- prime eșalonîn-

as-numai cîteva le ridică în fața noua formă de a întreprinderilor agri- stat. Se impune decior-

tradiții ale celor au dat relațiilor un conținut mai O
Tt

s

Aniversăm, împreună cu toate popoarele lumii, pentru a 22-a oară, memorabila zi a victoriei a- supra fascismului — eveniment de răscruce în istoria omenirii. La 9 mai 1945 lua sfîrșit, în urma capitulării necondiționate a Germaniei hitleriste, care dezlănțuise a- gresiunea, războiul cel mai crîncen din toate timpurile. în viitoarea lui au fost populația pămîntului, el a pustiit numeroase milioane de victime, grav însăși ființa națională a multor popoare.în anii grei ai războiului, față de primejdia ce plana asupra Europei și a lumii, forțe uriașe din numeroase țări s-au ridicat la luptă împotriva dușmanului cotropitor, for- mînd o largă coaliție antihitleristă din care făceau parte U.R.S.S., Anglia, S.U.A. și multe alte țări. Contribuția hotărîtoare la salvarea o- menirii de urgia fascistă au adus-o Uniunea Sovietică, popoarele ei, care au purtat pe umerii lor greul războiului ; prin eroismul său, prin jertfele de sînge pe care le-a dat, glorioasa armată sovietică și-a cucerit admirația și recunoștința tuturor popoarelor. Războiul împotriva puterilor fasciste s-a împletit strîns cu lupta de rezistență patriotică și de eliberare a popoarelor subjugate de fascism în numeroase țări ale Europei. La numai cîteva luni de la capitularea Germaniei naziste a fost scos din luptă și imperialismul japonez, la zdrobirea căruia o contribuție însemnată a adus prin eroica sa luptă poporul chinez.Alături de Uniunea Sovietică, de celelalte puteri ale coaliției antihitleriste, de toate forțele antifasciste, România a adus o contribuție substanțială în lupta pentru înfrînge- rea agresorilor, înscriindu-și numele la loc de frunte în cartea de aur a victoriei. în anii dictaturii militaro-fasciste, Partidul Comunist Român, exponent al intereselor naționale ale întregului popor,
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atrase patru cincimi dințări și a pricinuit 50 amenințînd
militat pentru unirea în-atr-un front larg a tuturor forțelor patriotice și democratice, a organizat rezistența antifascistă, a inițiat numeroase acțiuni de sabotare a mașinii de război hitleriste. Această luptă a fost încununată prin organizarea și conducerea de către partid a insurecției naționale antifasciste de la 23 August 1944. Dictatura militaro-fascistă a fost răsturnată, armata și formațiile patriotice au trecut la dezarmarea unităților militare germane ; prin lupte grele, ele au eliberat Capitala și cea mai mare parte a teritoriului țării. Potrivit voinței și adevăratelor 'sentimente ale poporului, România a trecut de partea coaliției antihitleriste ; întreaga armată a întors armele împotriva Germaniei hitleriste și, însuflețită de un fierbinte patriotism, a luptat eroic, cot la cot cu armata sovietică, pentru alungarea trupelor hit— leristo-horthyste de pe întreg teritoriul țării, continuînd apoi acțiunile militare dincolo de hotare, în Ungaria și Cehoslovacia, pînă la victoria finală asupra Germaniej^Efectivele armatei române participante la războiul antihitlerist de la 23 august 1944 și pînă la 9 mai 1945 s-au ridicat la 540 000 de oameni, aproximativ 170 000 de militari români s-au jertfit în marile bătălii purtate pe frontul antifascist. Peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri români au fost decorați cu ordine și medalii românești, sovietice, cehoslovace șj ungare.Eforturile și sacrificiile poporului nostru și ale armatei române în lupta împotriva hitlerismului reprezintă un măreț exemplu de dragoste

de patrie, de abnegație și eroism în purtarea unui război drept, eliberator. Lupta ostașilor români și sovietici a pecetluit prin sîngele vărsat în comun prietenia de arme româno-sovietică. Generație de generație va cinsti de-a pururi memoria ostașilor români și a tuturor luptătorilor antifasciști români, a eroicilor ostași sovietici care și-au vărsat sîngele pentru libertatea patriei noastre, memoria tuturor luptătorilor coaliției antihitleriste care și-au dat viața pentru zdrobirea dușmanului, pentru cauza libertății popoarelor.Efortul economio și financiar al României în acest război a depășit, după cifre incomplete, un miliard de dolari (valuta 1938), sumă echivalentă cu mai mult de patru ori bugetul anului 1937—1938.>Aportul de ansamblu al României — militar și economic — la războiul antihitlerist s-a bucurat de o înaltă apreciere din partea a numeroase foruri și personalități oficiale, organe de presă din diferite țări.încheierea victorioasă a războiului a aprins în inimile popoarelor flacăra nădejdii într-un viitor de pace, prosperitate și progres social, le-a călit hotărîrea de a-și dedica forțele pentru preîntîmpinarea unei noi conflagrații mondiale.în cei 22 de ani trecuți de atunci, în lume au avut loo uriașe prefaceri înnoitoare, care au schimbat radical raportul de forțe pe plan mondial în favoarea păcii și progresului. Trăsătura fundamentală a dezvoltării istorice în această perioadă este icreșterea forțelor mondiale ale socialismului, a tuturor forțelor care se opun imperialismului și reacțiunii, . militează în întreaga lume pentru independență națională, democrație, pace și socialism.Cercurile imperialiste, în frunte cu imperialismul american — centrul reacțiunii mondiale — se opun cu înverșunare proceselor progresiste ale lumii contemporane, își intensifică acțiunile agresive, se a-

mestecă în treburile unor state suverane, comploturi și lovituri de stat, dedau la intervenții armate directe. Cea mai tipică expresie a acestei politici, care pune în primejdie pacea lumii întregi, o constituie intensificarea războiului de agresiune pe care Statele Unite îl duc în Vietnam. întregul nostru popor înfierează cu indignare repetatele bombardamente asupra Hanoi-ului, Ilaifong-ului și a altor centre populate din R. D. Vietnam, își reafirmă solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.Aniversarea măreței victorii asupra fascismului subliniază cu putere cerința imperioasă a înfăptuirii securității în Europa — una din cele mai importante probleme ale vieții internaționale, în rezolvarea căreia sînt vital interesate popoarele continentului care au trăit experiența tragică a războiului trecut, ca și toate popoarele lumii. în prezent s-au creat condiții favorabile pentru înfăptuirea acestui deziderat major, pe baze acceptabile pentru toate țările. în Occident — inclusiv în unele cercuri guvernamentale — se accentuează tot mai mult curentul spre lichidarea vestigiilor „războiului rece", spre dezvoltarea relațiilor între toate statele europene, indiferent de orînduirea lor socială, spre înfăptuirea unor măsuri de destindere, inclusiv pe plan militar.După cum subliniază , în permanență partidul și guvernul nostru și după cum. se arată și în Declarația Consfătuirii de la București'din vara anului trecut, calea primordială pentru însănătoșirea climatului politic în Europa o constituie dezvoltarea între statele continentului a unor relații de bună vecinătate, care să se întemeieze pe principiile.independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului. în treburile interne, avantajului reciproc. în abordarea constructivă a problemelor securității, europene trebuie să se pornească de la recunoașterea realităților, în primul rînd a existenței celor două state germane — R.D.G. și R.F.G. — ceea ce presupune dezvoltarea de relații normale cu ambele state germane, de la inviolabilitatea frontierelor

Interne ale organizează se stabilite după cel de-al doilea război mondial. La promovarea cauzei securității europene ar contribui aplicarea unor măsuri, chiar parțiale, de dezarmare, crearea unor zone demilitarizate, excluderea sub orice formă a accesului Germaniei federale la arma nucleară, retragerea trupelor străine în granițele naționale, lichidarea divizării Europei în grupări militare opuse. Desigur, atîta timp cît se' menține pactul N.A.T.O., statele socialiste sint obligate să mențină Tratatul de la Varșovia și, păstrînd neștirbită vigilența, să-și dezvolte capacitatea de apărare.Concentrînd eforturile întregului popor spre realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., partidul și guvernul nostru desfășoară pe plan internațional o intensă activitate pusă cu consecvență în slujba destinderii, asigurării securității în Europa și în lume, cooperării internaționale. întărind continuu prietenia frățească cu toate țările socialiste, țara noastră militează totodată pentru exlinderea relațiilor cu toate țările, corespunzător intereselor de pace și progres ale popoarelor. Cu nețărmurit devotament față de patrie, popor și partid, Forțele Armate ale Republicii Socialiste România își îndeplinesc cu fermitate nobila misiune încredințată de a sta de strajă cuceririlor istorice și muncii pașnice a poporului, de a fi gata în orice moment să apere independența și suveranitatea țării, cauza socialismului și a păcii.Toate popoarele lumii năzuiesa fierbinte spre pace — bunul lor cel mai de preț. Victoria în' lupta pen- tru zădărnicirea planurilor agresive ale imperialiștilor și statornicirea păcii sînt condiționate în mod ho- lărîtor de unitatea și coeziunea frontului antiimperialist, în primul rînd a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Iată de ce astăzi, mai mult ca oricînd, aniversarea Zilei Victoriei constituie o chemare și un îndemn la unirea tuturor forțelor, prin a căror acțiune hotărîtă un nou război mondial poate fi preîntâmpinat, pacea poate fi apărată și consolidată.
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pentru nou se desfășoară 
pe tot spațiul spiritual al 
țării. De la fiecare individ 
e solicitată contribuția sa 
de nou și util, de la fie
care zi — impulsul de 
progres. Firesc, mersul 
înainte însumează ener
gii diverse, foarte perso
nale și în același timp 
dominate de unitatea pe 
care o dă scopul final.

Nu spunem nimic nou 
pledînd pentru utilitatea 
inițiativei în mișcarea cul
turală. La noi, cultura e 
o acțiune vastă, alcătuită 
din multiple eforturi per
sonale. Mă gîndesc la o- 
mul pe care îndeobște îl 
numim activist cultural și 
de la care, de multe ori, 
pleacă ideea. în ce mă
sură devine un polariza- 
tor al energiilor ? M-aș 
opri la un exemplu : un 
recent bilanț al activită
ții cinematografelor în a- 
nul 1966 a situat pe locul 
I pe țară întreprinderea 
cinematografică regională 
Suceava. Această reali
zare a fost condiționată, 
la respectiva întreprin
dere, în primul rînd de 
elementul inițiativă. Cu 
2—3 ani în urmă, aici a 
început organizarea unor 
manifestări de mai mare 
amploare menite să con
tribuie la stimularea gus
tului pentru opere dura
bile, operîndu-se o atentă 
selecție în alcătuirea pro
gramelor cinematografice. 
Ideea viza un mod dife
rențiat de a înțelege răs- 
pîndirea filmului, cu ac
centul pe marile valori. 
Festivaluri ale diverselor 
anotimpuri, cicluri de fil
me pentru tineret, decade 
etc. au concretizat un 
mod de a vedea această 
activitate dinamic, de a 
o dirija, în ultimă instanță, 
de a propune tot timpul 
ceva nou spectatorului.

Am insistat asupra a- 
cestui exemplu și din alt 
motiv. Inițiativa, odată a- 
părută, a fost susținută 
perseverent; transpune
rea în fapt a antrenat ex
periențe diverse și în a- 
cest proces s-a îmbo
gățit.

Pentru cititor aceste a- 
mănunte poate sînt 
site de importanță, 
subliniez fiindcă mi 
pare a-și fi făcut loc 
mintea unor lucrători 
tărîmul culturii, pe 
dul tendinței spre 
noire, al căutării de : 
o practică ciudată. 1 
pre ce este vorba ? Ideea 
e instrumentul prin care 
ceva trebuie împins îna
inte, care să dinamizeze. 
Materializarea ideii de
vine obligatorie.

A apărut într-o vreme 
propunerea organizării 
unor ansambluri pe zone 
folclorice 
deci în cadrul 
regiuni — care 
nuncheze artiști 
originali, șl să

— cinema- 
Istoria unui 

21,15, 
Mai 1967) — 8,30;
GRIVIȚA (comple- 
fum) — 9.30; 12;
(completare Vizita

DIN MARONA : VICTO-
Mai 1967) — 18,15; • 20,45,
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lip- 
Le 
se 

: în 
pe 

fon- 
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idei, 
Des-

mai multe 
aceleiași 
să înmă- 
talentați, 

valorifice

altcum folclorul decît s-a 
procedat, ani de-a rîn- 
dul, prin intermediul con
cursurilor muzical-core- 
grafice. Salutată cu entu
ziasm și susținută chiar 
de o prezență elogiată la 
un festival folcloric inter
național, ideea a fost 
însă părăsită curînd, în 
bună parte. „Complica
țiile" create de necesita
tea depistării prin mij
loace științifice a ceea ce 
este autentic au handi
capat o posibilitate inte
resantă de punere în va
loare a folclorului. Așa 
s-a întîmplat și în regiu
nea Suceava și în alte 
părți, chiar dacă s-ar o- 
biecta că un rezultat pal
pabil sînt totuși mani
festările folclorice de vară 
de pe litoral. între ceea 
ce posedă cu adevărat 
țara, între ceea ce tre
buie să avem grijă a nu 
pierde, și aceste prezențe 
restrînse la o lună din an, 
sînt cel puțin mari deo
sebiri de ordin cantitativ, 
dacă nu de altă natură. 
Gîndesc că înșiși iniția
torii — în primul rînd 
Casa centrală a creației 
populare — nu au făcut 
decît foarte puțin ca să-și 
finalizeze inițiativa.

Drumul de la idee la 
realitate necesită, mai 
ales la început, o cantita
te apreciabilă de efort or
ganizatoric. Cu alte cu
vinte, o idee trebuie ur
mărită, susținută chiar 
după o primă materializa
re a ei. Reacția clișeului 
apare deghizată cînd nici 
nu te gîndești. Mal anul 
trecut, o revistă de cultu
ră scria despre orașul Su
ceava că a devenit un fel 
de centru al plasticienilor. 
Calificativul fusese deter
minat de numărul mare 
de expoziții deschise în
tr-o perioadă a anului și 
care cunoscuseră cîteva 
nume de prestigiu. După 
această efervescență a 
apărut însă reacția, obo
seala organizatorică, le
nea de a duce mai depar
te, de a întregi, de a com
pleta. în loc ca amintite
le manifestări să prileju- 
lască, pentru- comitetul de 
cultură al orașului, dezba
teri, cu concursul unor 
specialiști, destinate edu
cației estetice, numărul 
expozițiilor s-a redus în- 
tr-atît, încît a devenit sen
sibilă reacția vizitatoru
lui, consumatorului de 
cultură care, obișnuit cu 
ceva nou, a respins reîn
toarcerea la vechea stare 
de lucruri.

Presa a menționat,

de Plafon PARDÂU s

o dată, drumul sinuos al 
teatrelor din provincie și 
necesitatea îndrumării u- 
nora din aceste colective 
(mai ales ă celor tinere) 
de către sectoarele de 
specialitate ale Comitetu
lui de Stat pentru Cultură 
și Artă. Un asemenea de
ziderat se referă, după 
părerea mea, și la Teatrul 
„Mihai Eminescu" din Bo
toșani, colectiv cu succe
se și regrese, cu inițiati
ve interesante, precum 
acea prezentare a „Apu
sului de soare" în cadrul 
natural al vestigiilor Ce
tății Sucevei etc., dar și 
cu căderi consemnate, 
uneori malițios, de croni
cari. In orice caz, necesi
tatea era cunoscută. Și 
s-au enunțat chiar nume
roase idei pentru a spriji
ni mișcarea teatrală 
provincie care, orice

din
am

spune, constituie, ca am
ploare, scena nr. 1 a țării. 
Așteptăm încă acțiunile 
Consiliului teatrelor, în 
■Sensul unor inițiative or
ganizatorice de anvergu
ră, bine gîndite și bine 
conduse.

De idee răspundem toți 
și fiecare în parte. De 
aceea problema se cere 
abordată în dublu sens, 
ținîndu-se seama de am
bii poli : inițiativă — rea
litate. în spațiul spiritual 
al țării, aportul de idei e 
o obligație personală, dar 
în aceeași măsură e obli
gatorie contribuția tutu
rora la efortul destinat a 
da viață noului. Altfel 
spus, acele zece la sută 
inspirație, din orice mun
că creatoare, au nevoie 
absolută de celelalte 90 
de procente ale efortului 
ca să devină realitate.

• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15. 
O JANDARMUL LA NEW YORK 
scop : REPUBLICA (completare
manuscris) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,45; 19; 
BUCUREȘTI (completare 1 
10,45; 13; 15,45; 18,15; 20,30, 
tare Fabrica de împachetat 
15,45; 18; 20,30, FLAMURA
delegației de partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă România) — 
9; 11,45; 15; 17,45; 20,30.
O SUCCES, CHARLIE ! : LUCEAFĂRUL (com
pletare Povestea leului) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21 (la ambele completarea Fabrica de 
împachetat fum), MODERN (completare Istoria 
unui manuscris) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, 
GRĂDINA DOINA — 20.
0 MOFTURI 1900 — 9; DOUĂ LOZURI — 11,45; 
TELEGRAME — 14,45 (la toate completarea Vi
zita: Politică cu... delicatese) : CENTRAL.
• RĂZBOIUL INDEPENDENȚEI : CENTRAL 
(completare Ultima treaptă) — 17; 19; 21.
e BRĂȚARA DE GRANATE — 10; 12; 14; O- 
PRIRE LA 90 DE MINUTE — 16,30; 18.45; 21 :
CINEMATECA.
e COPIII LUI DON QUIJOTE : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45;
20, AURORA — 
la grădină — 20 
unui manuscris).
• UN FILM CU O 
UNION (completare 
și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Repu
blica Socialistă România) — 15,30; 18; 20,30,
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 9,30; 11,S0; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
O DACII — cinemascop : LUMINA — 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,45, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Problema) — 10; 16; 18; 20.
• SĂ TRĂIEȘTI, SA ÎMBĂTRlNEȘTI ! - ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3/1967 — DUȘCA — 
PĂSĂRILE DRAGOSTEI — TINEREȚE (A 45-A 
ANIVERSARE A U.T.C.) — DE ZIUA MAMEI : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

le,15-, 18,30; 20,45, Ia grădină 
8,45; 11; 13,15;
(la

15,30; 18; 20,30;
ambele completarea Istoria

FATĂ FERMECĂTOARE : 
Vizita delegației de partid

O MOMENTUL ADEVĂRULUI : VICTORIA — 
(completare 1 Mai 1967) — 9; 11,30; 13,45; 16,
ARTA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) — 9; 11,15; 
grădină — 19,45.
O ÎNDRĂGOSTIȚII
RIA (completare 1
MIORIȚA (completare Vizita delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Re
publica Socialistă România) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
© ROBII : TOMIS (completare Fabrica de îm
pachetat fum) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
la grădină — 19,45. FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16;
18,15; 20,30 (la ambele completarea Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.).
© RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : FLOREASCA 
(completare Hieroglifele pămîntului) — 9; 11,15;

cinema
16; 18,30; 20,45, BUCEGI (completare Pro-
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină

13,30; 
iecte) 
— 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
GIULESTI — 15,30; 19.
• MONDO CANE — ambele serii : EXCELSIOR 
9,30; 13; 16,30; 20.
O DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : MUNCA 
(completare Cosmonauții) — 9,30; 11,30, PRO
GRESUL (completare Pe urmele lui 1907) —
10,30; 15,30, GRĂDINA „PROGRESUL-PARC" 
— 20.
o EVADARE IN TĂCERE : MUNCA (comple
tare Cosmonauții) — 17; 19.
9 WEEK-END LA ZUYDCOOTE 
scop : FLACĂRA — 9.45; 12,15.
O MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ : FLACĂRA 
(completare Pallady) — 17,15; 19,15.
o INSPECTORUL DE POLIȚIE : LIRA (com
pletare Perspectiva în pictură) — 9,30; 11,30; la 

■ grădină — 20.

cinema-

e BUCĂTĂREASA : LIRA (completare Perspec
tiva în pictură) — 17,30; 19,30, FERENTARI 
(completare Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: GRĂDINA „EXPOZIȚIA" 
— 20.
0 LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM
— cinemascop : BUZEȘTI — 10; la grădină —20.
9 TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : BUZEȘTI 
(completare Scrisoare din Germania) — 16,30; 
18,30.
e VIAȚA PARTICULARĂ — cinemascop : CO- 
TROCENI (completare Imprudenții) — 14; 16,15.
© SĂRMANII FLĂCĂI : COTROCENI (comple
tare Imprudenții) — 18,30; 20,45.
© NU SÎNT DEMN DE TINE : UNIREA — 10; 
12; la grădină — 20.
9 BUMERANGUL : UNIREA (completare Pe
trol) — 18.
© NUME STRĂIN : PROGRESUL (completare 
Pe urmele lui 1907) — 18; 20.
• GENTI.EMANUL DIN COCODY — cinema
scop : DACIA (completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45; 21.
o RAIDUL VĂRGAT : VITAN (completare Um
bra) — 15,30; 18.
© RIO CONCHOS — cinemascop : MOȘILOR 
(completare Acul) — 15,30; 18; 20,30 la grădină
— 19,45, COSMOS — 15.30; 18; 20,30.
© DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : 
POPULAR (completare Legenda ciocîrliei) — 
15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : RAHOVA 
(completare Arsura) — 15; 17,45; 20,30.
• LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
« LEAC CONTRA DRAGOSTEI : COLENTINA 
(completare Pe urmele lui 1907) — 15; 17,30; 20; 
la grădină — 20.
• ANGELICA, MARCHIZA 
MINUNATA ANGELICA — 
DINA VITAN — 20,15.
« OMUL CARE L-A UCIS
LANCE : CRlNGAȘI — 15,15; 18; 20,30.
9 FIFI ÎNARIPATUL : PACEA (completare 
Cinci săptămîni în balon) — 16; 18; 20.
© DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
VIITORUL (completare Nicolae Labiș) — 15,30; 
18; 20,30.

„ÎNGERILOR" si 
cinemascop : GRĂ-
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Reluat din Arhiva națională, primul film artistic românesc:

Cu prilejul aniversării a 90 de ani de la cuceri
rea independenței de stat a României, Direcția 
rețelei cinematografice și difuzării filmelor și

Arhiva națională de filme prezintă azi în Capi
tală „Războiul independenței", primul film artis
tic românesc, realizat în 1912. în rolurile prin
cipale apar actorii Constantin Nottara, Aristide 
Demetriad, Constanța Demetriad, Aurel Atana- 
sescu, G. Ciprian.

Filmul va rula la cinematograful „Central", 
la orele 17, 19 și 21, împreună cu „Ultima treaptă" 
(inaugurarea Hidrocentralei de pe Argeș), pro
ducție a studioului „Al. Sahia".

îrt interpretarea 
orchestrei radio

A IV-a, a Vil-a, a 
VIU.-a, a V-a sînt 
simfoniile lui Anton 
Bruckner a căror re- 
ascultare ne-au 
lejuit-o ultimele 
sau chiar trei 
giuni. Uitată un 
(cuvîntul nu 
pare nepotrivit), crea
ția acestui delicat poet al simfoniei de proporții imense cu
noaște astăzi un re
viriment ce antrenea
ză conștiința publi
cului și ambițiile șe
filor de orchestră.
O explicabilă 
ție față de
rea așternută 
simfonismul 
convingerea pe 
muzicienii o au 
valoarea operei sale 
fac ca aceasta să in
tereseze și la noi or
chestrele și dirijorii.

reac- 
uita- 

peste 
său, 

care 
în

de vT

econo- 
de la

17,00 — Volei: Rapid — Dinamo. Fi
nala Cupei campionilor ouro- 
peni — Transmisiune de la 
Sala Sporturilor Floreasca.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19,30 — Recital poetic : Pagini 

tejie.
19,45 — In direct... Emisiune 

mică — Transmisiune
Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera.

20,15 — Mari ansambluri : Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Ar
matei.

21,00 — Teatrul românesc : Drame is
torice de inspirație națională. 
Prezintă : Virgil Brădățeanu.

22,20 — Praga și... muzica ușoară.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

teatre
O Teatrul de operă și balet: SEARĂ VIENEZĂ
— 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
a Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30 (sala Studio): 
CASTILIANA — 19,30.
e Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PRO
VINCIE — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ALE CARNAVALULUI
— 20 (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANDI
DA — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 19,30 (sala Studio) : AB
SENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
PARADA REVISTEI — 19,30. (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
O Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 19,30.

Situația școlară, respectiv media cu care fiecare elev încheie un an de învățămînt reflectă, în mod firesc, strădaniile sale în însușirea cunoștințelor prevăzute în programul de studiu, progresul făcut în îmbogățirea orizontului de cultură generală. De regulă, această situație, raportată la scara unei clase sau a unei școli, reflectă și modul în care a fost organizată activitatea instructiv-educativă de către colectivul didactic respectiv, preocuparea și strădaniile cadrelor didactice pentru perfecționarea continuă a muncii lor cu elevii. Ea presupune, în același timp, cunoașterea și aplicarea unor principii dldactice-pedagogice, care solicită din partea pedagogului o activitate atentă, tact și măiestrie profesională. Activitate care, de altfel, trebuie să fie prezentă pe întreg parcursul anului de învățămînt și cu atît mai mult în ultimele săptămîni de școală.Toate aceste probleme de principiu înfățișate pînă aici nu au pretenția de inedit, de originalitate. în general, în lumea școlară ele sînt bine cunoscute. Nu știu cum, însă unele școli ca ele să fie date uitării, tocmai să fie mai mai concret despre ce este vorba.A intrat în limbajul curent al unor școli expresia „ora de îndreptare". în aceste ore — de obicei cele din perioada recapitulării trimestriale sau mai ales finale — sînt ascultați elevi mai slabi la învățătură pentru a li se da prilejul să-și „îndrepte" situația școlară, să obțină o notă de promovare. Folosită cu grijă și exigență, o ase-

se mai întîmplă înatunci cînd ar trebui prezente. Dar să vedem

mi

situație școlară
Clotilda CONSTANTINESCU 

profesoară emerită, 
directoarea liceului „M. Eminescu" 

din Buzău

menea metodă nu are nimic dăunător. Sînt uneori elevi care, din diferite motive obiective (mutarea într-o altă școală, boală etc'.), nu au dat randamentul cuvenit în prima parte a anului școlar, dar pe parcurs și-au completat cunoștințele. Recapitularea îi dă prilej profesorului să verifice toate a- cestea și să decidă în mai directă cunoștință de cauză dacă elevul respectiv întrunește condițiile cerute pentru a promova clasa, pentru a obține o medie mai mare. Consider chiar că greșesc unele cadre didactice care se mărginesc să încheie media numai cu note puse în prima parte a trimestrului sau care-și întemeiază aprecierea generală asupra elevului în funcție de comportarea lui școlară numai în prima parte a anului de învățămînt. Notele primite de elevi în acest interval, din considerentele amintite, nu oglindesc întotdeauna valoarea reală a cunoștințelor lor, capacitatea de gîndire.Dar generalizarea procedeului „orelor de îndreptare", ascultarea în aceste ore a majorității elevilor slabi și mai ales a „îndreptării" notelor lor este echivalentă, după părerea mea, cu o scădere a exigenței didactice, cu dorința de a obține cu orice preț un procent mare de elevi promovați. Unele cadre didactice, din dorința de a trezi

interesul elevilor pentru disciplina respectivă, pentru a-i determina la o muncă perseverentă, continuă, recurg la un mijloc cu totul artificial. Dau intenționat note mici la începutul trimestrului, la începutul anului de învătămînt. Către sfîrșit însă, îndeosebi în ultimele săptămîni ale trimestrului al III-lea, socotind că i-au „stimulat" suficient pe elevi, devin mai „darnici". Și astfel apar, în cataloage, note și medii extreme 4—9, 3—8. Este evidentă aici consecința unei munci și exigențe inegale a profesorului.Nu-i mai puțin adevărat că unii elevi, nu dintre cei conștiincioși, își fac diferite „socoteli", învață „pe sărite". își asigură o-notă bună la început și apoi se lasă pe tîn- — -----—______ ____ i avemface cu medii încheiate din extreme de 9—4, 7—3. Care într-o asemenea situație, ni- real de cunoștințe al elevului
jeală. în asemenea cazuri de-a note este, velul respectiv ? Poate profesorul să dea cu certitudine, fără teama de a fi părtinitor, un răspuns la această întrebare ? Se poate considera satisfăcut de rezultatele muncii sale ? Personal, cred că nu.în școala în care lucrez s-a luat o atitudine hotărîtă împotriva folosirii acestor „ore de îndreptare". Am considerat că în încheierea mediei trimestriale un rol impor-

tant îl are teza, deoarece ea dă posibilitate profesorului să se convingă de cuantumul de cunoștințe al elevului în trimestrul respectiv și de modul în care reușește să stabilească legături noi între cunoștințele însușite. Aceasta cere din partea profesorului o grijă deosebită pentru alegerea subiectelor (cu largi posibilități de sintetizare, de’generalizare, de aprofundare), pentru planificarea lor judicioasă și, mai ales, pentru corectarea, notarea și apoi discutarea lor în timp util, astfel ca valoarea educativă a notei să nu scadă. S-a combătut, în școala noastră, tendința unor colegi de a da subiecte neesențiale, de a corecta cu întîrziere lucrările și de a face cunoscute notele abia în ultimele zile ale trimestrului.Ca în orice acțiune importantă inițiată și desfășurată în școală, evident, și în această etaDă de încheiere a anului de învățămînt corpul profesoral trebuie să-și asigure colaborarea, sprijinul și înțelegerea familiei elevului. Uneori prezența familiei — uitată de-a lungul a luni și luni de școală — devine subit deosebit de palpabilă, profesorii fiind asaltați cu rugăminți și insistențe. Și a- ceastă formă de „colaborare" poate fi trecută în categoria acelora care n-ar trebui să însoțească încheierea anului școlar.Situația școlară de sfîrșit de an de învățămînt trebuie să se încheie cu cea mai mare grijă și tact pedagogic, pentru ca să fie reală, să demonstreze cu veridicitate nivelul de cunoștințe obligatoriu pentru absolventul fiecărei clase sau ciclu de școlarizare.

Rămîne totuși puțin 
scuzabil faptul că 
timp de mulți ani 
programele noastre 
nu au înțeles să a- 
bordeze 
creațiile 
ne decît 
IV-a și 
VlI-a, 
reușind 
măm o imagine 
tegrală asupra aces
tei însemnate opere.

Concertul de joi al 
orchestrei Radiotele- 
viziunii a 
implinească 
de care 
prezentînd 
gheta maestrului Con
stantin Bobescu cea 
de-a IX-a și ultima 
dintre simfoniile com
pozitorului vienez. 
Simplul fapt că un 
dirijor cu 
experiență 
Constantin 
a dominat 
tate 
muzicii lui Bruckner 
nu ar fi de ajuns. Am 
asistat la o înscriere 
într-un impresionant 
arc a extaticelor în
truchipări lirice, a 
sonorităților apoteo
tice și a dinamismu
lui — întregită în 
scherzzo cu o viziu
ne fantastă — ce ca
racterizează această 
„Simfonie netermina
tă". Desigur că 
exigențele unei 
pline realizări, 
terpretarea ar 
fi reclamat un ; 
de acuratețe a 
cronismelor ritmice 
și o mai nuanțată di
ferențiere a planuri
lor polifonice, dar a-

altele dintre 
brucknerie- 

Simfonia a 
Simfonia a 

abia astăzi 
să ne for- 

in-

ceasta nu a impietat 
asupra impresiei ge
nerale, care a fost a- 
ceea de monumenta
litate izvorîtă din 
trăirea autentic ar
tistică. De subliniat 
unitatea realizată in
tre dirijor și orches
tră, aceasta din urmă 
realizînd cu dragoste 
și dăruire indicațiile 
baghetei.

Constantin Bobes
cu a redat in exce
lente condiții și 
Tripticul simfonic de 
Zeno Vancea (mai a- 
les în primele miș
cări, finalul neizbu
tind obținerea acelei 
„creșteri" presupuse 
de partitură). O dată 
mai mult, Tripticul 
de Zeno Vancea a a- 
părut ca o lucrare 
ce-și păstrează --- la 
un deceniu de la 
crearea ei — întrea
ga putere de expre
sie și de captivare a 
interesului audito
riului.
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Considerăm insă 
la nivelul calitativ 
acestei seri nu s-a 
dicat violonistul
merican Stenley Wei
ner (concertul de 
Max Bruch), Institu- 
fiilor noastre de con
cert și Oficiului de 
turnee artistice ar 
trebui să le fie clar 
pă la ridicarea vieții 
noastre artistice poa
te contribui numai 
invitarea unor inter- 
preți de reală va
loare.

Gheorghe F1RCA

1

Ministerul învățămîntului a apro 
bat un ultim examen de diplomă, în
tre 25—30 august 1967, pentru absol
venții fostelor școli medii tehnice 
care au funcționat în anii 1948—1955.

Acest examen se va da la Grupul 
școlar petrol-Ploiești, bd. Petrolului 
nr. 59, pentru specialitățile : tehnolo
gia țițeiului, utilaj rafinării, aparate 
de măsură și control.

Informații suplimentare se pot ob
ține la secretariatul școlii, la telefon 
1 66 05.

J
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PREZENTAREA SCRISO^LOR
DE ACREDITARE DE CĂTRE
AMBASADORUL ARGENTINEI

Cuvîntările rostite

CU PRILEJUI CELEIDE-A 904 «RWI A 22-a aniversare
A CUCERIRII INDEPENDENTEI UE STAT> a eliberării Cehoslovaciei

în discursul rostit cu acest prilej, ambasadorul Republicii Argentina a arătat că se consideră onorat de misiunea care i s-a încredințat, ex- primînriu-și speranța că relațiile de prietenie dintre cele două țări vor contribui la înțelegerea reciprocă între popoarele român și argentinean.După ce a subliniat că Republica Argentina desfășoară o politică internațională bazată pe respectul popoarelor, ambasadorul argentinean și-a manifestat dorința de a contribui la dezvoltarea relațiilor româno-argentinene.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a arătat că Republica Socialistă România militează activ pentru o politică de pace și colaborare internațională, dezvoltîndu-și multilateral relațiile diferent politică, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în afacerile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, împărtășind speranța ambasadorului argentinean

cu toate statele lumii, înde orînduirea lor social-

că relațiile de prietenie dintre România și Argentina se vor dezvoita în continuare în folosul celor două popoare.în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului argentinean succes în activitatea sa, asigurîndu-1 că în îndeplinirea misiunii sale se va bucura de tot sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Argentina, Rogebo Rafael Tristany.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbiri au participat Grigore Geamă- nu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul argentinean a fost însoțit de Hernan Sixto Fernandez și Carlos Danik, membri ai ambasadei. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialista

România va efectua o vizită
oficială în Japonia

La invitația guvernului japonez, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- liu Mănescu, va efectua o vizită oficială în Japonia între 31 mai—7 iunie 1967. (Agerpres)

Cronica zi
JlAmbasadorul Republicii Populare Polone la București, Wieslew So- bierajski, a oferit luni un dejun în cinstea delegației militare române, condusă de ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Io- niță, care, la invitația ministrului apărării Naționale a Republicii Populare Polone, mareșal al Poloniei, Marian Spychalski, va face o vizită prietenească în Republica Populară Polonă, în a doua decadă a acestei luni.

★Luni dimineața a pitala, îndreptîndu-se delegația Comitetului Uniunii Tineretuluicondusă de tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., care va participa la lucrările Congresului al VIII-lea al Uniunii Tineretului Liber German din R. D. Germană.

părăsit Ca- spre Berlin, Central al Comunist,

Luni la amiază a părăsit Capitala, plecînd în Uniunea Sovietică, o delegație a Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, care va participa la lucrările celei de-a 16-a adunări generale a Asociației Internaționale a Securității Sociale, organizate la Leningrad între 10 și 20 mai. Delegația este condusă de Constantin Bădău, director general al Direcției generale de prevederi sociale din acest minister.
★Luni a plecat la Paris o delegație a Comitetului foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România, condusă de acad. Petre Constantineseu-Iași. Delegația va participa la o întîlnire a unor personalități din mișcarea europeană de rezistență, unde se vor discuta probleme ale securității europene și apărării păcii.(Agerpres)

Conferința de presă a ministrului

afacerilor externe al Suediei, Torsten NilssonDuminică după-amiază a avut locDuminica după-amiaza a avut ioc o conferință de presă cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului de externe al Suediei, Torsten Nilsson.La început, oaspetele a ținut să împărtășească din impresiile ce le-a cules în timpul vizitei în România. Deși vizita a fost scurtă — a spus el —• „am putut vedea activitatea multilaterală și spiritul dinamic care caracterizează acțiunile dv., societatea dv". Am văzut cum aici, în București, con- struiți și reconstrui ți cartiere noi și felul cum această activitate se desfășoară cu deosebită intensitate. Torsten Nilsson și-a exprimat satisfacția față de discuțiile valoroase avute cu secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, privind preocupările României pe plan intern și extern. Ministrul de externe al Suediei a evocat discuțiile ce le-a avut cu președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer și cu ministrul de externe, Corneliu Mănescu. Din discuțiile avute — a declarat Torsten Nilsson — am constatat că în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor Est-Vest, avem aceleași vederi. „Aș vrea să spun că guvernul român a indicat o cale prin care se poate crea o atmosferă mai bună în relațiile dintre state și pe care se poate purcede pentru îmbunătățirea legăturilor dintre țările continentului european".în continuare, oaspetele a răspuns la întrebările ziariștilor. La întrebarea Iui Al. Câmpeanu, șeful Secției internaționale a ziarului „Scînteia". referitoare la dezvoltarea relațiilor româ- no-suedeze, ministrul de externe al Suediei a răspuns : „Relațiile dintre România și Suedia se dezvoltă în mod

și pot afirma că și pînă în raporturile noastre au fostcontinuu prezent bune. De asemenea, schimburile comerciale, ca șj cele culturale, tehnice și științifice cunosc o permanentă dezvoltare. România joacă un rol foarte activ în dezvoltarea relațiilor dintre Est și Vest și părerea noastră este că această politică este foarte importantă. Cred că trebuie să continuăm pur și simplu pe drumul pe care am început, să intensificăm activitatea care de pe acum există între țările noastre".La întrebarea redactorului șef adjunct al ziarului „Scînteia", Gh. Ba- drus, referitoare la poziția guvernului suedez în problema securității europene, Torsten Nilsson a răspuns : „însuși faptul că există și se dezvoltă relații culturale, tehnice și economice între diferite țări ale Europei arată că ne găsim într-un climat mai bun. Dacă vom intensifica deci relațiile bilaterale, vom contribui mai departe la realizarea securității în Europa". Abordînd problema unei conferințe europene în chestiunea securității pe continentul nostru, oaspetele a arătat : „în ceea ce privește Suedia, noi ne-am declarat pentru participarea la o asemenea conferință. Am subliniat însă necesitatea ca ea să fie bine pregătită și să se bucure de participarea eventuală a tuturor țărilor europene".în legătură cu războiul din Vietnam, ministrul a reafirmat poziția Suediei care consideră că acest război „trebuie să aibă o soluție politică, nu militară. Pentru aceasta — a arătat el — credem că una dintre primele condiții este încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord, iar Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud să fie considerat ca un partener cu drepturi depline".

Sosirea unei delegații guvernamentale
a Uniunii SovieticeLuni dimineața a sosit în Capitală o delegație guvernamentală a Uniunii Sovietice, care va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a cuceririi independenței de stat a țării noastre.Delegația este compusă din Leonid Feodorovici Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe, și A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Bujor Almășan, ministrul minelor, Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister. Au fost de față membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.(Agerpres)
Depunerea unor coroane de floriLuni dimineața, la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism și la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală a avut loc solemnitatea depunerii unor coroane de flori cu prilejul Zilei de 9 mai, ziua victoriei asupra Germaniei hit- leriste.Au depus coroane ambasadorul

Uniunii Sovietice în Republica Socialistă România, A. V. Basov, și ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt. Au fost prezenți membrii celor două ambasade.La solemnități au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Forțelor Armate. (Agerpres)
Vizitele

din R. P
oaspeților

Delegația guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de Ninko Stefanov, sosită în țara noastră pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 90-a aniversare a cuceririi independenței de stat a țării noastre, a vizitat luni dimineață Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Au fost vizitate sălile muzeului, care cuprind documente și imagini referitoare la lupta poporului român pentru independență, lupta revoluționară și democratică din țara noastră, crearea și activitatea Partidului Comunist, precum și aspecte ale construcției socialismului. Oaspeților le-a fost prezentată, Ploieștide asemenea, expoziția temporară s pnorgahizată cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a cuceririi independenței de stat'a României; Expoziția cuprinde documente originale, care oglindeso eroismul armatei române, sprijinul întregului popor dat armatei, ecoul intern și internațional al cuceririi independenței noastre naționale. Tot aici au fost prezentate exponate care reliefează participarea voluntarilor bulgari la luptele din anul 1877, fotocopii de pe stampe ale vremii ilustrînd aspecte ale luptelor eroice de la Grivița, Plevna, Rahova și Smîrdan.în continuare, oaspeții bulgari au făcut o vizită la Muzeul Militar Central. Colonelul Victor Mili- taru a prezentat istoricul și tema-

tica muzeului. Au fost vizitate sălile componente, parcul de artilerie, tancuri și aviație care prezintă cronologic materiale ilustrînd principalele momente din istoria țării, din dezvoltarea armatei și artei militare la româniIn cursul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate.Delegațiile de activiști de partid și de stat din R. P. Bulgaria, invitate să participe la manifestările care au loc cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la cucerirea independenței de stat a României, și-au continuat vizitele în regiunile București, Oltenia, Galați, Dobro-

uropaLa întrebarea lui D. Dumitriu, redactor șef adjunct al revistei „Viața economică" cu privire la poziția Suediei față de dezvoltarea relațiilor economice intereuropene, oaspetele a a- rătat că este în interesul Suediei, care exportă circa 25 la sută din producția sa, să-și sporească cît mai mult schimburile externe. „Comerțul nostru cu statele răsăritene crește continuu. în ce privește relațiile cu România, există posibilitatea perpetuării și extinderii continue a schimburilor". Ministrul de externe suedez opinează că dezvoltarea schimburilor între diferite țări influențează realizarea unor relații politice mai bune, ceea ce va avea urmări favorabile asupra însăși situației politice în Europa.Răspunzînd unei întrebări privitor la poziția Suediei față de intenția Angliei de a adera la Piața comună, oaspetele a arătat că intrarea Angliei în C.E.E. ar avea o semnificație nu numai economică, ci și politică. Considerăm ca nefericit faptul că Europa occidentală este împărțită în două grupări economice — a spus el.La întrebarea cu privire la lucrările Comitetului celor 18 de la Geneva, pusă de George Serafin, redactor șef adjunct al revistei „Lumea", Nilsson a arătat că Suedia este interesată să se ajungă la un tratat cu privire la nediseminarea armei nucleare. „în legătură cu aceasta — a arătat ministrul suedez — nu trebuie adresate apeluri, cereri numai țărilor care nu posedă arma nucleară, ci și țărilor care posedă arma nucleară. Acesta este motivul pentru care noi, partea suedeză, cerem ca țările care posedă arma nucleară să nu sporească stocurile existente". Credem — a spus el — că, dacă vom ajunge la un tratat de nediseminare, nu trebuie după aceea să se pună piedici în calea încercărilor țărilor care nu posedă arma nucleară de a folosi în mod pașnic energia nucleară.

Delegația Comitetului regional Ruse a Partidului Comunist Bulgar, condusă de Petar Danailov,. prim-secretar, a vizitat luni dimineața Combinatul zootehnic de la Ulmeni, și complexul agroalimen- tar „30 Decembrie". Oaspeții au fost însoțiți de Gheorghe Necu'.a, prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Și Marin Drăgan, secretar.în regiunea Oltenia, membrii delegației bulgare conduse de Crăstiu Eftimov, secretar al Comitetului regional Vrața al P.C.B., au fost luni oaspeții orașului Tg. Jiu și ai Combinatului de industrializare a lemnului din localitate. Tot aici au fost vizitate creațiile marelui sculptor Constantin Brâncuși — „Poarta sărutului", „Masa tăcerii" și „Coloana infinitului". Seara, la Craiova, membrilor delegației le-a fost prezentat filmul românesc „Dacii".în regiunea Galați, delegația condusă de Ivan Nicolov Besev, președintele Sfatului popular regional Plevna, a vizitat luni diverse obiective industriale: Combinatul siderurgia „Gh. Gheorghiu-Dej" și Șantierul naval din Galați, eohibi- natele de celuloză și hîrtie și de fibre artificiale din Brăila.în Dobrogea, delegația bulgară în frunte cu Vîlcan Șopov, prim- secretar al Comitetului regional Tolbuhin al P.C.B., s-a întîlnit la sediul Comitetului regional Dobrogea al Partidului Comunist Român I cu specialiști de la Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare, care au făcut o prezentare a lucrărilor astuale și de perspectivă din cadrul marelui sistem de irigații de pe Valea Carasu. Apoi, oaspeții au vizitat acest șantier. Membrii delegației bulgare au vizitat, de asemenea, șantierul de extindere și Constanța, tă de lînă mobilă și industrialăDelegația de activiști de partid condusă de Vasil Țenov, prim-se- eretar al Comitetului orășenesc Botevgrad al P.C.B., care a sosit luni Ia Ploiești, a făcut o vizită în noile cartiere ale orașului. Seara, membrii delegației au luat parte la o adunare consacrată celei de-a 90-a aniversări a cuceririi independenței de stat a României și Zilei Victoriei.

modernizare a portului’ întreprinderea integrași șantierul fabricii de furnir estetic din zona a orașului.

(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 $1 12 mai. în tară : vremea se menține frumoasă și călduroasă în prima parte a intervalului, apoi devine ușor instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse de ploaie în a doua parte a intervalului. Vînt slab pînă la potrivit din nord- vest. Temperatura în scădere ușoară spre sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar maximele între 15 și 25 de grade. în 
București : vremea se menține frumoasă și călduroasă la începutul intervalului. Cerul va fi schimbător. Vînt potrivit din vest. Temperatura ușor variabilă.

Vedere parțială a Combinatului metalurgic de la Kosice

Telegrame
Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a trimis cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberări) Cehoslovaciei de sub jugul fascist, o telegramă de felicitare tovarășului Bohuslav Lastovicka, președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului a-

facerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Vaclav David, cu ocazia celei de-a XXIl-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.
★Cu prilejul celei de-a XXII-a a- niversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a adresat Consiliului Central a] Sindicatelor din R. S. Cehoslovacă, o telegramă de felicitare. (Agerpres)

Depunerea unor 
coroane de flori

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Cestmir Cisar, și membrii ambasadei au depus luni dimineața coroane de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism și la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală.La solemnități au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Forțelor Armate.La Monumentul eroilor sovietici au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasade*. (Agerpres)

PrimOverile Vltavei
In aceste zile de primă

vară Praga, străvechiul o- 
raș de pe malurile Vlta
vei, își dezvăluie cu inten
sitate -frumusețile create 
de-a lungul anilor de min
tea și mina iscusită a oa
menilor, frumuseți sporite 
și îmbogățite considerabil 
in anii construcției socia
liste.

Simbol din totdeauna al 
reînnoirii naturii și al 
tinereții, luna mai a căpă
tat în Cehoslovacia, în ul
timele decenii, o semnifi
cație deosebită. In urmă 
cu 22 de ani, la 9 mai 1915, 
istoria poporului ceho
slovac a consemnat un e- 
veniment memorabil — e- 
liberarea țării de sub ju
gul fascist De atunci, în 
fiecare an, poporul Ceho
slovaciei socialiste întim- 
pină primăvara ca pe un 
sol al vieții sale noi.

Si in acest an, cu ocazia 
zilei eliberării, orașele și 
satele cehoslovace au îm
brăcat straie festive. 
Pretutindeni, oamenii
muncii au întâmpinat a- 
ceastă mare sărbătoare cu 
un puternic avînt în mun
că, cu noi și mari succe
se în construcția socia
listă.

„OBIECTIVUL Nr.l"
Combinatul metalurgic 

din Kosice — „obiectivul 
nr. 1", cum i se spune aici 
— este unul dintre cele 
mai importante șantiere 
industriale ale Cehoslova
ciei. Zilele trecute, con
structorii lui au dat în ex
ploatare, înainte de ter
men, cel de-al doilea fur
nal. Avind o capacitate de 
1719 metri cubi, acesta 
depășește cu aproape o 
treime capacitatea celui 
mai mare furnal de la Os
trava.

Noul furnal de la Ko
sice va contribui la creș
terea productivității între
gului combinat al Slova
ciei de răsărit, permițind 
exploatarea mai eficientă 
a oțelăriilor și laminoare- 
lor. Prin intrarea lui în 
funcțiune va spori produc
ția de oțel a țării, această 
ramură-cheie a economiei 
naționale, care în anii pu
terii populare a cunoscut 
un avînt deosebit. In pre
zent Cehoslovacia reali
zează anual peste 8,6 mi

mai mare parte a investi
țiilor de 243 miliarde co
roane prevăzute pentru 
perioada 1966—1970 va 
fi alocată acestor sectoare.

Creșterea producției de 
oțel în anii viitori depin
de în mare măsură de rit
mul în care se vor desfă
șura mai departe lucră
rile pe șantierul combina
tului din Kosice, ca și pe 
șantierele altor obiective 
similare. De aceea fieca
re succes obținut de con
structorii de pe aceste

CORESPONDENȚA DIN PRAGA 
DE LA EUGEN IONESCU

lioane tone de oțel, ceea 
ce reprezintă o creștere de 
peste patru ori față de ni
velul atins în domeniul 
respectiv în anii dinain
tea eliberării. în 1966, pro
ducția globală a industriei 
metalurgice a fost cu 8,2 
la sută mai mare decit în 
1965. Aceasta in condițiile 
în care volumul planificat 
al producției industriale 
a crescut in ansamblu cu 
7,4 la sută.

O contribuție însemnată 
la dezvoltarea în ritm sus
ținut a industriei metalur
gice au adus-o combinate
le din Ostrava, Kuncice, 
oțelăriile din Kladno, O- 
lomouc, Vitkovice, Bratis
lava, precum și combina
tul din Kosice.

Cel de-al patrulea plan 
cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale ceho
slovace, care a intrat în 
al doilea an de aplicare, 
prevede creșterea în con
tinuare a industriei meta
lurgice, paralel cu cea e- 
nergetică, a construcției 
de mașini și chimică. Cea

Adunare la Combinatul 
chimic din FăgărașLa Combinatul chimie din Făgăraș a avut loo luni o adunare consacrată celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Au participat oameni ai muncii, conducători ai organelor locale de partid și de stat, precum și membri ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București.Dan Foghel, director al

combinatului chimic, și Janis Jindrich. Gonsilier al Ambasadei R. S. Cehoslovace la București, au vorbit cu acest prilej despre realizările obținute de poporul cehoslovac în construirea socialismului.în încheiere, a fost prezentat un film artistic, producție a studiourilor cehoslovace. (Agerpres)

șantiere este primit cu 
bucurie de întregul popor 
cehoslovac.

„Toate drumurile duc 
la Kosice" — se spune 
aici. Căci combinatul din 
Slovacia răsăriteană capă
tă pe zi ce trece o impor
tanță tot mai mare pen
tru întreaga economie ce
hoslovacă. în anul 1973, 
cînd va intra în funcțiune 
cv întreaga capacitate, el 
va aduce o puternică con
tribuție la accelerarea 
creșterii unui șir de impor
tante ramuri industriale 
ale țării.

TRECUT ȘI PREZENT 
LSDUB

înainte de război, satul 
Dub (în limba cehă dub 
înseamnă stejari era una 
dintre cele mai sărace așe
zări din Cehia de sud. în 
1949, în sat a luat ființă 
o cooperativă agricolă u- 
nică. în primii ani au exis
tat greutăți inerente ori
cărui început. Dar treptat 
hărnicia oamenilor le-a 
învins. Astăzi cooperati
va, specializată în produc
ția de lapte, dispune 
de 1 200 hectare de pămînt 
arabil, peste 800 de vite 
cornute mari și 1 100 de 
vite cornute mici și porci
ne. în colaborare cu Insti
tutul agronomic și cu spe
cialiștii din regiune, creș
terea vitelor a fost organi
zată pe baze științifice. 
Rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate. în ultimii doi 
ani veniturile provenite 
din valorificarea laptelui 
au crescut in medie cu 510 
coroane la hectar Nivelul 
de trai al cooperatorilor 
s-a îmbunătățit simțitor, 
în sat s-au construit mul
te case noi, iar în prezent 
veniturile cooperatorilor 
sînt cu 40 la sută mai 
mari decit în 1962. Pentru 
rezultatele deosebite obți
nute în muncă, președin
tele cooperativei agricole 
unice din Dub, B. Bluma, 
a fost decorat recent cu 
„Ordinul Muncii". Iar, a-

șezarea Dub s-a transfor
mat, în decursul anilor, ai
doma multor localități 
rurale din Cehoslovacia, 
intr-un sat înfloritor, care 
își trage seva prin rădă
cinile adine implîntate în 
pămintul roditor al agri
culturii socialiste.

Anul trecut, cînd a fost 
depășită cea mai mare 
producție înregistrată în 
agricultura Cehoslovaciei, 
volumul producției agri
cole globale era cu 8 la 
sută mai mare decit me
dia ultimilor 3 ani. Un rol 
important in obținerea a- 
cestui rezultat l-a avut 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii; 
în 1966, pe ogoarele țării 
au fost trimise aproape 
15 000 de tractoare, peste 
3 000 de combine cerealie
re, un mare număr de ma
șini pentru recoltarea sfe
clei și cartofilor, autoca
mioane etc. Industria chi
mică a livrat agriculturii 
cantități tot mai mari de 
îngrășăminte.

Primăvara anului 1967 
a fost marcată de două e- 
venimente importante 
pentru dezvoltarea mai 
departe a agriculturii : 
plenara C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia din 23—24 
martie și sesiunea Adună
rii Naționale Cehoslovace 
din 5—7 aprilie. Plenara a 
adoptat un șir de măsuri 
menite să contribuie la ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a producției agrico
le, la mobilizarea tuturor 
forțelor în vederea atinge
rii acestui obiectiv. Pentru 
aceasta se preconizează 
introducerea mai consec
ventă a realizărilor știin
ței și tehnicii in agricultu
ră și în ramurile prelucră
toare, diverse forme de 
specializare și cooperare 
etc. Totodată, in. cadrul se
siunii Adunării Naționale, 
s-a hotărit reorganizarea 
conducerii agriculturii 
prin înființarea Ministe
rului Agriculturii și al Ali
mentației, organ menit a 
crea condiții optime pen
tru aplicarea noului sistem 
de conducere și organizare 
a agriculturii.

Anul acesta se preve
de o creștere a volumului 
producției agricole globale 
cu 2,9 la sută față de 1966. 
Știrile cotidiene publicate 
în presă și care se referă 
la mersul campaniei agri
cole de primăvară arată 
că pe cîmpiile Cehiei, Slo
vaciei, Moraviei oamenii 
muncii din agricultură ob
țin noi succese în îndepli
nirea sarcinilor ce le re
vin.

Puterea populară a des
cătușat în întreaga țară e- 
nergii fără precedent. Oa
menii muncii din uzine, 
fabrici, de pe ogoare, din 
institute de cercetări, la
boratoare își dedică cu in- 
suflețire hărnicia și talen
tul muncii creatoare, în
floririi continue a Ceho^ 
slovaciei socialiste^
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IN LUPTA ÎMPOTRIVA AGRESIUNII S. U. A.

Baze americane 
atacate de patrioți
SAIGON 8 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă, citind comunicatele militare americane, anunță că lupte violente s-au dat duminică și luni în regiunea nordică a Vietnamului de sud. Luptele cele mai grele au loc la Con Thien, unde se află baze ale pușcașilor marini americani. Paralel cu atacul forțelor regulate ale Frontului Național de Eliberare, detașamentele de partizani au lansat duminică un atac cu mortiere la bazele de la Gio Linh, Dong Ha și Carroll din aceeași provincie. Luni după-amia-

ză, la Con Thien luptele continuau, iar la celelalte baze unitățile regulate de patrioți au declanșat noi a- tacuri, provocînd inamicului pierderi în oameni și în armament. Luni dimineața, podul de la Phu Long, la 10 km nord de Saigon, a fost aruncat în aer de patrioți. In felul acesta a fost tăiată una din șoselele de legătură între Saigon și provincia din vestul țării, la frontiera cu Cambodgia, unde au loa lupte de mare amploare între patrioți și trupele americano-saigo- neze.
DECORAREA FORȚELOR ARMATE 
Șl A POPULAȚIEI DIN HANOIHANOI 8 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., la Hanoi a avut loa duminică seara un miting organizat de Comitetul oră- șenesa Hanoi al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetul administrativ și Comandamentul militar al capitalei Republicii Democrate Vietnam. Au participat numeroși locuitori ai orașului, muncitori și luptători fruntași. Au fost prezenți Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politia al C.C. al Partidului celor ce muncesa din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al apărării naționale al R. D. Vietnam, și alți conducători ai R. D. Vietnam. Luînd cuvîntul, Tran Duy Hung, președintele Comitetului administrativ al orașului Hanoi, a arătat că

în ultimele zile agresorii S.U.A. au intensificat atacurile împotriva R. D. Vietnam. Populația și forțele armate din orașul Hanoi le-au dat o ripostă hotărîtă, doborînd în pe
rioada 25 aprilie—5 mai 18 avioane 
americane. Vorbitorul a subliniat hotărîrea locuitorilor orașului de a continua lupta și de a învinge.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, al Adunării 
Naționale, al Consiliului de 
Miniștri și al președintelui 
Ho Și Min, generalul Vo Ngu
yen Giap a remis forțelor ar
mate și populației din Hanoi 
Ordinul Independenței clasa I 
și i-a felicitat cu ocazia victo
riilor obținute.

Rămășițele unui avion de bombardament american doborît de apărătorii 
Hanoiului

ALEGERI ÎN R. D. VIETNAM:

Poporul strins unit în jurul
Frontului PatrieiHANOI 8. — Corespondentul A- gerpres Adrian Ionescu transmite : Rezultatele alegerilor pentru sfaturile populare care au avut loc luna trecută în R. D. Vietnam au fost comunicate luni oficial în cadrul unei conferințe de presă organizată de Uniunea ziariștilor din Vietnam. Candidații propuși pe listele Frontului Patriei au obținut peste 99 la sută din voturile exprimate.într-o declarație dată publicității de I Tat Dac, ministru adjunct al afacerilor interne, se subliniază că, în ciuda numeroaselor dificultăți,

locuitorii R. D. Vietnam din insulele supuse atacului navelor americane și pînă în regiunile situate lîngă linia de demarcație militară provizorie, bombardate de artilerie, s-au prezentat cu toții la secțiile de votare amenajate din cauza a- cestor condiții în adăposturi.
TRIBUNALUL

Sărbătorirea Zilei 
independentei de stat 
a României peste hotare

LONDRA 8. — Corespondentul Agerpres L. Rodescu transmite : Cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a proclamării independenței de stat a României, Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, a oferit sîm- bătă seara o gală de filme românești, urmată de un cocteil pentru cetățenii de origine română stabiliți în Anglia.In fața asistenței, ambasadorul român a evocat paginile glorioase din istoria luptei duse de poporul nostru pentru cucerirea independenței și suveranității naționale.
★BUDAPESTA 8. — Corespondentul Agerpres A. Pop transmite i

Cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a independenței României, Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor români din Debrecen.La solemnitate au participat Fa- zekas Karoly, președintele Frontului popular patriotic din județul Hajdu-Bihar, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Din partea ambasadei Republicii Socialiste România la Budapesta au mai fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor români din localitățile Hajduboszormeny, Nyi- regyhăza și Miskblc.

APARTHEIDUL 
ÎNFIERAT

„Regimul de apartheid care 
are un caracter inuman consti
tute totodată o amenințare pen
tru pace în Africa șl în lume". 
In acești termeni este înfierată 
în rezoluția conferinței vest- 
europene asupra apartheidului 
politica de cruntă discriminare 
și asuprire rasială aplicată în 
Republica Sud-Africană. Denun- 
tînd „agravarea segregației și re
presiunii în interiorul Africii de 
sud", rezoluția atrage atenția 
opiniei publice europene asupra 
ajutorului important financiar

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

— cerința opinieiBRUXELLES 8 (Agerpres). — In capitala Belgiei a avut loc o demonstrație de protest împotriva loviturii de stat militare din Grecia. La demonstrație au participat 1 500 de persoane. Demonstranții purtau pancarte cerînd eliberarea deținuților politici și condamnînd actualul regim militar.LONDRA 8 (Agerpres). — Conferința de la Eastbourne a 300 de consilii sindicale a condamnat cu hotărîre instaurarea dictaturii militare în Grecia și și-a exprimat solidaritatea cu oamenii muncii greci. Conferința a recomandat Consiliului general al Congresului sindicatelor britanice să întreprindă acțiuni în apărarea drepturilor poporului grec.într-o declarație publicată luni după-amiază la Strasbourg și semnată de Francis Vals, președintele fracțiunii socialiste din parlamentul european, și Lucien Ra- doux, președintele biroului de legătură a partidelor socialiste din C.E.E., se cere „suspendarea aplicării acordului de asociere a Greciei la C.E.E. pînă la restabilirea democrației parlamentare în această țară". Declarația denunță dictatura militară instaurată în Grecia, suprimarea libertăților constituționale și arestarea arbitrară a miilor de cetățeni.
NOI MASURI REPRESIVE 

LA ATENAATENA 8 (Agerpres). — Tribunalul militar din Kozani a condamnat la 2 ani închisoare un student în medicină și un tînăr muncitor acuzați că ar fi difuzat știri potrivnice regimului militar instaurat în urma loviturii de stat.Alte 9 persoane au fost condamnate la 3—6 luni închisoare sub acuzația de a fi distribuit manifeste ale partidului E.D.A. și de a fi opus rezistență forțelor de poliție, iar patru persoane au fost arestate la Atena pe motiv’că ar fi găzduit comuniști.

publice mondiale8. — Corespondentul Georges Dascal trans-PARISAgerpresmite : Cîteva sute de personalități din Franța — cadre universitare, scriitori și artiști — au semnat petiții cerînd eliberarea imediată a intelectualilor șl democraților greci aflați în închisoare. Pe de altă parte, Asociația națională a foștilor combatanți din Rezistența franceză a făcut un nou demers pe lîngă autoritățile grecești, cerînd cu tărie eliberarea lui Manolis Glezos și a celorlalți membri din mișcarea de rezistență greacă.

și tehnio cît șl asupra cooperării 
mllitaro pe care marile puteri 
occidentale continuă să Ie acor
de rasismului sud-african. Par- 
ticipantii la conferință invită 
forfele democratice din Eu
ropa să-și ia angajamentul so
lemn de a face totul, în parla
mente și pe lingă guverne, pen
tru ca „să fie suspendate toate 
furniturile de arme șl de mate
riale militare către guvernul 
sud-african și pentru ca să în
ceteze ajutorul tehnic acordat 
acestui guvern, ajutor atît de 
important azi pentru economia 
apartheidului".

Conferința vest-europeană a- 
supra apartheidului a luat sfîr- 
șit duminică seara la Paris după 
două zile de dezbateri. Organi
zată de comitetul de legătură 
francez împotriva apartheidului, 
conferința a reunit delegații ale 
comitetelor anti-apartheid, ale 
partidelor politice și ale centra
lelor sindicale naționale din 
mai multe țări vest-europene 
(Franța, Anglia, Irlanda, Suedia, 
Olanda, Elveția, R.F.G.), pre
cum și reprezentanți ai unor 
organizații Internationale, ai 
mișcărilor de rezistentă din A- 
frica de sud și Rhodesia și ai 
comitetului anti-apartheid din 
Japonia.

Al. GHEORGHIU

MOSCOVA

DEZVELIREA MONUMENTULUI

SOLDATULUI NECUNOSCUT
MOSCOVA 8. — Corespondentul Agerpres S. Podină transmite: Luni dimineața a avut loa dezvelirea monumentului soldatului necunoscut, ridicat în grădina Alexan- drovski, lîngă zidul Kremlinului.La solemnitate au luat parte L. I. Brej nev, N. V. Podgornîi și alți conducători de partid și de stat, mareșali ai Uniunii Sovietice, delegați din orașele-erou Leningrad, Kiev, Volgograd, Sevastopol, Odesa și Brest, numeroși oameni ai muncii din Moscova.

în fața monumentului soldatului necunoscut, L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a aprins o flacără veșnică. Foaul a fost adus de la Monumentul eroilor de pe cîmpul lui Marte din Leningrad, unde sînt înmormîntați eroii revoluției din 1917. Asistența a depus la monument coroane de fiori, în timp ce prin piața Manejnaia au defilat unități ale armatei șl flotei maritime militare și coloane de oameni aî muncii din Moscova.

INici un progres 
în negocierile

| rundei Kennedy
@ 11 ÎNCEPUT ȘEDINȚA „ULTIMEI ȘANSE"GENEVA 8 (Agerpres). — Negocierile „rundei Kennedy" au fost continuate luni la Geneva, fără a se înregistra nici un progres spre rezolvarea impasului intervenit. Reprezentanții Pieței comune și ai Statelor Unite nu au reușit să a- planeze divergențele care au împiedicat realizarea, cel puțin, a u- nui proiect de acord general în ce privește reducerile tarifare pentru produsele chimice și agricole. După ședința de duminică noaptea, prelungită în tot cursul zilei următoare, o nouă ședință nocturnă a fost fixată pentru noaptea de luni spre marți — după părerea parti-
a a a a a a a

cipanților, „absolut ultima șansă pentru salvarea negocierilor de la prăbușirea totală". Sentimentul general înainte de această fază a tratativelor era că „termenul limită de marți noaptea (pentru realizarea unui acord) va fi extrem de greu, dacă nu imposibil de respectat". O bună parte din participanți, pre- văzînd un eșeo al acestei ultime încercări, au preconizat — pentru acest caz — o conferință ministerială care să aibă loc spre sfîrși- tul săptămînii, după reuniunea de miercuri și joi de la Bruxelles a miniștrilor Pieței comune. , ■» jk
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Cea de-a 20-a Adunare Generală a Organizației 
Mondiale a Sănătății ?i_a 'ncePu< 'uni lucrările la Palatul Națiunilor din 
Geneva. La lucrări participă aproximativ 400 de reprezentanți ai celor 125 de 
state membre și ai celor trei state asociate ale O.M.S. Delegația Republicii Socia
liste România este condusă de Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor 
sociale. La sesiune asistă, de asemenea, reprezentanți ai O.N.U. și ai instituțiilor 
specializate, precum și observatori ai unor organizații neguvernamentale.
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o Pictorul mexican David Alfaro Siqueiros care se află pe lista recenților laureați ai premiului internațional Lenin pentru pace a hotărît să doneze contravaloarea acestui premiu (28 000 ruble, respectiv 30 800 dolari) autorităților R.D. Vietnam.
® O demonstrație antiamerica- 

nă a fost organizată duminică la 
Beirut de studenții libanezi. Ei 
au purtat placarde și au scandat 
lozinci de protest împotriva agre
siunii americane in Vietnam și 
a amestecului S.U.A. în afacerile 
țărilor Orientului Mijlociu.® Reprezentanții comandamentului armatei a șaptea americane staționate în R.F.G. au fost în- tîmpinați în piața orașului Frankfurt pe Main de sute de demonstranți cu lozincile : „Americani, cărați-vă acasă!“, „Să se pună capăt războiului criminal de agresiune din Vietnam !“. La intervenția poliției, 18 cetățeni au fost arestați.

„BERTRAND RUSSELL

© Un număr de 44 de cluburi 
sie Partidului democrat din New 
York, care reunesc 25 000 de 
membri, au adresat președintelui 
Johnson un apel în care cer înce
tarea necondiționată a bombarda
mentelor asupra Republicii De
mocrate Vietnam și recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Continuarea 
războiului din Vietnam, mențio
nează autorii acestui apel, ar pu
tea duce la înfrîngerea democrați
lor în alegerile prezidențiale din 
1968.

Martori 
oculari 
relatează...STOCKHOLM 8 (Agerpres). — In ședința de duminică a Tribunalului internațional pentru anchetarea crimelor comise de S.U.A. în Vietnam, alți cinci martori oculari au relatat despre raidurile efectuate de aviația americană asupra u- nor obiective civile din R. D. Viet
nam. Profesorul japonez Yoichi Fu
kushima a descris amănunțit atacurile asupra școlilor, spitalelor și instalațiilor agricole și industriale. Mărturiile sale au fost confirmate de secretarul personal al lui Bertrand Russell, Ralph Schoeman (S.U.A.). Demascînd barbaria bombardamentelor americane, el a a- mintit declarația generalului american în retragere Curtis Lemay că S.U.A. „vor bombarda Vietnamul de nord pînă îl vor readuce la epoca de piatră".

Șeful statului major al armatei 
cambodgiene, generalul Kouioudeth, a acuzat guvernele S.U.A., Vietnamului de sud și Tailandei de „acte de agresiune persistente și continue" împotriva țării sale. în ultimii doi ani, a arătat el, actele de agresiune comise de forțele americane, sud-vietnameze și tailande- ze de la frontiera Cambodgiei au provocat moartea a peste 100 de cambodgieni și rănirea altor 277.

Televiziunea Italiană a transmis imagini documentare zguduitoare care redau momente ale loviturii de stat militare din Grecia : tancuri pe străzile Atenei ; geamurile sparte cu patul puștii la casa în care a fost arestat Andreas Papan- dreu ; sîrmă ghimpată în jurul lagărelor de concentrare improvizate ; cozi lungi de oameni ducînd schimburi celor arestați sau care, pur și simplu, doreau să afle unde sînt cel apropiați lor.Acest telereportaj a fost realizat în secret și scos din țară cu ajutorul unor turiști.
SCHIMB DE PĂRERI 
JAPONO - AMERICAN CU 
PRIVIRE EA NEDISEMINAREA 
ARMEI ATOMICETOKIO 8 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Takeo Miki, a avut luni o întrevedere cu Wiliam Foster, șeful delegației Statelor Unite în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, sosit într-o vizită în Japonia. Ei au făcut un schimb de păreri în probleme legate de proiectul de tratat cu privire Ia nerăspîndirea armei nucleare. Din surse informate, a- genția France Presse relatează că ministrul de externe japonez a reafirmat că guvernul său sprijină în principiu un tratat de nedisemina- re a armei nucleare, dar cere ca un asemenea tratat să țină seama de punctele de vedere ale Japoniei și, mai ales, să nu constituie o piedică pentru dezvoltarea tehnică și economică a țărilor nenucleare.
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Cu toții sîntern de 
acord că limbajul lapi
dar al cifrelor nu are 
sonoritatea versului, ac
cesibil deopotrivă sa
vantului, contabilului, 
strungarului sau trudi
torului de pe ogoare. 
Și totuși sînt statistici 
care nu pot lăsa indife
rent pe nimeni. Una 
din ele ar putea fi men
ționată într-un singur 
rînd: 10 000 de oameni mor de foame zilnic pe glob. Dincolo 
însă de această cifră se 
ascunde o dramă de 
proporții nebănuite.

10 000 de oameni

rea majoritate sînt co
pii". Faptele acestea 
zguduitoare au fost co
municate zilele trecute 
la New York de către 
Herbert Waters, direc
torul așa-numitei agen
ții americane pentru 
dezvoltare.

Dar să apelăm din 
nou la statistică. Țările 
în care foametea face 
ravagii sînt cele care 
s-au aflat pînă nu de 
mult sub dominația co
lonială. Un exemplu : 
India. In perioada asu
pririi coloniale, în a- 
ceastă țară au murit de 
foame peste 70 de mi
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mor zilnic de foame, 
ceea ce înseamnă dis
pariția în fiecare an, 
din cauza acestui fla
gel, a unei populații e- 
chivalente cu jumătate 
din cea a Austriei. In
dicatorul cronometru- 
lui marchează la fieca
re 8,64 de secunde un 
deces cauzat de chinui
toarea foame. în timpul 
cît formezi un număr 
de telefon, un om se 
stinge clin viață visînd 
la o bucată de pîine. 
Mulți nu-i cunosc nici 
gustul. în scurta lor 
existență, n-au găsit de- 
cît pieptul secătuit al 
mamei, încheindu-și 
viața înainte de a în
văța să-i rostească nu
mele, înainte chiar de a 
ști ce înseamnă să tră
iești. Neîndurătoarea 
statistică notează : „ma-

lioane de oameni, iar 
390 de milioane nu au 
știut niciodată ce în
seamnă să fii sătul. 
Nimeni n-a putut cal
cula numărul celor ce 
au murit prin inaniție 
în toate teritoriile fos
telor imperii coloniale. 
Dar statistica precizea
ză că în acest timp nu
mai spre băncile din 
City curgeau șuvoaie 
de aur: în 35 de ani 
seifurile londoneze au 
stors din colonii fabu
loasa sumă de 3539 
milioane lire sterline.

Exploatarea nemi
loasă a țărilor din A- 
sia, Africa și America 
Latină de către marile 
monopoluri europene și 
nord-americane a dus 
la situația în care as
tăzi oamenii din majo
ritatea țărilor foste co

loniale mănîncă de ș 
4—7 ori mai puține g 
proteine decît semenii e 
lor din țările dezvolta- g 
te. In afara imenselor ț| 
greutăți pe care țările Lf 
subdezvoltate le au de 
învins ca urmare a în
delungatei dominații 
străine, an de an se 
acumulează noi tare ge
nerate de continuarea 
exploatării monopoliste.

10 000 de oameni 
mor zilnic de foame, 
în hambarele S.U.A. se 
află însă 400 de mi
lioane de bușeli de ce
reale. Timp de trei de
cenii la rînd guvernul 
american a plătit fer
mierilor subvenții pen
tru a nu mai cultiva pă- 
mîntul în scopul res- 
trîngerii producției și al 
menținerii prețurilor ri
dicate. Nu o dată s-au 
aruncat în canalele de 
scurgere zeci și sute de 
tone de lapte pentru 
același motiv. Copiii 
subnutriți din țările 
înapoiate îi uitaseră 
sau nici nu-i cunoscu
seră gustul. în schimb, 
nu s-a întreprins nimic 
pentru a nu se scădea 
prețurile la materiile 
prime furnizate de ță
rile în care mor de foa
me cei 10 000 de oa
meni. în Vietnam, 
S.U.A. cheltuiesc pes
te 30 de milioane de 
dolari pe zi pentru a 
semăna moarte. Cu pre
țul unui singur bom
bardier ce aruncă în
cărcătura sa ucigătoa
re peste satele și ora
șele vietnameze s-ar 
putea ospăta într-o zi 
500 000 de oameni I

Statistica este neîn
durătoare. 10 000 de oa
meni mor de foame zil
nic pe glob. în spatele 
acestei cifre se întrevăd 
și acele forțe ale reac- 
țiunii și întunericului 
care poartă răspunderea 
pentru această tragedie 
a omenirii.
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A. BUMBAC

La Damasc a fost semnat acordul de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană. Acordul conține prevederi referitoare la dezvoltarea colaborării dintre cele douq țări în domeniile științei, în- vățămîntului, culturii, radiotelevi- ziunii, cinematografiei și sportului. Din partea guvernului român, a- cordul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea guvernului sirian de Mahmoud el Ayoubi, secretar general în Ministerul Educației. A fost de față Constantin Olcescu, însărcinat cu afaceri a. i. al Republicii Socialiste România la Damasc.

Sărbătorirea Zilei vic
toriei în Franța. Cea de-a 
22-a aniversare a Zilei victoriei 
a fost sărbătorită la Paris printr-o 
ceremonie desfășurată la Arcul de 
Triumf. Președintele republicii, 
generalul Charles de Caulle, după 
ce a trecut in revistă unitățile mi
litare aflate în Place de l’Etoile, a 
reanimat flacăra veșnică de la 
mormîntul soldatului necunoscut, 
în toate regiunile Franței, repre
zentanți ai autorităților, ai foștilor 
combatanți, ai luptătorilor din Re
zistentă, deportaților și prizonieri
lor au depus flori pe mormintele 
eroilor din război.

Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (FLOSY) a lansat o chemare la greva generală, pentru 10 mai, în Aden, în semn de protest împotriva represiunilor colonialiste împotriva locuitorilor din așa-zisa Federație a Arabiei de Sud. FLOSY a chemat totodată la noi manifestații de masă și la intensificarea operațiunilor împotriva forțelor colonialiste britanice și a instalațiilor militare ale acestora. La rîndul său și Frontul Național de Eliberare din Aden a chemat la o grevă generală tot pentru 10 mai.
Vizita lui Aurel Vijoli la 

Budapesta. Ministrul de finanțe al Republicii Socialiste România, Aurel Vijoli, a sosit luni la Budapesta, într-o vizită prietenească înR. P. Ungară, la invitația lui Peter Valyi, ministrul de finanțe al acestei țări.
Lucrările Comisiei mixte 

româno-iugoslave. Luni au început la Belgrad lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier.
I. B. Tito l-a primit pe

S. Carillo. Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit luni pe Santiago Carillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care se află în vizită în R.S.F. Iugoslavia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.
„Lunar Orbiter-4", nava spațială de luat vederi, după ce a parcurs aproximativ 40 000 de kilometri, s-a plasat luni după-amiază pe orbită în jurul Lunii.

într-o declarație dată 
publicității la Damasc, guvernatorul militar al Siriei a dezvăluit luni descoperirea unei noi conspirații împotriva regimului sirian, pusă la cale de forțele reacționare și de serviciile americane și iordaniene de spionaj, precum și de elementele dușmănoase din Siria care s-au refugiat în Iordania. Din aceste uneltiri a făcut parte strecurarea recentă, într-u- nul dintre ziarele siriene, a unui articol cu caracter provocator menit să ațîțe elementele religioase împotriva regimului. Autoritățile, a arătat guvernatorul, au luat măsuri „pentru a zdrobi toate forțele dușmănoase".
Convorbiri bulgaro-sue- 

deze au început luni la Sofia între Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, și Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe al Suediei, care se află într-o vizită în Bulgaria.
Simpozion internațional de economie apicolă. La Tananarive (R. Malgașă) s-au încheiat lucrările primului simpozion internațional de economie apicolă de pe continentul african organizat de Federația internațională a asociațiilor de apicultură (Apimondia) sub auspiciile O.N.U. Lucrările acestui simpozion s-au desfășurat sub președinția prof. mg. V. Harnaj (România), președintele Apimondiei Luînd cuvîntul in numele guvernului malgaș, J. Rabemamanjara, ministru de stat însărcinat cu agricultura, apele și pădurile, a declarat că guvernul Republicii Malgașe se va adresa României și Apimondiei pentru a primi sprijin în vederea instalării unei fabrici de faguri artificiali la Tananarive, procurarea de utilaj apicol, precum și pentru proiectarea unui combinat apicol după modelul celui din București.
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