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și alte detalii încă neștiute 
despre „Electroputere"

Victoria de la 6 Martie

Sărbătorim azi o împlinire istorică s un sfert de veac do 
la acel memorabil 6 Martie 1945 care a marcat triumful voin
ței poporului român, instaurarea orînduirii populare în țara 
noastră. După secole de dominație a claselor exploatatoare, 
pentru prima oară cîrma statului a fost preluată de un gu
vern al poporului, de un adevărat guvern democratic, în 
care rolul notărîtor îl avea clasa muncitoare, condusă de 
Partidul Comunist Român.

Aniversarea de astăzi ne aduce în amintire toată dogoa
rea, tot clocotul, toată încordarea acelor zile fierbinți. A 
FOST UN MOMENT HOTAR1TOR, UNUL DIN ACELE MO- 
MENTE-CHEIE CÎND'UN POPOR IȘI ROSTEȘTE RĂSPICAT 
VOINȚA SA, DE CARE DEPIND NEMIJLOCIT DESTINELE 
PATRIEI, CAILE El DE DEZVOLTARE SOCIAL-ISTORICA.

Prin răspunsul ierm, hotărît, răspicat, pe care 
l-a dat alternativei istorice ce i se deschidea 
înainte, poporul român, avînd în iruntea sa pe 
cel mai devotat luptător pentru interesele ma-

selor, partidul comunist, a înscris una dintre cele 
mai importante pagini din întreaga sa dezvol
tare națională, acționînd cu adevărat ca făurar 
al propriei istorii, exercitîndu-și dreptul său — 
drept sacru pentru orice popor, în orice împre
jurări și condiții — de a-și decide singur soarta.

Biruința poporului la 6 Martie 1945 a fost emanația uria
șului șuvoi revoluționar care contopea în albia sa acele mii 
și zeci de mii de izvoare de energie și voință, pornite în în
treaga țară după insurecția armată de la 23 August 1944 ; 
biruința de la 6 Martie a fost creația entuziastă a sutelor de 
mii de eroi, care, la chemarea înflăcărată a comuniștilor, au 
luptat neînfricat cu forțele reacțiunii pe străzile și în piețele 
orașelor, pe moșiile reformei agrare, în fața prefecturilor și 
primăriilor, în atelierele fabricilor și uzinelor, pe fronturile 
războiului antihitlerist — însuflețiți de același unic mare țel : 
O ROMÂNIE NOUA, LIBERA, ÎNFLORITOARE. Dintre ei, 
mulți, foarte mulți, au stropit, cu sîngele lor caldarîmul pie-

țelor, brazdele țarinilor, pămîntul înghețat al tranșeelor ; 
toți laolaltă alcătuind UN UNIC EROU COLECTIV, POPORUL.

Lupta și jertfele n-au fost în zadar.
Acel 6 Martie de neuitat a deschis larg drumul 

tuturor marilor prefaceri de mai tîrziu, întregu
lui proces revoluționar care a dus la cucerirea 
deplină a puterii de către clasa muncitoare, în 
irunte cu partidul ei comunist, la făurirea socie
tății socialiste pe pămîntul României. Poporul 
romăn și-a impus voința de stăpîn inalienabil și 
indivizibil în patria sa — țara de azi ne înfăți
șează grandioasele ei înfăptuiri socialiste, vas
tele ei perspective de propășire conturate cu 
mină sigură de partid la Congresul al X-Jea.

Omagiind ziua de 6 Martie și înaltele ei semnificații, adu
cem omagiul nostru fierbinte celor ce au făurit-o și între
gului drum istoric pe care l-au deschis — și pe care pășim 
mai departe, neabătuți, sub cîrmuirea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, spre viitorul visat și năzuit atunci!

Uzina «Electropu- 
tere>»-Craiova — rela
ta o știre recent publi
cată — este în măsură 
să expedieze, în pre
zent, la fiecare două 
zile, o locomotivă e- 
lectrică sau Diesel-e- 
lectrică". Chiar, 
pentru un profan 
materie — pentru 
re, însă, ideea de 
comotivă electrică 
mânească reprezintă 
o noutate ce nu și-a 
pierdut strălucirea — 
cifra, pregnantă și e- 
locventă ca o rnerafo- 
ră, deșteaptă firești 
întrebări, legitimează 
un chestionar.

Cum s-a ajuns — în 
numai cîțiva ani de la 
prima locomotivă Die- 
sel-electrică fabricată 
în România — la actu
alul record de con
strucție ?

în tabela de valori a 
industriei noastre, „E- 
lectroputere" își are 
pătratul său, cu para
metrii încă în stadiu. 
Se știe mult, se știe 
puțin.' „Electroputere", 
pentru lectorul obiș
nuit al ziarelor, sem
nifică o mare uzină, 
cea mai mare a ramu
rii electrotehnice, par
te notorie din vasta o- 
peră a industrializării 
socialiste, cu un dina
mism al înaintării a- 
firmat în nenumărate 
prilejuri. Cazul de ca
re ne ocupăm e, în a- 
cest sens, simptoma
tic : 8 „Diesele" pro
duse în 1962, 133 loco
motive Diesel-electrice 
și 35 locomotive elec
trice planificate îra 
1970. Pentru specialis
tul domeniului, care 
scrutează și cintărește 
totul după măsuri se
vere, farmaceutice, 
„Electroputere" sem
nifică. în același timp, 
toate calitățile unei 
.firme solide", un veri
tabil certificat de ga
ranție a scrupulozită- 
ții, a maturității teh
nice.

Debutul unei uzine, 
al unei opere indus
triale, în general, e, 
prin definiție, șpecra-

Și 
în 

ca- 
lo- 
ro-

culos, prin noutatea pe 
care o propune (chiar 
dacă, precum la „Elec
troputere", a fost vor
ba doar de niște mo
toare minuscule, de 
4,5 și 5 kW), prin che
narul festiv ce va îm
podobi multă vreme 
filele calendarului 
productiv. Este etapa 
îndrăznelilor, totul e 
proaspăt și colorat, to
tul e pus în funcție de 
o mare ambiție, cele
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mal banale fapte de 
muncă au un contur și 
o semnificație aparte. 
Apoi (de cîte ori n-am • 
asistat și la o astfel de 
evoluție a evenimente
lor ?) împrejurările și 
oamenii intră calm în- 

. tr-o serie uzată și pre- 
’ vizibilă, faptele înseși 
se așază cuminți și 
golite de inedit într-o 
categorie amorfă de 
manifestări repetate și 
tipice.

De mai bine de două 
decenii, de cînd și-a 
pus piatra inaugurală, 
„Electroputere" rămî- 
ne, însă, o incintă de 
muncă și viață ce stă 
sub semnul tinereții 
perpetue.

Stau de vorbă cu șe
ful Fabricii de locomo
tive, inginerul Marx 
Adalbert. Cu 8 ani în 
urmă, cînd s-au produs 
primele „Diesele", era 
șef de secție. Biografia 
sa și cea a fabricii se 
întîlnesc în puncte ce 
coincidență esențiale, 
iar aceste puncte cir
cumscriu un perpetuu 
avînt pe toate planuri
le. După acești opt ani. 
perioadă care măsoară 
în intensitate decenii 
— ani în care s-au fa
bricat. peste 800 loco
motive Diesel electrice 
de 2 100 CP și zeci de 
locomotive electrice de

5100 CP, ani de efor
turi, de examene grele, 
de continuă escaladare 
a ritmurilor, de per
fecționări și moderni
zări succesive ale pro
dusului — omul, ca și 
fabrica, rămîne tînăr, 
ambițios, pasionat.. în 
1956, cînd a absolvit 
Facultatea de electro
tehnică din Craiova, 
locomotiva electrică nu 
era decît un deziderat : 
este exact anul în care 
s-a cumpărat licența 
produsului. Ochii tînă- 
rului de atunci au că
pătat gravitate, pe 
frunte i-a apărut un 
accent încordat, iar fo
tografia primei loco
motive „Electroputere" 
—■ pe care o păstrează 
în portvizit — are, ca 
orice fotografie, o u- 
șoară desuetudine, 
fiind, deși recentă, a- 
mintire. Pasiunea, în
să, rămîne aceeași.

—; A produce o loco
motivă Ia două zile — 
îmi spune — reprezin
tă, pe de o parte, o 
măsură, o proiecție vie 
a posibilităților noas
tre de azi. Pe de altă 
parte, cifra înseamnă, 
pentru noi toți, un an
gajament. Un angaja
ment de onoare, cu 
care am inaugurat ă- 
cest ultim an al pla
nului cincinal...

Măsurile întreprinse 
în ultimul timp — me
nite să confere acestui 
angajament autorita
tea unui fapt de isto
rie — sînt, din nou, o 
prelungire de perspec
tive a tinereții fabricii, 
a efervescenței înnoi
toare care-i fixează, 
dintotdeauna, tabloul. 
Halele moderne, echi
pate cu toate subtili
tățile tehnicii, au fost, 
în ultimul timp, res
tructurate. dimensiona
te interior pe măsura 
angajamentului. La 
realizarea locomotivei 
electrice și Dieșel- 
electrice participă, cu 
produsele lor, aproape 
100 de întreprinderi
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forțele patriotice

Valea Ulcioarelor
Astăzi, la posturile
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GUVERNULUI DEMOCRATIC, LA 6 MARTIE 1945

Cum au recucerit

DECIZIA
DE A INVE
De b motivarea hotâririi ce a construi, la recepționarea 

obiectivului realizat—un neîntrerupt șir de exigențe

Progresul neîntrerupt economio și 
social al țării este susținut prin rea
lizarea unor programe tot mai mari 
de investiții. Neîndoielnic, ampla ac
tivitate de investiții desfășurată de-a 
lungul anilor a permis acumularea 
unei valoroase experiențe. Dar în 
acest domeniu s-au manifestat și o 
serie de neajunsuri, determinate în
deosebi de insuficienta precizare a 
sarcinilor și răspunderilor ce revin 
factorilor care concură la realizarea 
investițiilor.

Complexitatea și varietatea proble
melor pe care le ridică înfăptuirea 
programelor de investiții au tăcut ne
cesară o reglementare mai cuprin
zătoare și mai copcretă care să pună 
ordine în acest domeniu. Acestui de
ziderat îi răspunde noua lege privind 
organizarea, planificarea și executa
rea investițiilor. Ea se înscrie în an
samblul de măsuri preconizate de 
Conferința Națională a partidului și 
Congresul al X-lea pentru perfec
ționarea organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale. Noua 
lege definește clar îndatoririle și răs
punderile tuturor factorilor angajați 
în procesul de realizare a investiții
lor, creînd un cadru legal favorabil 
pentru cheltuirea cu maximă eficien
tă a fondurilor alocate in acest scop 
de societatea'noastră.

Desigur, in sprijinul acestor apre
cieri de ordin general șe află o mul
titudine de aspecte care privesc mo
dalitățile concrete de perfecționare a 
formelor și metodelor de realizare a 
investițiilor. Asupra cîtorva elemen
te esențiale, pe care le promovează 
legea, consider că este util să ne o- 
prim.

Pe bună dreptate. o Importanții 
deosebită acordă prevederile legii 
activităților de pregătire a investi
țiilor. Oportunitatea introducerii in 
plan a lucrărilor trebuie să aibă la 
bază analiza nevoilor reale ale econo-

Ing. Mircea GEORGESCU 
vicepreședinte al Comitetului 

de Stat al Planificării

miei și a gradului de utilizare a ca- 
•pacităților existente, a posibilităților 
de desfacere și a competitivității 
produselor pe piața externă. Funda
mentarea noilor obiective trebuie să 
țină seama de evoluția științei și teh
nicii, să se facă pe bază de prognoze 
în domeniul consumului și al comer
țului exterior, să se axeze, deci, pe 
o analiză în dinamică a fenomenelor 
economice. Răspunderile factorilor 
angajați în planificarea și proiecta
rea investițiilor trebuie să porneas
că tocmai de la această apreciere în 
perspectivă a progresului tehnic șl 
a celorlalți factori determinanți pen
tru dezvoltarea economică, din obli
gația de a avea în vedere modifică
rile previzibile în tehnologie, în 
structura consumului și în 
internațională a muncii.

Cu alte cuvinte, decizia 
vesti trebuie să pornească 
cesitatea asigurării practice a unei 
eficiente economice cît mai ridicate 
Altfel, economia națională este pusă 
în situația de a plăti prea scump u- 
șurința în judecarea oportunității in
vestițiilor sau a efectelor scontate 
inițial de pe urma lor. Tocmai, pen
tru a se preveni în viitor asemenea 
situații păgubitoare, legea prevede 
răspunderi și măsuri concrete. Aces
tea urmăresc să determine și 'să asi
gure, în primul rînd, o evaluare 
corectă a tuturor Indicatorilor teh- 
nico-economici ai obiectivelor de in
vestiții. Este o prevedere extrem de 
importantă menită să pună capăt 
tendinței actuale de majorare conți-

diviziunea

de a În
de la ne-

nuă a valorii investițiilor, ca urmare 
a supradimensionării spațiilor de pro
ducție, a construcțiilor anexe și ad
ministrative, a abuzului de finisaje, 
a ignorării avantajelor pe care le 
prezintă realizarea prin cooperare și 
exploatarea în comun de către mai 
multe unități industriale a lucrărilor 
de utilități.

în nici un caz nu vor mai putea 
apare situații ca cea creată, bună
oară, pe platforma industrială iași 
Aici se află amplasate numeroase 
întreprinderi, aparținînd diferitelor 
ministere, pentru care au fost prevă
zute 10 ateliere, mecanice in valoare 
de aproape 164 milioane lei ; din a- 
ceastă sumă. 30,5 milioane constituie 
valoarea utilajelor ce funcționează 
în majoritate' în numai 1—2 schim
buri, ceea ce generează disponibili
tăți de capacitate. Prin execuția unui 
atelier central in această zonă, s-ar 
fi putut economisi fonduri de inves
tiții in valoare de aproape 26 mi
lioane lei.

Măsurile cu privire la îmbunătă
țirea modului de avizare a documen
tațiilor tehnico-economice vor con
tribui esențial la adîncirea funda
mentării economice a noilor obiective 
de investiții. ’ la înlăturarea un’or a- 
nomalii de genul celei relatate mai 
sus Nouă în această direcție este 
măsura de a se emite un aviz unic 
de către Comitetul de Stat al Pla
nificării și Ministerul Finanțelor 
pentru obiectivele de investiții a! 
căror indicatori tehnico-economic* 
se supun aprobării Consiliului de Mi
niștri. Analizarea de către aceste or
gane centrale a sintezei studiului 
tehnico-economic, în paralel cu exa
minarea documentației respective de 
către organele titularului de investi
ții, va duce la scurtarea duratei de

(Continuare în pag. a Il-a)
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Dacă Importanța strategică a Lao- 
sului a făcut, cu cițiva ani în urmă, 
pe un ziarist american să îl compare 
cu o sabie împlîntată în inima pe
ninsulei Indochina, Valea Ulcioarelor 
ocupă la rîndul ei o poziție de prim- 

, drdin în această țară a munților și 
pădurilor. Dintotdeauna zona Văii 
Ulcioarelor a constituit una din prin
cipalele baze ale rezistenței poporului 
laoțian împotriva agresiunilor străi
ne. Situată în podișul Muong Phuon, 
la răscrucea principalelor căi de co
municație ale Laosului superior. Va-

IN PAG. A V-A
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Telegrame
Excelenței Sale

Brigadier A. A. AFRIFA
Președintele Comisiei Prezidențiale a Republicii Ghana

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și mem
brilor Comisiei Prezidențiale cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
progres poporului ghanez cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a procla 
mării independenței de stat a Ghanei.

Nutresc speranța câ relațiile de prietenie dintre țările noastre se_ vor 
dezvolta spre binele popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Dr. KOFI BUSIA

*•

Prim.-ministru al Republicii Ghana
Am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele guvernului român și 

al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de pace și pros
peritate poporului ghanez cu ocazia aniversării proclamării independen 
ței de stat.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

lea Ulcioarelor are o importanță stra
tegică deosebită pentru ansamblul 
părții de nord a Indochinei. Faptul 
s-a verificat cu prisosință în anii de 
luptă a poporului laoțian pentru li
bertate și independență. Acordul de 
la Geneva din 1962, care a pus ca
păt unor îndelungate lupte interne, 
ca și acordurile tripartite încheiate 
între grupările laoțiene în anii ime
diat următori, stipulează că regiu
nea Xieng Khouang și Valea Ulcioa
relor se află. în mod legal, sub con
trolul Neo Lao Haksat și al forțelor 
neutraliste patriotice.

Dar Valea Ulcioarelor n-a cunos
cut niciodată liniștea. Prezența Sta
telor Unite în Laos s-a extins trep
tat, „consilierii" americani avînd un 
rol tot mai mare în organizarea u- 
nor incursiuni ale forțelor de dreap
ta în zonele eliberate. Tot ei au 
inspirat și acțiunea din mai 1964 a 
generalului Kong Le, care a pără
sit calea neutralistă, aliindu-se cu 
trupele fracțiunii de dreapta. Aces
tea au ocupat apoi localitatea Muong 
Soui, aflată la jumătatea distanței 
dintre Valea Ulcioarelor și Luang 
Prabang, orașul de reședință a su
veranilor laotieni. Muong Soui este 
apreciat ca o placă turnantă care 
deschide accesul spre centrul între
gii regiuni Xieng Khouang, aici fiind 
localizat de altfel „punctul cel mai 
fierbinte" al teritoriului laoțian.

„înceoind din 1964 — ne-a de- „
clarat Phao Phimphanchanh, mem
bru al C C. al Partidului Neo Lao 
Haksat, în legătură cu situația crea
tă în ultima vreme — cînd aviația 
americană a pornit la bombardarea 
și mitralierea regiunilor aflate sub 
controlul forțelor patriotice, conflic
tul din Laos a luat proporții îngri
jorătoare. Cercurile politice de dreap
ta au mobilizat zeci de batalioane în 
scopul ocupării Văii Ulcioarelor. Anul 
trecut au fost inițiate campanii 
succesive „de curățire". La ultima- 
operațiune de amploare âu partici
pat 50 de batalioane, un număr 
de „berete verzi" (denumire sub 
care sînt cunoscute forțele speciale 
americane), precum și trupe tailan- 
deze. A participat și aviația S.U.A. 
care a efectuat in medie 400—500 
atacuri pe zi. Trei coloane inamice, 
sprijinite de aviație, au pornit ata
cul împotriva regiunii, ocupînd o 
serie de localități inclusiv sectorul

(Continuare în pag. aVI-a)



SClNTEIA —vineri 6 martie 1970PAGINA 2

FAPTUL
multilateralitate?

I

ORGANIZAREA

materializează ideile valoroase
cum

QSS

viața de partid

locuințe,Păstrate pentru a fi mîncate
Arh. Mircea STANCU

LA SEMNALELE ZIARULUI
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sectoare

con- 
social-cul- 
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acestor insti- 
ateliere sau 
cu profil spe- 
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este 
că nu sînt necesare dispo-
pentru lichidarea rebuturi-

eficiență' 
ridicată, pe' 
răspunderilor 

însemnătate

DIVERS
Zimbrii, 
la ei acasă

Rezervația de zimbri de 
Hațeg, are, de cîtva timp, încă 
o „concurență" pe meleagurile 
argeșene, în pădurea Slătioarele, 
nu departe de Pitești. De curînd, 
cei doi stăpîni ai acestei noi re
zervații, Retezat și Pumila, și-au 
sporit familia cu o fiică : Ră- 
baia, care doar după cîteva săp
tămâni cîntărește peste 150 kg. 
Nu de mult în împărăția celor 
trei pensionari, a pătruns (nu 
se știe cum) un lup care credea, 
pe semne, că a găsit o pradă si
gură. Dar s-a înșelat amarnic, 
deoarece era gata-gata să nu-1 
mai scape nici fuga. Regele co
drilor a arătat că știe să-și 
pere prestigiul.

Lor ce li se 
servește ?»
Modern, elegant, program 

lect, serviciu ireproșabil. Cu a- 
ceastă reclamă își imbie consu
matorii unul dintre cele mai noi 
localuri bucureștene — restau
rantul „Nord Hotel". Intr-una 
din serile trecute, am însoțit aici 
un grup de lucrători ai Inspec
ției comerciale de stat a muni
cipiului București și o echipă de 
control obștesc. Deși restauran
tul era aproape gol, celor 20 de 
consumatori incognito li „s-a 
recomandat" (din lipsă de 
locuri ! ?) sd treacă la braserie. 
Neavind încotro, s-au confor
mat. S-au dat comenzile și, 
după ce ospătarii au pus pe 
masă... a început controlul. Spi
cuim din constatările, deloc 
măgulitoare, consemnate pe 14 
pagini de proces-verbal : băutu
rile au fost servite cu lipsuri la 
gramaj, porțiile de mincare — 
diminuate cu peste 30 la sută. 
Cintarele localului fiind... dere
glate, dumnealor cîntăreau după 
obiceiul casei: din ochi. Cu igie
na ? Gîndaci în .laboratorul de 
cofetărie, tacîmuri și veselii 
murdare, consumatori „de-ai ca
sei" serviți în bucătărie ș.a.m.d. 
In bar, sticle cu băuturi neînre
gistrate în scripte. Un „tacim" 
complet de dezordine și încălcare 
a regulilor generale din comerț. 
Așteptăm acum să vedem ce mă
suri le vor servi celor vinovați 
Direcția comercială a municipiu
lui București și organele de re
sort ale O.N.T. 1

Cine erau 
braconierii ?
Responsabilul grupei de vînă- 

tori din' comuna Bîrza (Olt), 
Constantin Bidă, s-a prezentat 
la sediul filialei și s-a oferit ca, 
împreună cu grupa, să prindă 
niște braconieri. „Vi-i aducem 
plocqn" — s-a lăudat el. Peste 
două zile — surpriză 1 Suprave
ghetorul de vînătoare Cornel 
Ștefănică sosea la filială cu ves
tea că i-a prins braconînd chiar 
pe așa-zișii urmăritori ai „bra
conierilor" — vînătorii din 
Bîrza. Au fost excluși din aso
ciație, iar cazul deferit organe
lor de anchetă. Dovadă bă nu 
toți vînătorii dau crezare po
veștilor vînătorești.

De profesie: 
reclamagii

De-a lungul a doi ani de zile, 
Haralambie Petrescu, din Aleea 
Patriarhiei 11, sectorul 5, Bucu
rești, a înaintat unui mare nu
măr de organe și instituții de 
stat zeci de plingeri, solicitînd ca 
vecinul său Petru Popescu să-i 
înmineze o cheie de la bucătă
ria pe care o folosesc in co
mun. Cheia i-a fost inminată 
(t-a dat-o — subliniem — in 
mină, executorul judecătoresc) 
de multă vreme — fapt recu-' 
noșcut chiar de reclamant și 
constatat cu ocazia unei verifi
cări întreprinse de reprezentan
ții Tribunalului municipiului 
București. Totuși el continuă să 
trimită pe adresa procuraturii, 
a tribunalului, a Consiliului 
popular al Capitalei reclamații, 
prin care se solicită... cheia. Nu 
este, din păcate, singurul 
care numeroase instituții 
ce sînt puse în situația 
irosi timp prețios pentru 
var ea unor astfel de reclamații. 
Mircea Drossu, din București 
(strada Întrecerii 3), in... între
cere cu „petiționarul" de mai 
sus, reclamă peste tot că nu i 
s-a comunicat încă sentința ci
vilă în urma unui proces avut 
anul trecut. In realitate, sentin
ța i-a fost inminată. . Ba, mai 
mult, între timp s-a judecat și 
recursul declarat de el însuși pe • 
baza acestei sentințe. Dar Mir
cea Drossu susține peste tot că 
nu i s-a comunicat sentința. Și 
tot umblînd după o sentință pe 
care o are în buzunar, a dobîn- 
dit alta. De reclamagiu.

caz în 
p.ubli- 
de a 

rezol-

17 
în

Dacă
îl întâlniți...»

Gheorghe Todea, născut la 
mai 1906, domiciliul stabil
comuna* Petrești de Jos (Cluj). 
Acestea sînt toate elementele 
mai mult sau mai puțin pozi
tive ale biografiei sale. Mai de
parte urmează altele. Escroc no
toriu, cu numeroase condam
nări la activ a înșelat nume
roși cetățeni cu sume între 8 000 
și 12 000 de lei. Intrucît după ul
tima fdptă de acest gen a dis
părut, el a fost judecat și con
damnat în lipsă, de către Tribu
nalul municipiului București la 
cinci ani închisoare. De aceea, 
dacă-1 întîlniți, anunțați orga
nele competente.

Rubrică redactata de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
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Analizînd problemele „cheie" de a 
căror soluționare depinde înfăptui
rea obiectivelor planului de stat pe 
anul 1970, plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969 a pus în evidență o 
condiție primordială : necesitatea 
creșterii continue a rolului organe
lor și organizațiilor de partid în 
conducerea vieții economice, în per
fecționarea pe toate planurile a ac
tivității de producție, în mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Răspunderea sporită 
conferită organelor și organizațiilor 
de partid își găsește împlinirea 'n 
desfășurarea unei munci concrete, 
creatoare pentru 
acordarea unui a- 
jutor competent 
unităților econo
mice, promovarea 
inițiativei paralel 
cu înlăturarea 
din stilul de mun
că a tot 
formal și 
amprenta 
ficialității.

Este evident că 
în activitatea Co
mitetului județean 
de partid Sibiu au 
fost realizate pro
grese reale în a- 
cest domeniu. Ra
reori găsești pe 
cineva în birouri
le comisiei eco
nomice. S-a re
nunțat la noianul 
de informări, care 
sufocau activita
tea vie j activiștii 
se află acum, în 
cea mai mare 
parte a timpului, 
pe teren, menți- 
nînd un contact 
nemijlocit cu uni
tățile economice, 
acordîndu-le un sprijin direct. Comi
tetul județean îndrumă organizațiile 
de partid ca, în asigurarea creșterii 
eficienței întregii activități economice, 
să sprijine aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatoric> adoptate de comi
tetele de direcție, prin folosirea dife
ritelor pîrghii ale muncii de partid 
— exercitarea dreptului de control 
asupra conducerii administrative, 
munca politico-educativă de masă, 
repartizarea comuniștilor în sectoare
le cu sarcinile cele mai grele, dina
mizarea organizațiilor de masă.

Totodată, investigațiile întreprinse 
mai multe zile prin uzinele și fabri
cile orașului Sibiu ne-au dat imagi
nea unui tablou în care luminile și 
umbrele contrastează pregnant. Pa-

ralel cu eforturile depuse de nume
roase organizații de partid și colec
tive de întreprinderi pentru utiliza
rea rațională a fondurilor materiaie 
și bănești, organizarea științifică a 
producției, realizarea în termen a 
investițiilor, surprinde persistența 
într-un șir de întreprinderi a unor 
neajunsuri, parte dintre ele binecu
noscute și cu ani în urmă.

La uzinele „Independența", bună
oară, pierderile prin rebuturi însu
mau în 1967 2,2 milioane lei, în 1968 
— 2,1 milioane, iar în 1969 — 1.99 mi
lioane. Din cauza volumului mare al 
rebutu'rilor, cheltuielile neproductive

că în unele din întreprinderile ora
șului se menține un volum mare de 
mărfuri refuzate din cauza calității 
necorespunzătoare (îndeosebi la Uzi
na de piese auto și la Combinatul 
textil Sibiu).

în cursul discuției purtate asupra 
acestor stări de lucruri cu tovarășii 
Aurel Cristea, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, și K. 
Reschner, secretar cu problemele 
economice, mi s-a arătat că ele sînt 
binecunoscute, dar că rezolvarea lor 
depinde în mare parte de alți factori, 
într-adevăr, un șir de probleme 
complexe (între altele, lipsa unor

ACȚIUNEA
CONTROLUL

anuale se mențin în jurul a 2 mili
oane lei, împovărînd prețul de cost.

Un șir de unități economice sibie- 
ne, îndeosebi întreprinderi ale indus
triei ușoare, înregistrează indici de 
utilizare a fondului de timp de lucru 
extrem de scăzuți. După ce ani în șir 
nu au săltat peste 90 la sută, fabricile 
„Drapelul Roșu" și „Libertatea" au 
reușit ca în prima, lună a acestui an 
să ajungă la 91,3 și, respectiv, 91,9 la 
sută. Pînă la atingerea nivelului de 
98 la sută mai este, așadar, un drum 
lung. în sfîrșit, se cuvine menționat

oțeluri. speciale) pot fi soluționate 
doar prin intervenția forurilor de re
sort centrale. Dar acest asoect nu 
poate justifica alte lipsuri care pot 
fi înlăturate prin eforturile organelor 
locale și în primul rînd al colecti
velor, al organizațiilor de partid din 
întreprinderile vizate. Astfel, 
clar 
ziții ministeriale sau aprobări „de sus" . ' •• • • •...... ■ ■ ■
lor de la „Independența", folosirea 
j'udicioasă a timpului de lucru în 
întreprinderile industriei ușoare, sto-

parea refuzurilor de calitate Ia Uzi
na de piese auto sau la „Libertatea". 
Remedierea acestor deficiențe de
pinde nemijlocit de acțiunile hotărîte 
ale organelor și organizațiilor de 
partid pentru mobilizarea forțelor 
comuniștilor, ale întregului colectiv 
din aceste unități.

Nu se poate spune că problemele 
majore ale activității economice nu 
sînt dezbătute, analizate. Dimpotri
vă, merită a fi subliniat faptul — 
deosebit de important — că analize
le, hotărîrile adoptate în domeniu] 
economic poartă amprenta profunzi
mii, a competenței. Remarca este va

labilă și pentru 
.............activitatea multor 

organizații de par
tid din întreprin
deri. Din păcate, 
însă. nu întot
deauna hotărîrile 
bune sînt urmate 
și de o activita
te organizatorică 
concretă, menită 
să asigure tradu
cerea lor In via
ță. Bunăoară. în 
ce privește îmbu
nătățirea substan
țială a indicelui 
de utilizare a fon
dului de timp de 
lucru, comitetul 
municipal a adop
tat nu mai puțin 
de 6 hotărîri 
ultimii doi 
Rezultatele 
însă sub așteptări 
pentru că a lipsit 
perseverența în 
finalizarea lor. Cu 
un an și ceva în 
urmă, comitetul 
municipal de par
tid a organizat 
la Uzina mecanică 

o- acțiune model privind folosirea ce
lor mai variate forme ale muncii cul
turale de masă (foto-anchete, ediții 
speciale ale gazetei de perete, întîlniri 
între tineri și vîrstnici, emisiuni ale 
stației de radioamplificare) în scopul 
utilizării raționale a fondului de 
timp de lucru. S-a stabilit ca această 
inițiativă să fie extinsă și în alte în
treprinderi unde se semnalau cazuri 
frecvente de indisciplină. Rezultatul? 
Nu numai că acțiunea nu s-a gene
ralizat, dar chiar la Uzina mecanică 
inițiativa 'lansată cu mare pompă s-a 
stins după puțin timp.

Cu doi ani în urmă s-a vorbit în 
mod elogios despre unele schimburi 
de experiență deosebit de reușite (de
monstrații practice, filmări speciale 
etc.) privind autoutilarea la U.P.A.S. 

Flamura Roșie" și despre o 
economisire a mate-

Specializare

Imagine din Galafiul de azi

Produsele de preparație

Promisiuni... promițătoare

intensificarea con- 
capitală și județ, 
pentru buna păs- 
de marfă destinat

într-o anchetă publicată nu de mult sub titlul 
„Nici mîncate, nici păstrate" erau criticate unele 
aspecte de delăsare și neglijență în păstrarea legu
melor și fructelor în cîteva depozite din București 
și alte orașe ale țării. în urma publicării, în răs
punsul primit din partea Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, sub semnătura secretarului general, 
se spune, între altele : „S-au luat măsuri pentru 
remedierea unor lipsuri semnalate atît în articolul 
apărut în ziărul „Scînteia". cît și cu ocazia verifi
cărilor noastre".

La același articol a răspuns și conducerea I.L.F. 
Ilfov. După. o expunere amănunțită asupra situa
ției depozitelor și condițiilor de depozitare a princi
palelor produse, jn răspuns se arată : „Conducerea 
întreprinderii se va preocupa de 
trolului în toate silozurile din 
luînd măsurile corespunzătoare 
trare și gospodărire a fondului 
aprovizionării de iarnă".

Recent, redactori ai ziarului au vizitat din nou 
depozitele vizate în articolul anterior, constatînd că 
afirmațiile forurilor care ne-au răspuns se con
firmă. Asupra măsurilor luate în urma publicării 
articolului ne-au informat și corespondenții ziaru
lui din județele Prahova, Gorj, Dolj. In județul 
Hunedoara însă, cu toate eforturile făcute, există 
pericolul deprecierii unor cantități de morcovi și 
ceapă, ceea ce impune — aici, ca peste tot. de alt
fel — luarea de măsuri în continuare, îneît marfa 
să fie valorificată la populație în condiții cît mai 
bune.

terului a dat, de asemenea, dispoziții combinatelor 
textile să creeze colecții separate de țesături desti
nate confecțiilor pentru copii.

în concluzie, arătăm că sîntem întru totul de acord 
cu conținutul articolului, fapt pentru care vom lua 
măsuri în continuare in vederea producerii de țe
sături ușoare, într-o gamă variată de culori și care 
să beneficieze de scutirea de impozit, cerîndu-se 
astfel condiții ca producția de confecții pentru co
pii să fie cît mai frumoasă și ieftină".

Ne socotim a fi în asentimentul cititorilor urînd 
producătorilor ca măsurile amintite să se concre
tizeze cît mai curînd in mărfuri cerute și promise.

Revenind asupra unei teme In repetate rîndurl 
dezbătute, ziarul nostru a insistat din nou, in ar
ticolul intitulat „Copii in haine gri", asupra unor 

' aspecte negative, care grevează încă producția ar
ticolelor de îmbrăcăminte pentru copii și tineret. Ca 
urmare. Ministerul Industriei Ușoare ne răspunde : 
„Articolul a făcut obiectul unei analize atente în 
cadrul organelor de specialitate, luîndu-se măsuri 
concrete de îmbunătățire a activității. în urma mă
surilor luate, în prezent întreprinderile specializate 
în executarea țesăturilor destinate confecțiilor de 
copii se ocupă de îmbunătățirea colecției necesare 
operațiunilor de contractare pentru perioadele vii
toare. Astfel, la țesăturile pentru costume și pan
taloni din țesături de fire de lină în amestec cu 
celofibră (deci țesături ieftine) s-au creat deja 15 
desene și poziții coloristice cu tonuri vii, adecvate 
confecțiilor pentru copii. De asemenea, sectoarele 
de creație din țesătorii se ocupă de îmbunătățirea 
colecției la țesăturile din poliesteri cu lînă și polie- 
steri cu celofibră, țesături care au destinația con-/ 
fecțiilor exterioare pentru toate virstele. O aten
ție deosebită se acordă în prezent țesăturilor pen
tru paltoane destinate băieților. Conducerea minis-

Articolul „Cînd te frigi cu „Supco" n-ajungi la 
felul doi" punea în discuție o temă de cea mai strin
gentă actualitate : lărgirea producției preparatelor 
și semipreparatelor alimentare menite să îmbogă
țească alimentația populației și, in același timp, să' 
ducă la realizarea unei importante economii de 
timp. Un loc important în cadrul articolului a fost 
rezervat supelor concentrate — „Supco", analizin- 
du-se pe larg atit factorii care mențin unele sor
turi la o calitate necorespunzătoare, cît și posibili
tățile de îndreptare a unor neajunsuri. Răspunsul 
ce ne-a fost adresat de Ministerul Industriei Ali
mentare începe prin a etala, pe patru pagini bă
tute la mașină, un întreg istoric al „Supco“-ului, al 
evoluției relațiilor dintre industrie și comerț în ca
zul acestui produs etc., reconfirmînd de fapt ceea 
ce se spunea în articol. E drept, sîntem informați 
in continuare și asupra unor măsuri dintre care 
amintim : realizarea de sortimente pe bază de ex
tracte naturale la nivelul calitativ al produselor si
milare străine și prezentarea acestora spre omolo
gare la M C.I. ; punerea la punct, a procesului de 
uscare a legumelor prin expandare și uscare a aces
tora în instalații proprii, începînd cu campania de 
producție din acest an (în colaborare cu Institutul 
de cercetări alimentare) ; analizarea posibilităților 
de înlocuire a pastelor făinoase obișnuite cu paste 
făinoase „extra" ; revizuirea rețetelor de fabricație 
la sortimentele produse în prezent și îmbunătățirea 
lor în limita posibilităților, ținînd seama de prețul 
actual (lucrare ce se realizează în colaborare cu In
stitutul de cercetări alimentare) ; lărgirea gamei de 
sortimente, avîndu-se în vedere realizarea sorti
mentelor pentru felul II ; instruirea specială a tu
turor cadrelor care lucrează la producerea acestor 
concentrate.

Este. deci, de așteptat ca produsele să se îmbună
tățească. Un lucru ne surprinde însă : de ce pentru 
expunerea unor fapte și date deja cunoscute s-a 
făcut atîta risipă de efort, în timp ce celorlalte pro
bleme puse în discuție, în principal lărgirea gamei 
de preparate, nu li s-a acordat decît o mențiune de 
citeva cuvinte ?

Și 
acțiune de 
fiilor prime și materialelor. în pri
mul rînd a metalului, la uzina „In
dependența". „Cele două acțiuni să 
fie însușite cît mai curînd de toate 
întreprinderile sibiene" — se subli
nia în hotărîrea comitetului munici
pal. Iată înșă că azi a rămas doar 
amintirea respectivelor acțiuni.- Din 
totalul de 5 milioane lei prevăzuți 
să se realizeze în 1970 pe ansamblul 
municipiului prin autoutilare, 4,3 mi
lioane lei vor fi obținute de U.P.A.S. 
și „Flamura Roșie", celelalte... 27 în
treprinderi republicane din oraș ur- 
mînd să contribuie doar cu 700 000 
lei. Cu puține excepții, lucrurile au 
rămas la același stadiu și în ce pri
vește acțiunea de reducere a consu
mului de materii prime și materiale. 
După părerea noastră, lucrurile pot 
evo!ua_mult într-un sens pozitiv nu
mai în măsura în care fiecare orga
nizație de partid va fi determinată să 
acționeze perseverent pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor adoptate. 
Iar mai buna folosire, a forțelor care 
controlează și ajută organizațiile de 
partid poate juca un rol foarte Im
portant. Comitetul municipal dispune 
de o rezervă Importantă de forțe: ac
tivul obștesc. Prin folosirea lui judi
cioasă ar crește aria de cuprindere a 
problemelor, capacitatea de soluționa
re a acestora. La indicația biroului 
comitetului județean de partid, co
misia economică a fost simțitor lăr
gită. Este însă imperios necesar da 
toți membrii ei — oameni competent! 
și cu pricepere organizatorică — să 
activeze permanent, cu mai multă 
Inițiativă în sectoarele în care au 
fost repartizați.

Faptele arată că cerințele puse cu 
cîteva luni în urmă de biroul comi
tetului județean în fața comitetului 
municipal de partid cînd a analizat 
stilul și metodele sale de muncă — 
ancorare nemijlocită în viața între
prinderilor, mai multă operativitate 
și receptivitate la nou — sînt reali
zate încă în ritm lent. Creșterea efi
cienței întregii activități economice 
In industria municipiului reclamă uri 
plus de dinamism în conducerea ei 
de către organele locale de partid.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

Dezvoltarea conți-, 
nuă a civilizației con
temporane determină 
și justifică tendința 
de specializare ce se 
face simțită pretutin
deni, în toate compar
timentele vieții socia
le. Comentată și ade
seori criticată, speci
alizarea dusă la ex
trem a fost pe bună 
dreptate etichetată 
drept unilateralitate.

In arhitectură, mul
tilaterala creație a ma
eștrilor Renașterii — 
Michelangelo, Leonardo da - - -
Sanzio 
te azi 
gibilă. 
arhitecții 
răni care au 
să-și lege numele de 
opere de o mare va
rietate sînt, de fapt, 
șefii unor echipe de a- 
nonimi specialiști. A- 
cestora din urmă le 
revine obligația, difi
cilă și lipsită de lauri, 
de a pune în funcțiu
ne „ideea maestrului" 
în condițiile unor ne
cesități funcționale 
complexe și fără pre
cedent.

Cea mai mare parte 
a construcțiilor de azi, 
devenite obiecte ale 
unor comenzi sociale, 
își pierd caracterul 
de unicat. Rezolvarea 
unei locuințe, a unui 
spital, a unei clădiri 
de birouri etc. se su
bordonează nevoilor 
generale de locuințe, 
clădiri de birouri, spi
tale, impunîndu-se a- 
cele soluții ale căror 
posibilități de multi
plicare conduc Ia sa
tisfacerea cantitativă a 
comenzii, in 
de rapiditate, 
ționalitate ji 
micitate.

Vinci, Rafael 
— se dovedeș- 
o culme intan- 

Pretutindeni, 
contempo- 

reușit

condiții 
func- 

econo- 
Prefabrica- 

rea și tipizarea apar 
în mod obiectiv, în 
pofida regretelor ro
mantice pentru o arhi
tectură de meșteșug, 
ce a realizat cîndva 
orașele-muzeu pe care 
le vizităm cu plăcere, 
dar în care nu mai 
reușim să trăim decît 
cu dificultate.

De un sfert de veac, 
eforturile de constru
ire, al căror volum a 
crescut și crește fără 
Întrerupere, sînt pre
luate la noi de aceleași 
institute de proiecta
re care, mărindu-se 
sau Inmulțindu-se, în
cearcă să răspundă cu 
aceeași formă de or
ganizare unor nevoi al 
căror 'fond a suferit 
transformări esențiale. 
Procesul de elabora
re a proiectelor — sub 
această formă gene
ralizată — a trebuit 
ghidat prin normative 
și instrucțiuni care să 
asigure realizarea te
melor in cadrul strict 
limitat al unor co
menzi sociale date.

Dacă institutele di
feritelor departamente 
producătoare au reușit 
să se descurce, spe- 
cializîndu-se treptat 
pentru o anumită ga
mă de construcții (este 
vorba, în general, de 
construcții industriale), 
nu același lucru se 
poate afirma despre 
institutele de proiecta
re cu profil complex, 
cunrinzînd 
dotări social-cultura- 
le. lucrări de sistema
tizare etc. în ciuda

divizării 
tute pe 
sectoare 
cializat, 
tinuitate
lor pe diferitele sectoa
re, ca și imposibilita
tea separării pe sec
toare a tuturor spe
cialiștilor (de pildă, 
inginerii de instalații 
sau lucrări edilitare), 
explică caracterul ete
rogen și mai ales ine
gal pe care îl au une
le proiecte pentru edi
ficii social-culturale.

în cazurile, încă nu
meroase, cînd unul și 
același atelier proiec
tează lucrări variate 
ca profil, se ivesc al
te neajunsuri. Impo
sibilitatea cuprinderii 
de către un arhitect a 
tuturor normelor și le
gilor existente azi în 
diferitele domenii — 
și de altfel imposibi
litatea unui arhitect 
de a stăpîni la fel de 
temeinic procesul com
plex de evoluție a di
verselor funcțiuni — 
conduce în mod for
tuit la insuficiențe in 
capacitatea sa de crea
ție și implicit la su
perficialitate. Se re-

PUNCTE DE VEDERE 
PRIVIND CREAȚIA 
ARHITECTURALĂ

marcă astfel stagnări 
in evoluția procesului 
de creație arhitectu
rală într-un anumit 
domeniu, realizindu-se 
uneori construcții 
căror rezolvare 
țională nu mai 
decît meritele 
rializării unei 
riențe depășite.

Analizarea experi
enței unor departa
mente ce beneficiază, 
ca investitori, de or
ganisme proprii de 
proiectare și execuție, 
ar putea aduce dacă 
nu remedierea nea
junsurilor 
cel puțin

semnalate, 
ameliora

rea unora dintre 
Ca efect imediat, 
topirea celor trei 
tori — beneficiar, 
iectant, constructor — 
într-unul singur nu 
poate avea decit efec
te pozitive : simplifi
carea formelor biro
cratice, reducerea du
ratei de realizare 
investițiilor, 
rea lor mai 

Realizarea 
stitute sau 
specializate în proiec
tare pe lingă depar
tamentele investitoa
re cele mal importan
te în domeniul 
strucțiilor 
turale ar 
în primul rînd apari
ția acelor specialiști 
a căror utilitate ne-am 
străduit să o demons
trăm. Desigur, măsu
rile luate pentru con
centrarea proiectării 
in institute puterni
ce, eficiente și din 
punct de vedere eco
nomic sînt de o uti
litate indiscutabilă ; 
rîndurile de față nu 
îsi propun să plede
ze pentru fărîmița- 
rea organizațiilor de

proiectare. Este vorbs 
aici de acele depar
tamente care, prin 
volumul impresionant 
al investițiilor pe citfe 
le realizează an de an, 
justifică cu prisosin
ță existența unor or
ganizații proprii 
proiectare, cărora 
pot asigura o activita
te susținută. Condam
narea unor arhitecțl 
la elaborarea în ex
clusivitate a proiecte
lor pentru un singur 
domeniu de construc
ții ar putea însă atra
ge după sine 
nare nedorită 
cesului de 
Pentru acest 
domeniul de 
lizare ar 
îndoială analizat 
minuțios definit, 
fel de domenii 
sînt cel al sănătății, 
învățămîntului, turis
mului, comerțului, nu 
pot duce în nici un 

- caz pe specialiștii ce 
li s-ar dedica la o ru
tină stagnantă : com
plexitatea acestor do
menii implică o gamă 
largă de tipuri de 
funcțiuni, a căror cu
noaștere amănunțită 
presupune un neîn
trerupt efort de studii 
și implicit de specia
lizare.

în cazul locuințe
lor însă, atunci cînd 
proiectarea se rezumă 
la încadrarea limitati
vă în anumite hare
muri, cuantumul a- 
portului creator al ar
hitectului devine mi
nim, riscînd o 
tă plafonare, 
darea 
ca unități, 
samblul lor, 
soluționarea 
tizării acestora și a tu
turor funcțiunilor so
cial-culturale auxili
are. poate oferi însă 
cîmpul de studiu in
dispensabil unui ve
ritabil proces de cre
ație arhitectural, chiar 
și în condițiile tipi
zării și prefabricării. 
Asemenea unităt.i de 
proiectare, specializate 
în realizarea ansam
blurilor de locuințe, ar 
fi bine să dispună. în 
cadrul structurii lor, 
de organisme de cer
cetare, care să asigu
re fără întrerupere 
transformarea evolu
tivă a tipurilor uti
lizate.

Nu urmărim în a- 
eeste rînduri solu
ționarea „descriptivă" 
a unor probleme a că
ror rezolvare nu poate 
fi obținută decît „de 
facto". Punctul de ve
dere expus aici cu pri
vire la formele de or
ganizare a proiectării 
nu exclude nicidecum 
alte puncte de vedere 
care să pledeze pentru 
alte soluții. Important 
este ca, în final, să se 
găsească cea mai potri
vită rezolvare a ce
rinței esențiale ca ar
hitecții, proiectanțil 
In general, să-și des
fășoare activitatea în
tr-un cadru favorabil 
mersului înainte, desă- 
vîrșirii profesionale, 
pentru ca munca lor 
să capete o < 
cît mai 
măsura 
de mare 
ce le revin.

o ruti- 
a pro- 
gindire. 

motiv, 
specia- 

trebui fără

anumi- 
Abor- 

locuințelor nu 
ci în an- 

inclusiv 
sistema-

Decizia de a investi
(Urmare din pag. I)

avizare și la îmbunătățirea radicală 
a muncii în acest domeniu.

Se înțelege că va putea fi vorba 
de o evaluare corectă a indicatorilor 
tehnico-economici, de o fundamen
tare temeinică a Investițiilor numai 
în condițiile în care titularii și bene
ficiarii de investiții vor simți efectiv 
pe umerii lor întreaga răspundere 
pentru modul în care cheltuiesc ba
nii statului. Or. tocmai în acest do
meniu noua lege aduce precizări de 
factură esențială, reconsiderînd radi
cal rolul și răspunderea acestor fac
tori. Din „martori" la execuția unui 
obiectiv industrial, așa cum au apă
rut cel mai adesea pînă acum, cei 
doi importanți factori devin acum 
principalii inițiatori și coordonatori 
ai planului de investiții. Este norma) 
să se procedeze așa, dacă avem în 
vedere faptul că circa 52 la sută din 
volumul to'al de investiții prevăzut 
In planul acestui an revine în com
petența exclusivă de aprobare a titu
larilor sau a beneficiarilor de inves
tiții Ei sînt cei care solicită fondu
rile de investiții și, deci, este mai 
mult decît firească' necesitatea ca 
tot ei să fie principalii purtători ai 
răspunderii în toate fazele de pre
gătire și de realizare a investiției, 
începînd de la elaborarea propune
rilor de plan șl pînă la punerea în 
funcțiune a noilor capacități.

Este limpede, deci, că în rapor
turile titulari-beneficiari de investi- 
ții-proiectanți urmează să ... __
schimbări profunde In mod deose
bit titularii și beneficiarii de inves
tiții au datoria să vegheze ca docu
mentația elaborată de proiectant să 
evidențieze just, cu claritate, toate 
cheltuielile ce le comportă execuția 
investiției, precum și soluțiile teh
nice cele mai eficiente din punct de 
vedere economic, capabile să asigure 
creșterea accentuată a ponderii părții 
active a fondurilor fixe. Va fi atins 
acest deziderat numai dacă titularii

Investi- 
survinâ

și beneficiarii de investiții vor ține 
o legătură permanentă cu institutele 
de proiectări, pe tot parcursul în
tocmirii documentației, vor acorda o 

clar 
ur- 

ter-

asistență exigentă, spunîndu-și 
și răspicat punctul de vedere, 
mărind respectarea strictă a 
menelor de predare a documentației 
tehnice și recepționînd-o cu înaltă 
responsabilitate.

Pentru îmbunătățirea calității do
cumentațiilor tehnico-economice, 
noua lege a investițiilor prevede 
creșterea corespunzătoare a capaci
tății de proiectare, prin obligativi
tatea folosirii proiectelor și secțiuni
lor tip și extinderea utilizării proiec
telor refolosibile ; elaborarea unui 
volum tot mai mare al documenta
țiilor de execuție va ti trecută in sar
cina organizațiilor de construcții- 
montaj. cît și în seama centralelor, 
combinatelor și a unor întreprinderi, 
prin crearea în cadrul lor a unui 
nucleu de proiectare.

Dimensiunile vaste ale programu
lui de investiții din acest an, cît mai 
ales din următorul cincinal pun cu 
o deosebită acuitate problema redu
cerii duratelor de execuție a lucră
rilor de construcții. De aceea, legea 
prevede măsuri menite să răspundă 
acestei necesități ; ea vizează în acest 
sens evitarea lărgirii nejustificate a 
frontului de lucru prin atacarea unui 
număr prea mare de obiective în ace
lași timp, stabilirea, pe bază de gra
fice, a sarcinilor concrete ce revin 
tuturor factorilor care concură la rea
lizarea investițiilor, corelarea exe
cuției cu livrările de utilaje din țară 
și din import, precum și evitarea în
ceperii execuției în regim deroga
toriu.

Dacă uneori însemnate fonduri au 
fost imobilizate, timp mai scurt sau 
mai îndelungat, răspunzători s-au fă
cut și constructorii. Nu întotdeauna 
ei s-au străduit să organizeze temei
nic activitatea pe șantier, din care 
cauză ritmul de lucru a trenat. Ase-

menea anomalie va fi contracarată 
în viitor de prevederile noii legi care 
creează obligații și posibilități pentru 
executarea lucrărilor de construcții- 
montaj în ordinea și la termenele sta
bilite prin graficele de eșalonare a 
realizării investițiilor. în noua con
cepție, constructorul va avea un rol 
activ, putînd participa, alături de be
neficiar și proiectant, la stabilirea, 
soluțiilor constructive, în vederea a- 
sigurării unui grad înalt de indus
trializare a lucrărilor, folosirii inten
sive a utilajelor de construcții șl 
reducerii consumului de materiale.

Esențială pentru asigurarea efici
enței programului de investiții este 
recepția lucrărilor. Este de netăgă
duit că în această etapă finală a 
procesului de transformare a inves
tițiilor în fonduri fixe stăruie încă o 
acută lipsă de răspundere și o super
ficialitate de neîngăduit. Legea a sta
bilit o serie de măsuri care îmbună
tățesc radical activitatea comisiilor 
de recepție, stabilind cu claritate fa
zele în care se efectuează recepțiile, 
organele care alcătuiesc comisiile 
respective, precum și atribuțiile și 
răspunderile acestora. Important este 
că se statuează principiul că orga
nul care aprobă investiția numește 
comisia de recepție și aprobă re
cepția.

Indiscutabil, mult mai numeroase 
sînt problemele cărora noua lege le 
formulează soluții în stare să asigure 
perfecționarea activității de investi
ții, în ansamblu] ei. decît am reușit 
să ilustrăm în rîndurile de față. Din
colo de un aspect sau altul, pregnan
tă este direcția în care legea orien
tează eforturile tuturor factorilor an
gajați în realizam» investițiilor l 
creșterea eficienței aeenomice a fon
durilor alocate de stat pentru dez
voltarea neîntreruptă a forțelor de 
producție, ceea ce vn contribui la 
sporirea continuă a avuției naționala 
și. pe această bază. I» ridicarea nive
lului de trai al poporului.
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comitete- 
activitate

poporului Ia lupta pen- 
unei guvernări democra-

urban» 
primar 
cetate--

o expresie 
ca o che- 
noastre —

la
____ , _______ _________ , __ . la
Troianu, de la Peretu, de la Bălăci și Si-

veniseră muncitorii din docuri, de la 
C.F.R., de la Șantierul Naval, de la alte 
întreprinderi din oraș. Scopul era cunos
cut acurh de către toți • schimbarea ad
ministrației locale reacționare care sabo

tării — alcătuită din sutele de 
ide se desfășoară marile demon-

„Scînteii" de a doua zi, 
se

Victor BIRLADEANU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de reaii-

domnule"
înapoi nu ne mai

redutele casL.
idealului pentru care 

luptătorii de atunci 
lupte și de izbînzi

vo

aspirațiilor națiunii
în lunile și săptămînlle care au prece

dat istorica zi de 6 Martie 1945, chemă- 
rile și lozincile de luptă ale Partidului Co
munist Român — cristalizate în Platfor- 
ma-Program a Frontului Național-Demo
crat — au izbutit să se impună conștiin
țelor a sute de mii și milioane de oameni 
de pe întreg cuprinsul țârii cu atracția 
irezistibilă a expresiei celor mai profun
de și arzătoare interese ale poporului.

In nici un oraș din țară neexistînd 
săli și nici arene atit de încăpătoare 
incit să se poată aduna la un loc 
toți cei setoși de cuvîntul partidului, 
toți cei ce .simțeau nevoia să-i urmeze 
stindardul de luptă, să ia parte la acțiuni
le de mare amploare pentru a-i trans
pune chemările în faptă, Piața s-a trans
format, prin necesitatea obiectivă a cli
pei istorice, într-un uriaș forum cetă
țenesc, într-o agoră a proclamării marilor 
adevăruri -sociale, într-un catalizator al 
clanurilor și voinței populare. Aici erau 
muncitori in salopete roase de vreme, 
țărani cu obrajii subți, ostași, ofițeri, căr
turari ; deasupra lor tălăzuiau pancarta 
cu sugestive inscripții : „Vrem democra
tizarea țării", „Vrem pămînt pentru ță
rani", „Vrem un guvern democratic", 
„Vrem o Românie liberă și independentă".

Barometru sensibil al Creșterii ecoului 
și popularității acestor chemări și ade
văruri, cifrele ce abundă în ziarele vre
mii indică progresii de-a dreptul impre
sionante Semnificativă este, bunăoară, e- 
voluția participării maselor la marile mi
tinguri și demonstrații organizate de par
tid în sprijinul Platformei-Program a 
F.N.D. Să începem cu Capitala : La 24 
septembrie 1944, peste 25 000 de oameni ai 
muncii din Capitală au demonstrat pe 
stadionul A.N.E.F. pentru unirea forțelor 
democratice, pentru nimicirea fascismu
lui și a reacțiunii. La 8 octombrie, pe ace
lași stadion,, numărul celor întruniți să 
ceară formarea unui guvern F.N.D. s-a 
apropiat de 100 000. Patru luni mai tîrziu, 
la 13 februarie, 500 000 de cetățeni au ieșit 
pe străzile Capitalei ea un uriaș val revo
luționar. La 24 februarie — în acea „sîm- 
bătă sîngeroasă" pe care Rădescu ar fi 
vrut s-o transforme într-o lespede grea 
și definitivă pe mormîntul democrației ro- < 
mânești — se adunaseră la manifestație 
aproape 600 000 de oameni ai muncii. 
Punctul culminant al acestei gigantice e- 
rupții de lavă omenească a fost demons
trația de la 6 Martie 1945. cînd aproape 
800 000 de cetățeni din București și îm
prejurimi au salutat instalarea primului 
guvern cu adevărat democratic din isto
ria țării, guvernul de largă concentrare 
dr. Petru Groza.

Gîndindu-te la acele săptămîni și zile 
clocotitoare, inevitabil îți vine în minte 
un fapt ce se proiectează pe zarea timpu
lui la dimensiunile unei metafore de am
plă semnificație : toate marile demonstra
ții bucureștene ale epocii se desfășurau pe 
un traseu ce pornea din Piața Națiunii — 
așa se numea pe atunci actuala Piață a 
Unirii — avansînd spre Piața Victoriei. 
Și, într-adevăr, realitatea istorică a dat 
o tulburătoare consistență acestui obișnuit 
itinerar citadin. Națiunea înainta impe
tuos spre Victorie 1

Dar nu numai la București lozincile și

întoarcem,
— Printre primele și cele mai importan- 

lucruri pe care le-am învățat în ace
le zile — ne spune lăcătușul-montor Du
mitru Cipere, care pe atunci lucra la Ate
lierele C.F.R. Turnu-Severin — aș pune pe 
primul plan unitatea și solidaritatea de 
luptă a oamenilor muncii. Am să vă poves
tesc cum am înțeles eu acest lucru. In 
preajma zilei de 24 februarie a venit la 
noi, la Atelierele C.F.R, Turnu-Severin, un 
tovarăș, Dumitru Cristescu, de ia jude
țeană Mehedinți, care ne-a spus că re 
gionala P.C.R. Oltenia apelează la mun
citori să trimitem o delegație cît mai pu- 
ternică la Craiova pentru a le da un spri-' 
jin tovărășesc în acțiunile pentru smulge-, 
rea prefecturii din mîinile reacțiunii. Re
volta împotriva lui Rădescu și a unelte
lor lui era atît de mare îneît n-a trebuit 
să ducem aproape deloc muncă de lămu
rire ca să ne adunăm — de la noi și de 
la Șantierele Navale — peste 500 de 
oameni gata . să plece la Craiova. 
S-a format o garnitură specială de tren 
pentru noi și, pe la 12 noaptea, trenul a 
pornit spre Craiova. Pe drum, elementele 
reacționare din conducerea regionalei 
C.F.R. Craiova au căutat să ne facă greu
tăți. dînd dispoziții impiegaților de miș
care să țină trenul pe ioc, pe linii moar
te. Nu ne-am lăsat și i-am,obligat pe im
piegat) să dea cale liberă trenului. Cu 
toate piedicile puse, în zorii zilei am 
ajuns la Ciaiova. încolonați, am început 
să demonstrăm pe străzi și să strigăm lo
zincile Frontului Național-Democrat. Pe 
la ora prîrizului, ne-am adunat în piața 
Teatrului Național. Aici veniseră mii de 
muncitori, țărani, intelectuali din jude
țele Dolj, Gorj, Mehedinți, Vîlcea. Vă
zînd cît de mulți erau și din cîte locuri 
— unele atît de îndepărtate între ele — 
mi-am dat seama că numai chemările unui 
partid care exprimă interesele cele mai 
adinei ale maselor puteau strînge la un 
loc atîția oameni diferiți, puteau face din 
atîtea voințe o singură voință, puternică, 
de neînfrint. Prefectura era baricadată și 
înțesată de ostași. Ofițerii, care erau 
înăuntru, primiseră ordin să nu predea 
prefectura și ordonau ostașilor să tragă 
în manifestanți. Ostașii însă au ezitat să 
tragă. Atunci am înțeles că armata, în 
covîrșitoarea ei majoritate, este alături de 
noi, că muncitorii și țăranii în haine mili
tare se pătrunseseră și ei de spiritul soli
darității de clasă pe care partidul îl insu
fla întregului popor muncitor ! 

forța mobilizatoare a acțiunilor partidului 
au declanșat asemenea ample mișcări de 
mase. Așa cum reiese din relatările zia
relor acelei epoci mari mulțimi făceau să 
vuiască Ue ■ ciocotul voinței lor Piețele 
mai tuturor orașelor țării. La demonstra
țiile împotriva guvernului Rădescu, pentru 
impunerea unui guvern F.N.D. au luat 
parte un număr impresionant de oa
meni : la Ploiești 60 000, la Constanța 
25 000, la Timișoara 30 000, la Brăila și 
Craiova cite 20 000, la Moreni 10 000, ală
turi de zecile de mii de manifestanți care 
împînziseră străzile celorlalte orașe și 
în rîndurile cărora tot mai mare era nu
mărul țăranilor, veniți la oraș să se 
alăture muncitorilor și să-și afirme hotă
rîrea de a intra cu plugurile în pămîntu- 
ăle moșierești. Se poate spune, fără tea
ma de a greși i cucerirea străzii, luarea 
in stăpiiwre a Pieței publice au însemnat 
preludiul plin de semnificații al asalturi
lor hotăritoare pentru cucerirea puterii.

— Mi-aduc aminte de starea de spirit 
care domnea în acele zile pe străzile ora
șului nostru — relatează tovarășul Gheor
ghe Adam, mecanic din Buzău. Cînd ne 
îndreptam spre străzile din centru, unde 
aveau loc marile mitinguri, aveam senti
mentul, pe care nu-1 mai încercasem pînă 
atunci, că mergem să ne hotărîm noi în
șine soarta noastră, că de noi și numai de 
noi depinde dacă în țară se va instaura 
în sfîrșit un regim care să însemnă îm
plinirea voinței și năzuințelor noastre. 
Grupuri de reacționari — legionari, ma- 
niști, brătieniști — încercau să ne ame
țească fie cu amenințări, fie cu vorbe mie
roase care să ne abată din drum. Dar noi 
eram prea sătui de demagogia partidelor 
burgheze, prea conștienți de forța pe care 
ne-o dădea prezența în fruntea noastră a 
comuniștilor, ca sa ne mai lăsăm înșelați 
de promisiuni sau intimidați de amenin
țări. Nu le răspundeam la provocări cu 
vorbe, ci cu fapte ; strîngeam și mai mult 
rindurile în jurul partidului, al F.N.D. 
Văzînd cit de mulți și de uniți sintem, 
ni se consolida convingerea intimă că sin
tem de neînvins. Firește, atunci nu ne 
era tuturor foarte clar sensul marilor 
prefaceri pe care le pre^ătijam prin lupta 
noastră, ’ Ndi 'eerearn'''puterea pdporului, 
ceream democrație; cereârn refortiiă â- 
grară, ceream libertate; socialismtîl ni se 
părea încă un vis. un ideal îndepărtat. 
Dar partidul nostru, cu strategia și tactica 
lui lucidă, știa că, prin înfăptuirea acestor 
revendicări, se deschide șirul acelor 
transformări istorice care vor duce la 
făurirea socialismului în România. Adică 
tot ce am înfăptuit de atunci pînă 'azi. 
Un lucru e însă sigur i Piața acelor zile 
ne-a călit conștiința politică, ba, mai 
mult, ne-a înrădăcinat sentimentul dem
nității și puterii noastre.

Cele mai multe mărturii converg în a 
sublinia că acolo, în Piața marilor bătălii 
de clasă, în acel forum spontan al ener
giilor descătușate, în acel vast amfiteatru 
al acțiunii revoluționare conștiente, is
toria a „predat" — prin intermediul ace
lei forțe care întruchipa în cel mai înalt 
grad imperativele sale politice și socialei: 
Partidul Comunist Român — memorabile 
lecții de educație pqlitică la scara unui 
auditoriu de milioane.

Cu același sentiment copleșitor de so
lidaritate ne Intîlnim și în relatarea unui 
țăran, Marin Filip, actualmente președin
tele C.A.P. din comuna Troianu, Teleor
man, care a deprins alfabetul luptei poli
tice, alfabetul marii și indestructibilei a- 
lianțe muncitorești-țărănești, în Piața 
publică a altui oraș, Turnu Măgurele, 
unde s-a dus să răspundă chemării par
tidului de a-1 apăra împotriva atacurilor 
reacțiunii pe noul prefect instalat de 
Frontul Național Democrat î

— De la Turnu ajunsese și în sat la 
noi, la Troianu, vestea că reprezentanții 
Frontului Național-Democrat din județ au 
instalat un nou prefect, pe profesorul 
Florian Crețeanu, în locul colonelului Ne- 
delescu, care fusese silit să-și dea demi
sia. Dar Rădescu nu voia să cedeze și-1 
numise oficial pe subprefectul Berceabu 
în locul prefectului demisionat. Din toate 
satele au început să plece spre Turnu Mă
gurele grupuri de oameni pentru a parti
cipa la înlăturarea uneltei lui Rădescu 
și pentru a-1 sprijini pe prefectul ales 
de popor De la Troianu am plecat eu, 
Radu Chima, Marin Jumugă (Pie), mai 
mulți, vreo 20 de inși. Dar la gară im
piegatul nu vroia să ne dea bilete. Se 
vede treaba că primise ordin special de 
sus. „Ce căutați la Turnu ?“. „Nu te pri
vește, avem treabă. Ești obligat să ne 
dai bilete. Dacă nu ne dai, urcăm în tren 
fără bilete". „Urcați-vă — zice — dacă 
vreți să dați de belea". Nu ne-am < urcat; 
ne-am gîndit că ei atîta așteptau ca să 
aibă motiv să oprească trenul sau, și mai 
rău, să-l abată cine știe pe unde. Așa că 
am plecat pe jos. Cît era pînă la Turnu ? 
40 de km." O jumătate de zi de mers 
întins. Dar, la Putineiu ne iese înainte 
șeful de -post. „Unde vă duceți ?“ „La 
Turnu". „Ce căutați ?“ „Avem treabă, un 
proces". „Vedeți să nu vă fac eu un pro
ces să mă țineți minte. Intoarceți-vă Îna
poi !“. „Nu ne întoarcem, nu ne vom în
toarce, domnule, avem o treabă serioasă". 
„Nu vă întoarceți ? Ia hai cu mine 
la post să stăm puțin de vorbă". 
Ne-a ținut închiși o zi pînă am promis 
că ne întoarcem acasă. Dar cînd ne-a dat 
drumul, am luat-o peste cîmp și tot ne-am

■ - ' ' ' "de 
drumul, am luat-o peste cîmp și tot ne
dus la Turnu. Acolo, orașul era plin 
muncitori și de țărani din toate col
țurile județului — de pe Valea Oltu
lui, de la Slobozia-MIndra, Segarcea, Lița, 
Plopii-Slăvitești, dinspre Zimnicea, de

' Piatra, Furculești, Suhaia, noi de

hțtea-Gumeștl, da peste tot veniseră. 
Țin minte, era pe 4 februarie 1945. Am 
stat două săptămini, împreună cu cei
lalți, asediați de jandarmi in localul pre
fecturii. Pînă la urmă, prin unirea noas
tră care nu s-a lăsat înfrîntă sau în
duplecată, am • învins. Atunci — și la 
Turnu, pe străzi, dar și pe ogoare, unde, 
neținînd seama de amenințările lui Ră- 
deseu, începuserăm să ne facem dreptate 
și să Impărțim pămîntul moșierilor — am 
învățat „pe viu", cum se spune, puterea 
unirii dintre țărani și muncitori, căreia 
nimic nu-i poate sta împotrivă.

Despre același sentiment — al unanimi
tății voinței populare, — vorbește, pe o 
foaie de ziar Îngălbenită de vreme, actul 
de adeziune al unui important grup de in- 

telectuali de frunte ai țării care cereau 
„venirea la cirmă a upui guvern care să 
fie expresia tuturor elementelor democra
tice ale țării și să realizeze imediat pro
gramul de guvernare al Frontului Na- 
țional-Democrat". Printre personalitățile 
proeminente care se ridicaseră in scris și 
prin viu grai in sprijinul cerințelor arză-- dreptat de urgență spre redacția „Drum 

Nou", unde o mină de redactori, tipografi 
și iLT.C.-iști abia țineau piept bandelor 
fasciste dezlănțuite. După despresurarea 
redacției, i-am urmărit pe huligani in pro
priul lor cuib. Această victorie a fost însă 
plătită scump. In timpul bătăliei a căzut 
răpus de un glonte tinărul și inimosul 
strungar din uzina noastră Gheorghe Sto- 
ian, unul din oamenii cei mai curajoși pe 
care i-am cunoscut.

Pensionarul Romul Surdu reia relatarea, 
descriind o scenă zguduitoare, una din 
multele de atest fel care se petreceau pre
tutindeni in acele zile :

— Adus la Tohan, sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Gheorghe Stoian a fost in
trodus în întreprindere și așezat pe strun
gul la care lucrase. Muncitorii uzinei s-au 
perindat ore întregi prin fața acestui glo
rios afet aducind eroului un salut îndure
rat, dar plin de minie și de hotărîrea de 
a face să triumfe cauza pentru care se 
jertfise.

toare ale maselor se numărau figuri 
prestigioase ale culturii românești ca 
C. I. Parhon, Mihail Sadoveanu, G. Căli- 
nescu, S. Stoilov, dr. D. Bagdasar, M. Ha
lea, G. Oprescu. M. Condurachi, I. Sanie- 
levici, Traian Gheorghiu și mulți alții, ale 
căror chipuri le intîlnim și pe fotografiile, 
astăzi ofilite, ce înfățișau participarea oa
menilor de știință și cultură la marile mi
tinguri și demonstrații.

Mai e o lecție pe care oamenii au În
vățat-o în acele zile în vasta universitate 
politică a Pieței publice : că lupta pentru 
cucerirea puterii solicită integral energiile 
umane, că nimic nu se dobîndcște în 
această fierbinte încleștare de forțe fără 
dirzenie și eroism, fără o hotărîre nestră
mutată, dusă pînă la jertfirea de sine. Se 
poate spune că nu numai tranșeele fron
tului din Tatra cunoșteau în acele zile no
blețea eroismului românesc, dar și tran
șeele nevăzute ce -străbăteau în acele zile 
cîmpurile luptelor sociale. Să ascultăm ce

Scenă a confruntării dramatice dintre 
trecut și viitor — dintre trecutul întruchi
pat de Rădescu, de tot ce reprezenta el ca 
impilare și dezmăț al celei mai negre reac- 
țiuni, și forțele viitorului, întruchipate de 
partid, de lozincile sale de luptă, de pers
pectivele largi și luminoase pe care le des
chidea țării politica sa — Piața a fost, tot
odată, arena pe care s-a desfășurat Marele 
Asalt. Asaltul puterii de stat de către po
porul hotărît să "devină stăpin în propria 
sa (ară. De aici, din Piața devenită un 
uriaș cîmp magnetic, care capta tot ce era 
valoare și energie în inepuizabilul rezer
vor de forțe al națiunii, s-au ridicat tala
zurile mîniei populare care au măturat din 
calea lor tot ce se crampona de nedreptele 
rinduieli ale trecutului.

— Partidul ne dăduse cuvînt de ordine 
ca, in încheierea demonstrației din Buzău, 
să preluăm din mîinile vechii conduceri ' 
prefectura — își aduce aminte Gheorghe 

povestește muncitorul Iban Mărtoiu, de la 
uzina „6 Martie“-Zărnești, de lingă Bra
șov :

— In dimineața zilei de 24 februarie 
1945, ne-am adunat in curtea uzinei intr-o 
ordine și disciplină perfectă, vreo 400 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. Ne-am în
dreptat spre Brașov, unii cu trenul, alții 
cu autocamioanele, pentru a participa la 
mitingul organizat de F.N.D. Ne-am aștep
tat la intrarea în Brașov, de unde, încolo
nați, cu drapele, pancarte, ne-am îndreptat 
spre inima1 orașului, spre piața „Libertă
ții*, azi „23 August". Se adunaseră aici 
vreo 40 000 de persoane, incit piața deve
nise neincăpătoare ; o parte din coloane 
rămăseseră pe străzile din jur. După mi
ting, în timp ce ne aflam pe bulevardul

f. H. B. J 
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Carpați, In dreptul hotelului, Întreaga 
masă de oameni a fost electrizată de o 
veste care a revoltat-o la culme : elemen
tele reacționare, în furia lor oarbă, au ata
cat redacția și tipografia ziarului „Drum 
Nou", organul comitetului județean al 
P.C.R. O parte din manifestanți ne-am în-

Coman, militant din ilegalitate al mișcării 
muncitorești. După ce demonstranții au 
ajuns în piață — se strînsese o mare de 
oameni — am pătruns in biroul prefectu
lui. Prefectul nu s-a opus. „Știu — ne-a 
spus el cu amărăciune și resemnare 
voi veți conduce de acum".

In multe alte părți însă lucrurile 
mers atît de simplu. Dimpotrivă. Furia 
disperată a neputinței punea tot mai muit 
stăpînire pe reacțiune. Partidele burghezo- 
moșierești își simțeau tot mai vădit 
izolarea de masele largi ale poporu
lui. Monarhia iși vedea amenințate 
pozițiile. Rădescu își declara deschis in
tențiile : „...In situația- pe care o am, mă 
voi opune din toate puterile și, dacă este 
nevoie să ajungem la război civil, îl vom 
(ace, oricare ar fi rezultatul".

Caldarîmul străzilor a fost in dese 

rînduri înroșit de sîngele celor ce plăteau 
cu viața dreptul de a ține frdntea sus și 
umerii neîncovOiați. Cum spune poetul : 
„...Roșul acesta / al existențelor noas
tre / e roșul vertical".

— La Constanța — ne povestește Marin 
Stancu, membru de partid, din ilegalitate 
— lupta maselor populare pentru cuceri
rea puterii s-a declanșat cu o deosebită 
vigoaie încă din octombrie 1944, culminînd 
prin ocuparea primă»iei, orașului la 2 no
iembrie și a prefecturii la 4 noiembrie 
1944. Eram pe atunci secretarul comitetu
lui de partid al marinarilor. în ziua de 2 
noiembrie, împreună cii 6-700 marinari, 
membri și nemembri de partid, ne-am a- 
dunat la chemarea partidului pe strada 
Mihai Viteazu. Aici erau mii de oameni.

Ziua de 6 Martie, cu uriașul miting de 
la București, care s-a imprimat profund 
în amintirea participanților, focalizează 
în semnificațiile ei tot ce s-a întîmplat în 
zilele fierbinți ce au precedat-o pe toate 
meleagurile țării, de la Craiova la Con
stanța, de la Caracal la Brașov.

Nu întîmplător, această imensă întru
nire populară a părut tuturor ca un apo
geu al ridicării poporului Ia lupta pen
tru instaurarea 
tice.

În editorialul
Intitulat „O victorie a poporului", 
arată : „La această adunare și demon
strație a participat cu un elan nestăvilit 
majoritatea populației Capitalei, fie ca 
demonstranți, fie ca spectatori, însuflețiți 
susținători ai democrației, Și participarea 
aceasta a fost cu atît mai remarcabilă cu 
cît n-au trecut decît 10 zile ,de cînd bes
tiile fasciste ale monstrului Rădescu au 
tras salve de mitralieră asupra demon
stranților din Piața Palatului asasinînd 
șapte tovarăși de luptă. Populația Capi
talei a arătat că nu se teme nici de a- 
menințări și nici de gloanțe și că nici te
roarea nu o poate împiedica să ducă pînă 
la capăt ceea ce și-a propus : înfăptuirea 
unui regim democratic și instalarea unui 
guvern realmente democratic. Orășenilor 
li s-au alăturat și plugarii din județele 
Ilfov, Teleorman, Vlașca, Ialomița, care 
și-au trimis miile de delegați să-și spună 
răspicat voința alături de muncitori și 
intelectuali.. Nu întîmplător, ci dimpo
trivă, izvorînd din adîncul sufletului 
popular, victoria de ieri a fost încununată 
în Piața Victoriei printr-o imensă horă 
la care au luat parte cetățeni din toate 
categoriile sociale. Intrăm într-o perioa
dă de muncă intensă, constructivă... . A- 
dpnarea grandioasă din Piața Națiunii, 
demonstrația maiestuoasă din Piața Pala
tului și hora simbolică din Piața Victo
riei exprimă lămurit voința poporului 
român de a se bucura de un regim cu 
adevărat democratic și de a păși cu ho
tărîre în rindul popoarelor libere și lup
tătoare pentru nimicirea fascismului".

— Mi-aduc aminte — relatează Gheorghe 
Iordan, lăcătuș la Uzina de pompe (fostă 
pe vremea aceea „Dumitru Voina et Co.“) 
— de mulțimea uriașă care s-a adunat a- 
tunci în Piața Națiunii. Erau, cred, un 
milion de oameni. (N.R. : Ziarele vremi) 

ta și dezorganiza viața orașului. In lo
calul primăriei era masată armata. In fața 
noastră însă soldații au plecat cu toții ar
mele. Noul primar n-a fost însă recunos
cut de către prefectul județului. în ziua 
'de 4 noiembrie o demonstrație și mai vi
guroasă a avut loc în fața prefecturii. Din 
ordinul comandantului garnizoanei și al 
locotenentului Bartola s-a tras asupra de
monstranților pentru a-i intimida. împre
ună cu un grup de tovarăși, avînd în frun
tea noastră garda patriotică înarmată, mii 
de oameni au pătruns, după aproape o 
oră. în localul prefecturii, imobilizîndu-i 
pe prefect și pe acoliții lui. Chiar în 
noaptea aceea noul prefect a dat ordo
nanța nr. 1 prin care se făcea cunoscută 
tuturor cetățenilor noua stare de lucruri.

O foaie veștejită de vreme ne adu :e, 
peste sfertul de secol scurs de atunci, 
mărturia zilelor fierbinți de pe țărmul 
mării. E însăși acea memorabilă Ordonan
ță Nr. 1 i

„...In seara zilei de 4 noiembrie a.c. 
muncitorimea constănțeană s-a îndreptat 
snre Prefectură, avmd în frunte FORMA
ȚIUNILE DE LUPTA PATRIOTICE. Aici . 
muncitorimea a fost primită cu focuri de 
armă, ostașilor ordonîndu-le să tragă co
mandanții militari superiori. Ptin luptă, 
Prefectura a fost ocupată cu asalt. A 
căzut eroic un vajnic luptător antifascist 
răpus de gloanțele asasine. Azi Prefectura 
și întregul județ sînt în mîinile noastre.

Pus aici de voința țăranilor și 
torilor, ordon :

1) In toate satele și comunele 
să se aleagă, în mod liber, un 
și un consiliu comunal, format din 
nii cei mai cinstiți, luptători pentru cauza 
democrației.

2) Vechile sfaturi comunale sînt și ră-. 
min desființate, nefiind alese de poporul 
muncitor , și s nereprezentînd 
lui.

3) Jandarmii sînt subordonați 
lor sătești alese, încetînd orice 
de teroare și intimidare a țăranilor, măr- 
ginindu-se la rolul de poliție contra rău
făcătorilor.

4) Pentru siguranța, ordinea și liniștea 
maselor țărănești și muncitorești, vor lua 
imediat ființă, in sate, acolo unde nu sini, 
formațiunile de luptă patriotice sau gărzi
le patriotice. ■

Dată azi, 4 noiembrie, orele 11 noaptea".

...Pe zidul clădirii un.de se află in pre
zent sediul Comitetului de partid și Con
siliul popular al orașului Caracal se află 
o placă de marmură albă pe care stă 
scris cu litere aurii : „La 24 februarie 
19-15, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, masele muncitoare țiu luat 
cu asalt prefectura județului Romanăți, 
cave- se afla în această clădire, au izgonit 
elementele reacționare și au instalat la 

-conducerea prefecturii pe reprezentanții 
forțelor democratice. In această luptă au 
căzut eroic comuniștii Jean I. Dobrescu 
și Ioan T. Mincu".

— Am participat direct la acțiunea din 
24 februarie 1945. Asemenea lucruri nu 
se uită — povestește Constantin Stancu, 
din satul Grozăvești. După ce participanții 
la manifestație au înconjurat de mai multe 
ori rondul din centrul orașului, scandînd 
„Jos Rădescu 1“ „Vrem guvernul nostru 
democrat", ne-am oprit cu toții în fața 
prefecturii. Clica de reacționari barica
dase intrarea cu lăzi de muniții.

Fără nici o somație, din zeci șl sute 
de puști și mitraliere se trăgea neînce
tat. împrăștiați pentru moment de focul 
armelor, manifestanții și-au strîns însă 
din nou rîndurile și n-au părăsit orașul 
pînă la instalarea la prefectură a repre
zentantului lor.

Este un episod, ca atîtea altele din 
lupta plină de sacrificii a poporului, con
dus de partid, din marele asalt al Pieței, 
al Străzii împotriva redutelor trecutului, 
pentru a pune piatră de temelie unui 
viitor de eliberare socială și independen
ță națională, de continuă propășire a pa
triei.

Rezultatele acestei uriașe ridicări de 
forțe ? La începutul lui martie 1945, în 
52 din cele 58 de județe ale țării se aflau 
prefecți instalați de popor.

precizează că au fost „numai" 800 000). In 
orice caz, toată piața aceea uriașă și 
toate străzile largi din jur, cele mai 
largi din București, erau atît de pline de 
oameni îneît aveai impresia că n-ai unde 
arunca un ac. Aveam in față mărturia 
cea mai vie a forței noastre de neînfrint. 
Știam că de acum înainte această Putere, 
Puterea noastră, va fi și va răniîne înstă- 
pînită trainic la cîrma țării, va înfăptui 
toate aspirațiile pentru care luptase. Cînd 
ni s-a anunțat că guvernul Petru Groza 
a depus jurămîntul, am izbucnit în ne- 
sfirșite urale : s-a aclamat îndelung pen
tru partid, pentru comuniști. S-a scandat 
numele lui Petru Groza, al acestui condu
cător de seamă al țării noastre, care re
prezenta in acele clipe, pentru mine și 
pentru milioane ca mine, un simbol, 
simbolul poporului care devenea stăpin 
pe țară..

NAȚIUNEA, ÎN MERSUL EI IMPE
TUOS ÎNAINTE, CUCERISE VICTORIA ! 
ERA ANUL UNU ’ ----------- ---------
LUI !

Materializarea 
și-au dat viața 
sînt treptele de 
urcate, trepte care au dus la priveliștea 
înnoită a României socialiste de azi, jr 
înfăptuirile ei însuflețitoare, cu perspecti
vele de propășire continuă pe care i le-a 
deschis Congresul al X-lea al partidului. 
Prin toate acestea, istoria a legitimat ji 
a dat o impresionantă consistență țeluri
lor pentru care s-au desfășurat acele mari 
bătălii revoluționare.

La fiecare sărbătoare a națiunii, vasta 
Piață a ;......................... " "___ ' ’
piețe unde se desfășoară marile demon
strații populare — se metamorfozează în- 
tr-un raport viu și entuziast 
zări.

Iar deasupra mulțimii — ca 
statornică a sentimentelor ei, 
zășie a tuturor împlinirilor 
strălucesc pe mii și mii de pancarte cu
vintele ce sintetizează toate semnifica
țiile acestui sfert ele veac : „SUB CON
DUCEREA PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, ÎNAINTE SPRE NOI VIC
TORII !“.

un.de
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EXPRESII PLINE DE PERSONALITATEmanifestări

dedicate

centenarului

nașterii lui

V. I. Lenin
/

Petru COMARNESCU

Instituțiile de învăță- 
mînt superior sînt chema
te să formeze prin întrea
ga lor activitate generații 
de intelectuali prestigioși, 
care să îmbine o riguroasă 
competență profesională cu 
profunde convingeri uma
niste, marxist-leniniste, cu 
un devotament nelimitat 
pentru cauza clasei munci
toare și a întregului popor, 
pentru cauza ridicării pe 
trepte tot mai înalte a so
cietății socialiste românești, 
în anii de studenție ai ti
nerilor, procesul instructiv 
este legat într-o formă re
lativ riguroasă de un plan 
de învățămînit și de dezba
terea problemelor în semi
nar ori efectuarea lucrări
lor de laborator. Nu același 
lucru se poate spune des
pre procesul educativ, unde 
factorii care concură la 
realizarea lui sînt mai nu
meroși și mai greu de iden
tificat și evaluat.

Educația este o știință, 
dar este și o artă' cu multi
ple valențe : educația urin 
muncă și pentru muncă, e- 
ducația social-politică, edu
cația juridic-cetățen'-ască, 
educația morală, estetică, 
formarea concepției științi
fice materialist-dialectice 
despre lume, dezvoltarea 
-intelectuală și fizică. Acțio- 
nînd asupra individualității 
umane pentru a o transfor
ma în personalitate, educa
ția trebuie privită ca un 
proces specializat, desfășu
rat cu tact și perseverență. 
Profesorul universitar în
deplinește un rol esențial 
sub raport instructiv-edu- 
cativ în învățămîntui sune- 
rior.- în opinia noastră, mi
siunea profesorului nu se 
reduce numai la actul trans
miterii cunoștințelor, ci ea 
presupune prioritar răs
pundere pentru cultivarea 
trăsăturilor morale ale ge
nerațiilor de intelectuali 
Studentul își însușește, o 
dată cu volumul de cunoș
tințe de specialitate, cultu
ra și toate însușirile de 
conduită ale modelului său 
— „dascălul". Profesorul lu
minează calea celor ce vin 
după dînsul. Iată calități 
distinctive care nledează 
pentru prezența activă, con
tinuă, a profesorului prin
tre studenții săi.

Experiența confirmă însă 
fără echivoc faptul că a- 
cest proces educativ este 
greu de realizat integral 
fără aportul celui edu
cat. Procesul de cunoaștere 
al oricărui tînăr este, fără 
îndoială, mai întîi, un pro
ces personal. Dar nu numai 
atît. In anii tinereții (și nu 
numai în aceștia) apar des
tule incertitudini cu privi
re la înclinațiile noastre, 
preferințele noastre, pute
rile noastre. Influențele e- 
xogene în fața unor astfel

de Incertitudini sint de o- 
bicej puternice și, pentru 
ceeș ce știm, avem nevoie 
de verificări, de confirmări. 
Apare așadar nevoia unui 
sprijin. Orice tînăr simte 
această nevoie, chiar dacă 
el nu o exprimă sau, une
ori, nici cel puțin n-o „tră
dează". In unele cazuri fa
milia îi poate oferi acest 
ajutor. Dar și în aseme
nea cazuri îi este necesar 
ajutorul școlii. Liceul i-1 
dă pînă la un anumit grad. 
Se simte apo; necesitatea 
sprijinirii lui în continuare, 
la universitate, pentru a

tînăr în parte, a calităților 
și potențelor în formare, în 
afirmare, de receptivitatea 
la influențele educative în
dreptate spre definirea și 
formarea personalității sale. 
Contactul cadrelor didac
tice cu studenții permite 
exercitarea unei influențe 
educative științifice bine 
definite, organizată cu pri
cepere pe baza principiilor 
pedagogice, a tratării indi
viduale. Firesc, sub îndru
marea atentă și competentă 
a organizației de partid, cu 
participarea asociației stu
denților, în universități se

Tinerețea
9

în oglinda 
procesului 
educativ

puncte de vedere

Prof. univ. dr. docent Dumitru RUSU
prorector al Universității „Al. I. Cuza' din lași

deveni „cives academicus" 
în acord deplin cu contura
rea tot maj clară a perso
nalității sale. Istoria cultu
rii consemnează figuri de 
magișțri și discipoli, nume 
de mari savanți și perso
nalități de mare prestigiu, 
dascăli grijulii, ca un părin
te, pentru educarea gene
rațiilor tinere. Cuvintul 
caid și îndemnul lor din 
inimă au lăsat semnele bi
nelui asupra tinerilor, cum 
lasă rodnicie și' belșug o 
ploaie binecuvîntată ''ăzu- 
tă la vreme, peste țarina a- 
vidă. Prezența profesorului 
este deci necesară și in
tervenția lui binevenită.

Desfășurarea unei opere 
educative adînci este con
diționată de cunoașterea in
dividuală a studenților de 
către profesori, dar și de 
autocunoașterea fiecărui

desfășoară o activitate sus
ținută pentru creșterea con
tinuă a calității muncii e- 
ducative. îndrumarea ne
mijlocită ' a studenților de 
către cadrele' didactice se 
referă atît la aspectele 
muncii de instruire, dar mai 
ales la cele de educare a 
tinerilor pentru a deveni 
cetățeni demni, disciplinați 
și hotărîți să participe com
petent și responsabil la spo
rirea valorilor materiale și 
spirituale ale societății.

Unul din mijloacele cele 
mai eficiente de educație a 
studenților îl constituie în
suși procesul didactic, de
oarece educația prin mur.că 
este una din laturile esen
țiale ale procesului educa
tiv. Activitatea Universitară 
le oferă multiple posibili
tăți de formare profesiona
lă și îmbogățire spirituală.

dar, în același timp, 
mijloace de autocunoaștere. 
Contactul cu aspectele prin
cipale ale studiului, ale vi
itoarei profesii, lucrul in 
colectiv sau individual, 
modul în care răspunde 0- 
bligațiilor universitare, in
teresul pe care-1 manifestă 
față de un domeniu sau al
tui de studiu sint în măsu
ră să-i dea fiecărui tînăr o 
oglindă a propriei persona
lități în formare.

Conștienți că în procesul 
instructiv, în ultima instan
ță, factorul hotăritor îl 
constituie eforturile perso
nale ale studentului, profe
sorii își îndreaptă atenția 
spre a le cultiva acestora 
deprinderile de activitate 
independentă, de a le spori 
convingerea că studiul in
dividual este principala ca
le care asigură o pregătire 
solidă în cadrul învățăm'n- 
tului superior. Folosind ple
nar competența și solicitu
dinea corpului didactic, stu
denții pot dobîndi obișnu
ința și deprinderile pen
tru munca de concepție. La 
rîndul lor însă, studenții 
trebuie să fie convinși că 
numai printr-o participare 
activă, conștientă, la munca 
universitară, printr-o re
ceptare profundă a cunoș
tințelor transmise de pro
fesori, a îndemnurilor și 
sfaturilor lor, de ordin pro
fesional sau, pur și sim
plu, uman, pot reuși să de
vină oameni întregi și spe
cialiști competenți. Cunoaș
terea de sine nu e numai 
o figură de stil, ci un in
strument deosebit de util în 
munca de formare a fiecă
ruia. Este adevărat, prezen
ța profesorului printre stu- 
denți, exemplul său perso
nal dezvoltă dragostea stu
denților pentru profesia 
aleasă, simțul răspunderii 
pentru pregătirea profesio
nală. abnegația în înfăptu
irea sarcinilor ce le revin. 
Dar la această prezență se 
cuvine adăugată propria vo- 
ință și dorința de muncă a 
fiecărui tînăr, hotărîrea de 
a deveni cu adevărat un om 
folositor societății.

Așadar, reușita procesu
lui educativ include orga
nic și contribuția celui e- 
ducat. In ce ne privește pe 
noi, profesorii, răspunzînd 
încrederii partidului, statu
lui și poporului nostru acor
date școlii și slujitorilor ei, 

vom strădui să oferim ță- 
viitori intelectuali demni, 
o înaltă conștiință civică 
politică, generații culte, 
vaste cunoștințe pro- 

specialiști stă-

na 
rii 
cu 
Și 
cu
fesionale.
pini pe știința și tehnica 
contemporană, capabili să 
înțeleagă și să aplice în 
mod creator' politica parti
dului de înfăptuire a socie
tății socialiste românești 
multilateral dezvoltate.

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România a avut loc o mani
festare dedicată centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici Le- 
nin, în cadrul căreia conf. 
univ. Constantin Mocanu, de 
la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., a făcut 
o expunere pe tema : „Mărtu
rii documentare despre V. I. 
Lenin și mișcarea muncito
rească și democratică din 
România".

Cu acest prilej, vorbitorul a 
evocat figuri de personalități 
ale mișcării muncitorești, re
voluționare și democratice din 
țara noastră care l-au cunos
cut pe Lenin, subliniind tot
odată activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Român 
în perioada dintre cele două 
războaie mondiale pentru răs- 
pîndirea în rîndțjl maselor a 
lucrărilor sale. A fost relevat, 
de asemenea, modul în care 
este aplicată de către Partidul 
Comunist Român învățătura 
leninistă la condițiile țării 
noastre.

In încheierea manifestării, la 
care au participat cercetători 
științifici din domeniul istoriei, 
cadfe didactice din învățămîn- 
tul superior, muzeografi etc., 
a fost prezentat un film docu
mentar.

*
în sala „23 August" din Tg. 

Jiu a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Cente
narul lui Lenin". Exponatele 
prezintă diferite aspecte din 
viața și activitatea conducăto
rului Marii Revoluții Socialis- ’ 
te din Octombrie, întemeieto
rul primului stat socialist din 
lume.

(Agerpres)

Expozițiile deschise în ultima 
vreme prezintă patru personalități 
diferite în multe privințe, dar care, 
prin anumite trăsături comune, i- 
lustrează unele calități și metode a- 
supra cărora merită a ne opri.

Cei patru expozanți, fiecare cu o 
activitate de aproape patru decenii, 
au în comun, ca și o seamă de maeștri 
și artiști mai vîrstnici ai noștri, cali
tatea de a-și fi dezvoltat organic, te
meinic, cu consecvență creația. Fap
tul acesta nu s-ar cuveni 

■cînd știm cum s-au for
mat mai toți artiștii care 
au avut ceva de spus și 
care, astfel, și-au dobîn- 
dit un loc de cinste in 
istoria artelor. Dar as
tăzi — cînd mulți artiști 
își schimbă de la an la 
an modalitățile de ex-' 
presie, tehnicile, viziu
nile, stilul — consecven
ța cu care s-au format 
și manifestat de-a lun
gul anilor și deceniilor 
pictorii Paul Miracovici, 
Gh. Vănătoru. N. Brana 
și sculptorul Izsăk Mar
tin devine un fenomen 
apreciabil.

Toți acești artiști care 
își prezintă belșugul cre
ației lor — Vănătoru la 
galeriile Onești, ceilalți 
doi și sculptorul la Da
lles — se impun privito
rilor printr-o nedezmin
țită credință în arta lor, 
printr-o concepție con
secventă față de rosturi
le și menirea plasticii, 
printr-o amplă partici
pare la adevărurile și 
frumusețile lumii pe 
care o trăiesc. Miracovici 
și Brana au cite o expoziție care este 
aproape o retrospectivă, prezentînd 
lucrări mai vechi și altele mai noi, 
iar la Vănătoru încă se poate desluși 
o evoluție, deși majoritatea celor 80 
de tablouri sînt de dată recentă. 
Sculptorul de la Tîrgu-Mureș, Izsăk 
Martin, prezintă lucrări noi, dar și 
una din 1950, astfel că se poate ur
mări și la dînsul aceeași dezvoltare 
sinceră și organică.

să ne mire.

A fi credincios ție însuți, folosind 
mijloacele de expresie care îți priesc 
mai deplin și mai semnificativ, con
stituie o calitate indispensabilă în 
creație, ca și aceea de a te strădui 
să desprinzi cît mai mult din ceea

Pe marginea

expozițiilor

® P. MIRACOVICI
• GH. VĂNĂTORU
• IZSĂK MARTIN
• N. BRANA

ț! coloritul local, acesta străbătut de 
stările psihologice ale artistului. Vâ- 
nătoru, care a avut ca profesori pe 
Petrașcu, Tonitza și Șirato, precum 
și experiență de pictor în frescă, a 
ajuns acum la o savantă tratare a 
compoziției și la folosirea unei paste 
suculente, dense, vibrante, eu totul 
remarcabilă. Asemeni pictorilor mu
rali, autorilor de fresce, el nu com
bină culorile pe paletă, ci le pune 
direct pe pînză. obținind astfel mai 
multă spontaneitate și vibrație. U- 

leiurile sale cîntă prin 
________ fine armonii, fie că e 

vorba de peisaje din ța
ră sau din străinătate, 
fie că e vorba de femei 
in interior sau de por
trete. In afară de peisa
jele de la Reșița, rămin 
neuitate unele priveliști 
iernatice-cenușii de la 
Cluj. Podurile Senei sînt 
poetizate prin estompări 
cromatice, amintind as
fințitul, pe cînd alte pri
veliști au un colorit plin 
de vitalitate. Elanul cu
lorii este echilibrat com
pozițional, iar sentimen
tele puse în viziunile 
pictorului trec — acum 
mai manifest — de la e- 
xuberanță la dramatism. 
Lirismul de colorist au
tentic și viguros al lui 
Vănătoru face din mai 
fiecare tablou al său un 
poem. Spațiile peisajelor 
sale sint adesea concen
trate, au elementele e- 
tajate. La fel și figurile 
umane, construite cu 
intensitate cromatică și 
reliefări expresive. To
nalitățile rare, armonii

le vii, gama bogată atestă o dezvol
tare culminantă a unei experiențe de 
artist consecvent și care, mergînd pe 
drumu-i propriu, se integrează marii 
tradiții a colorismului liric, a uma
nismului nostru.

începînd să se manifeste din 1933, 
sculptorul Izsăk Martin s-a dezvoltat 
cu temeinicie și înnoindu-se pe o 
cale rodnică. Compoziția sa din 1950 
Ororile fascismului (părinți, mame 
îndurerate, una cu un copil In bra
țe) are un cert dramatism, pe care 
artistul l-a păstrat și uneori concen
trat în capetele de expresie. în 
chipul lui Bălcescu apare meditația, 
adînca trăire interioară. Expresive și 
grațioase torsuri, feminine din mar
mură, piatră și . lemn se alătură unor 
.viziuni monumentale» ca Fată cintînd 

.■■r-v:--sau Muzica: Foarte interesant com
puse, în spirit folcloric- și pline de 
expresivitate, și dinamism sînt com
pozițiile în lemn : Călușari, Bătri- 
nele. Corul și Fluerași. Folosind ca
racteristicile materialelor — de la 
piatră la lemn, — Izsăk Martin stili
zează, simplifică, armonizează figu- 
rile-i staluare, conferindu-le fie po
ziții și euritmii mai savante, fie o 
expresivitate și stilizare folclorică. 
O manifestare serioasă, inspirată, do
vedind muncă și imaginație, 
tată creatoare organică, plină 
rietate și inventivitate.

Nicolae Brana expune 404 
și 51 de gravuri în lemn — 
adevărată retrospectivă a unui artist 
foarte muncitor, ca și ceilalți, avînd 
insă alte rădăcini și alte coordonate 
în viziunea sa. A început să se mani
feste din anul 1932 și a continuat o 
cale interesantă in pictura noastră. 
Cu toate studiile sale, el a păstrat , 
o legătură cu arta naivă a meșterilor j 
din popor, cu vechi țărani-gravori. 
Imaginile sale au, uneori, o construc
ție stîngace, dar autentică, înfățișînd 
mai toate aspectele din viața satului 
ardelean — de la scene de muncă Ia 
jocuri și petreceri. Totul este simțit 
în pictura sa, cu tonalități mai închi
se, mai întunecate, dar în care viata 
își păstrează avîntul și rodnicia ei. Ni 

o viziune 
care oamenii 
și seriozitatea 

răspunderilor
Nu 

figurile de eroi ai 
scene mai

ce trăiești, vezi, visezi, dorești. A te 
cantona cu pricepere și devotament 
în mediul tău, în sentimentele pe 
care ți le trezește contactul cu oa
menii și natura, a trăi gîndind și a 
gindi trăind, descriind, evocînd, ima- 
ginînd ceea ce îți oferă experiența 
proprie — acestea sînt izvoarele artei 
și acestea o feresc de efemeritate 
sau irelevanță. Pot părea platitudini 
aceste observații, dacă ele nu ar fi 
rostite într-o vreme în care se con
stată fenomene contrare, ca disprețul 
față de trăirea realității, indiferența 
față de atmosfera ce te-ar putea 
inspira, și chiar disprețul față de sen
timentalitate și sensibilitate, față de 
ginduiile mărețe

In catalogul expoziției sale cu 88 
de picturi, create de prin 1946 și pînă 

l :In.,:prezent. Paul Miracovici, profesor
i -de pictură monumentală-la Institutul ,y.^iae.,^țâ^.ra.^tă >N: ,Gti,gofescUj măr

turisește : „detest pictura îmbrăcată 
în intenții literare'sau punînd false 
«probleme» de filozofie «dincolo de 
pictură», căci, cum spune așa frumos 
Oscar Wilde, «misterul lumii este vi
zibilul. nu invizibilul»". Iar mai de
parte : „eu cred că viața e frumoasă 
și noi, românii, avem azi temeiuri 
trainice să credem... Pictorii au o mi
siune în Cetate. Gîndind așa și pic- 
tînd cum am făcut-o nu cred și sper 

' că nu am trădat această misiune."
Miracovici — care a făcut și critică 

de artă — este un pictor cu fină sen
sibilitate și putere de gindire, care 
a început să expună în țară din 1984. 
Colorist-poet, el a compus totdeauna 
imaginile sale, nelăsînd nimic la voia 
întîmplării. A avut prospețime și a 
pus ceva grațios-decorativ în peisa
jele, portretele, naturile moarte, adu- 
etnd o atmosferă sugestivă. Impre
sionismul pe care l-a cercetat cu te
meinicie l-a dus la o vibrantă folosire 
a luminii, la o poetizare a naturii, 
la tonalități rafinate, 
însă nu l-au depărtat 
tentică a realității. în 
lucesc peisajele de Ia 
Mangalia, unele cu alburi, cînd foarte 
vibrante, cînd ușor umbrite, imaginile 
redau și clădirile, și apele, și atmos
fera învăluitoare, variațiile luminii 
de plină zi sau de asfințit. Florile și 
naturile moarte, unele cu griuri, gal- 
benuri. rozuri devin poeme cromati
ce, ca și coloanele antice din locali
tățile dobrogene. O compoziție stili
zată ne amintește de Petru Rareș și 
de Voroneț, iar în compoziția 23 Au
gust la Cooperativa agricolă Drăguș 
vedem o horă cu numeroase perechi, 
stilizate pe linia tradiției. Portretele 
au adîncime psihologică și prestanță 
monumentală, deși nu-s lucrate prea 
elaborat.

Ca și la .ceilalți doi pictori, unitatea 
sau consecvența in viziune, stil, teh
nică nu, anulează varietatea, ci, dim
potrivă, o desfășoară cu amploare și 
înnoire. Este greșit a se crede că În
noirea se face pictînd azi într-un fel, 
miine intr-altul. Aceasta este schim
bare, bună sau rea, dar înnoirea nu 
înseamnă schimbare totală, ci varie
tate in unitate, trăirea multiplă și 
comunicabilă a lumii care ți-e dragă 
și te interesează cu întreaga ta ființă.

Aceasta o confirmă și expoziția vi
gurosului 
Am da ca 
peisaje de 
lumină, cu 
coloane, altele bătînd in cenușiu, ex- 
primind toate și caracterul așezării.

1

I

o uni- 
de va-

Toate acestea 
de o trăire au- 
expoziție stră- 
Tulcea, Galați,

picturi 
deci o

vote: GLORIA 
16; 18,15; 20.30.

io;

colorist Gh. Vănătoru. 
exemplu numeroasele sale 
la Reșița — unele în plină 
coșurile fabricilor ca niște

Emi- (Urmare din pag. I)

La două zile,18.30 emisiunii. Tele-

o locomotivă19,40

SPECTACOLUL
ll

19,00
19,30

I

febră și cău- 
pasionantă în- 
pentru înfăp- 
unui legămînt

MEMORA- 
ISTORIA 

6

De- 
La- 
Re-

de seară, 
în economie.

Kekec cel isteț"

19,50
20,00

• Program de filme documenta
re: TMPURI NOI — 19; 21.
0 Fantomas se dezlănțuie: CINE
MATECA (sala Union) — 10; 
14.
• Comisarul X șl „Panterele
bastre": FEROVIAR — 8,30;
13.30; 16; 18,30; 21, AURORA 
9,15; 11,30. 13.30

pentru acest spec- 
cel din ziua de 21 
se găsesc la casa 
Schitu Măgureanu 
60.

STURDZA BULANDRA**

- ->'O«

„MUZICĂ ♦ POEZIE 1970

0 Vă place Brahms?: BUZESTI — 
15,30; 18.
0 Străzile au amintiri: BUZESTI 
— 20.30.
0 Bărbați în deplasare: DACIA — 
8.30—20.30 în continuare.
0 Simpaticul domn R: BUCEGI 

16; 18,15; 20.30. PACEA - 15,45;
:; 20.15.u-.viv - ț-

LA TEATRUL „LUCIA

Oii

teatre

I 
I 
I

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu*‘ (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Mir
cea Cristescu. Solist Alexandru 
Demetriad.
e Opera Română: Mireasa vîndu- 
tă — 19,30.
O Teatrul de operetă: Rosemarie
— 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă
gureanu). D-ale carnavalului 
20; (sala din str. Alex. Sahia): 
ricele în ureche — 15.
e Teatrul Mic: Emigrantul 
Brisbane — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (: 
Magheru): Cînd luna e albastră
— 19,30: (sala Studio): Enigmatica 
doamnă „M“ — 20.
O Teatrul Giulești: Geamandura
— 19,30.
q Teatrul „Ion Creangă": 
nescu și Veronica — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică", (sala din 
Calea Victoriei): Miul Cobiul — 
17; (sala din str. Academiei): Că
luțul cocoșat — 16.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing
— 17; Nu te lăsa Stroel — 20;
(sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Nicuță... la Tănase — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Manevrele — 
19,30.
e Circul de stat: Mirajele clrcu-

15,00 TRANSMISIUNE DE LA A- 
DUNAREA OAMENILOR 
MUNCII DIN CAPITALĂ CU 
PRILEJUL CELEI DE A 25-A 
ANIVERSARI A 
BILEI ZILE DIN ... . 
POPORULUI ROMAN 
MARTIE 1945. 
Deschiderea 
școala. 
Telejurnalul 
Actualitatea 
Contractul în acțiune. 
Miniaturi folclorice. 
Rapsodia oltenească. 
Desene animate.
Concursul și Festivalul inter
național de muzică ușoară 
Brașov — România — 1970. 
n Concurs de interpretare 
(IV) ș Recitaluri : Eva 
marczik (Polonia), Marie 
foret (Franța). In pauză ; 
portajele festivalului.

23,00 Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Un spectacol intitulat „Muzică 4. 
"’oezie 1970" va fi prezentat simbătă.

I martie, la ora 21.30 pe scena Tea-
■ ului „Lucia Sturdza Bulandra". .La 
■impă un trubadur modern: Tudor-
■ heorghe. Biletele 
icol, ca și pentru

martie, ora 21.30, 
teatrului, din bd.
1. Telefon 14 60

• Mireasa era în negru: PATRIA
— 9; 11,30, 14; 16,30; 19; 21,15.
o Visul 'domnului Gentil: REPU
BLICA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45, FAVORIT — 10; 13;
15,30; 18; 20,30.
• Adio, Texas!: LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15: 13,30: 16; 18.30; 21. BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. ' 
e Te Iubesc, te Iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
• Explozie în munți: VICTORIA
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20.30, 
MODERN — 9,15; 11,30: 13,45: 16; 
18,15; 20,30.
o Gliici cine vine la cină?: SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3202), CENTRAL — 8,45; 
11; 13,15; 15.45; 18,15: 20,45, ME
LODIA — 8.45; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21.
• Setea: LUMINA — 9,30—16,15
în continuare; 20.
O Program pentru copil: DOINA
— 9, 10.
6 Kekec cel Isteț: DOINA — 11,15; 
12,30; 13,45.
O Baltagul — DOINA — 16;
20,30.
O O nuntă cum n-a mal 
TIMPURI NOI — 9—16,30 în 
tinuare.

din țară j reașezînd 
raporturile de colabo
rare cu acești parte
neri pe baze mai stric
te, de o mai înaltă e- 
ficiență, uzina craio- 
veană a asimilat, în 
paralel, o serie de teh
nologii, ansamble și 
subansamble, a început 
să fabrice singură piese 
care înainte se impor
tau. Este cazul tehno
logiei de fabricație a 
motoarelor de tracțiu
ne și a generatorului 
de ia locomotiva Die
sel-electrică, pentru 
funcționarea în condi
ții tropicale (asimilată 
de Fabrica de mașini 
rotative), este cazul re
dresorului pentru mo
torul de tracțiune al 
locomotivei electrice1 
(care se importa), al 
transformatorului loco
motivei electrice (asi
milat de Fabrica de 
transformatoare) etc. 
Toate acestea, cu con
diția în care produsul 
inițial, prototipul cum
părat prin licență în 
anul 1956, a fost supus 
unor operații de anver
gură, eohivalînd cu tot 
atîtea transformări 
constructive ce i-au 
împins, tot mai sus ca
litățile, sporindu-i pa
rametrii tehnico-eco- 
nomici, aducîndu-i' me
reu performanțele la 
nivelul de exigență al 
tehnicii veacului, 
dicarea 
nale de 
2500 CP 
ționarea 
mărirea 
motivei
120 kilomerti pe 
(față de cei 65 km ini
țial), separarea circui
tului de forță de cir
cuitele auxiliare și îm
bunătățirea așa-numi- 
tului „sistem de pune
re la masă", decisive 
pentru eliminarea ava
riilor, frinarea. reosta- 
tică a locomotivei etc. 
sînt numai cîteva din
tre operațiile de pro
funzime întreprinse, 
cu talent, în interiorul 
„uzinei pe roți", de 
către inginerii, tehni
cienii și muncitorii 
fabricii.

Toate aceste îmbună
tățiri constructive au

Ri- 
puterii nomi- 
la 2100 CP la 
(prin pert'ec- 

motorului), 
vitezei loco- 

de la 100 la 
oră

18: 20.15

cinema

0 Corabia nebunilor: COTROCENI
- 15,30; 19.
0 Femela îndărătnică: CRlNGAȘI 
15,30; 18; 20,15.
0 Prea mic pentru un război a- 
tît de mare: VOLGA — 10—16 în 
continuare; 18.15; 20,30.
0 Păcatul dragostei: VIITORUL
- 15,30: 18. FLACARA — 15.30; 18:- - - - .

toamnă: — VII-

TOMIS
FLAMURA — a,
20,30, EXCELSIOR 
14,45; 17,15; 20.
e Căsătorie prin mica publicita
te: FLOREASCA — 10; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Stăpîn pe situație: GRIVITA — 
9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Testamentul doctorului Mabu
se: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE 17.45: 20.

0 Valea păpușilor: UNIREA — 
15,30; 18; 20,30.
o O șansă dintr-o mie: LIRA — 
15.30; 18, 20,15.
0 Călugărita: DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19, ARTA - 10.30—15.45 In 
continuare; 19,15.
0 La Nord prin Nord-Vest: FE
RENTARI - 15.30; 19.
O Noapte cu ceață: GIULEȘTI —

20,15.
n Ultima lună de 
TORUL - 20.30.
• Don Juan fără
— 9; 11,15; 13.30;
• Via Mala: MIORIȚA
12,30; 15; 17,30; 20.
o Războiul domnițelor: MOȘILOR
- 15,30: 18; 20.30.
<5 Tigrul: POPULAR — 15.3( 
e Roșu sl auriu: POPULAR 
20,30.

Taina leului: VTTAN —
18; 20.15.
o Profesioniștii — RAHOVA 
15.30; 18.
« Prietenele: RAHOVA — 2t
o Prieteni fără grai: PROGRE
SUL - 15.30; 18.
• Ziua în care vin peștii: PRO
GRESUL - 20,30.
• Bătălia pentru Roma: COSMOS

însemnat, pentru oa
menii fabricii, tot atî
tea examene, „Eiectro
putere" rămînînd, ast
fel. și în prezent, o 
școală, un mare și 
complex institut de în- 
vățămînt, în care ele
vii verifică cunoștin
țele dobîndite la 
cursuri tehnice prin 
practica de fiecare zi, 
iar practicii îi caută 
chei și dezlegări în 
învățătură. „Eiectro
putere" e. însă, o școa
lă de un profil special. 
Teme cum sînt cele de 
mai sus, departe de a 
fi simple experimente 
tehnice, au devenit — 
o dată lansate — sar
cini de stat, reflectînd 
nevoile urgente ale e- 
conomiej naționale.

tul Dumitru Ștefan, lă
cătuș, șef de echipă la 
construcții metalice. 
Are 45 de anj și e de 
20 de ani in uzină. Po
sedă nu mai puțin de 
15 certificate de inova
tor. Cele mai multe 
le-a obținut de cînd lu
crează la locomotiva 
Diesel-electrică, adică 
de la începutul con
strucției. Dumitru Ște
fan este unul din cei 
300 de comuniști ai 
Fabricii de locomoti
ve, și dacă l-am nu
mit aici doar pe el a 
fost pentru că, în aces
te. zile, l-am găsit lu- 
crînd la o nouă ino
vație, a 16-a dintr-o 
carieră atît de presti
gioasă, inovație dedi
cată accelerării ritmu-

disponibilitățile sufle
tești, pe un drum care 
numai neted nu este. 
O echipă de lucru cum 
este aceea condusă de 
comunistul Romeo Du
mitrescu, formată din 
15 muncitori foarte ti
neri, care a asimilat în- 
tr-un timp record con
strucția 
pentru 
tracțiune al 1 

electrice 
care,

Pe ecrane

mereu mai multe, me
reu mai presante, de o 
tot mai mare răspun
dere.

Inițial. construcția 
unei locomotive Die
sel-electrice consuma 
150 000 ore. Astăzi, a- 
ceeași construcție cere 
de zece ori mai puțin : 
circa 15 000 de ore. O 
locomotivă electrică, 
necesitînd la început 
110 000 ore de lucru, e 
construită azi în 35 000 
ore. Nu intră, însă. în 
aceste calcule, și ele
mentul calitativ, „coe
ficientul de forță" al 
noului, care înseamnă 
modernizare, perfor
manțe înalte, profit e- 
conomic. Și toate îm
preună. compunînd — 
dincolo de indicj și ci
fre — un tip, un pro
fil: omul, constructorul.

Unul dintre cei ce-au 
susținut cu pasiune an
gajamentul anului 1970 
— o locomotivă la două 
zile — este și comunis-

lui de construcție a u- 
nui nou subansamblu 
a] locomotivei electri- 
le. Ceva, se pare, încă 
„nu-i iese" ; undeva, 
prin ecuația noului 
procedeu de lucru, o 
necunoscută îi dă bă
taie de cap. Dar cal
mul surîzător cu care 
îmi mărturisește a- 
ceasta. hotărîrea de a 
lumina neapărat acel 
colț ascuns, misterios, 
mascat deocamdată de 
rutina cotidiană a 
muncii, în care zac la- 
lente rezerve bogate d'e 
creștere a productivi-' 
tații, reprezintă deja o 
cucerire, un pas înain
te.

Creatorij. valorilor 
materiale cunosc și ei 
violența succesului și 
a înfrîngerii, ca și ar
tiștii. Lupta pentru va
loarea care se cheamă 
creație, pentru cei ce 
cred într-însa. presu
pune angajarea cu 
toate forțele, cu toate

redresorului 
motorul de 

locomo
tivei electrice (ele
ment care, pină a- 
cum cîteva luni, se im
porta). a cheltuit, mi 
se spune, multe ore 
peste program, multe 
zile și nopți în care 
munca și studiul, tra
valiul practic laborios 
și efortul intens de
concepție s-au topit
într-o unică flacără a 
creației, care a lumi
nat pînă la urmă calea 
succesului.

„Eiectroputere", Fa
brica de locomotive... 
Zile de 
țări, de 
trecere 
tuirea 
de onoare, care consa
cră o nouă etapă în 
viața uzinei. Privesc, 
în marea hală, cum se 
nasc locomotivele de 
2500 C.P., cele mai noi 
exemplare ale creației 
fabricii, încununînd o 
serie a cărei faimă a 
depășit de mult hotare
le țării. Par, ancorate 
de-a lungul liniilor 
tehnologice, niște nave 
într-un port somptuos, 
cu arhitecturi metali
ce complicate și cer 
suav de sticlă albastră 
sub balansarea maca
ralelor ce le deșartă 
în pîntece prețioasa 
încărcătură de aparate 
fine, moderne Undeva 
prin mulțimea de oa
meni, îl descopăr pe 
inginerul Marx Adal
bert și, lîngă el. pe lă
cătușul Dumitru Ște
fan. aplecați deasupra 
unei planșe de calc. 
Poate se naște acum, 
în aceste clipe, inova
ția cu numărul 16 din 
..caietul de bord" al 
succeselor lui Dumitru 
Ștefan.

Făurarii de viteze — 
.constructorii locomoti
velor Diesel-electrice 
și electrice românești 
— sînt în plină între
cere.

prezintă 
în 

vrednicia 
gravitatea 

cu vitalitatea lor. 
nici

folcloric 
apar 

lor, 
ce 

lip- 
po-

O producție a studiourilor iugoslave 
Regia : Joze Gale. Interpret) : Krasnic 
Zlatko, Ivanovski Boris, Krofak Jasna

se 
rtealislă, 
cu 
cu 
le au, 
sesc 
porului, nici scene mai ample ca 
Bătălia de la Posada sau Proclamația 
de la Islaz și nici acea comuniune cu 
natura, caracteristică baladelor noas
tre. Astfel, păstorul și Miorița se 
alătură lui Decebal și celor trei eroi, 
Horia, Cloșca și Crișan, sau lui A- 
vram lancu, Tudor Vladimirescu și 
Coșbuc. Brana este/ și autorul unor 
albume cu gravuri, intitulate Miorița 
și Chipuri din sat.

Peisajele sale sînt centrate in jurul 
omului, al muncii lui, al legendelor, 
basmelor, visurilor ce-1 însuflețesc. 
Are și picturi mai savante, mai 
„culte" (case cu oglindiri în apă, dru
muri de munte etc) dar nota lui ori
ginală rămîne fabuloasa trăire a vie
ții sătești, sentimentul cu care oglin
dește ceea ce a trăit de mic copil șl 
pînă în prezent.

Mai mult decit orice, apreciem la 
acești patru expozanți tocmai con
secvența de trăire și creare a artei, 
sinceritatea și autenticitatea metodei 
de formare și dezvoltare.

Comedia „BOEING - BOEING"
la Teatrul satiric muzical „C.Tănase"

Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" a înscris recent în re
pertoriul său comedia „BOE- 
ING-BOEING" de Marc Camo- 
letti, în traducerea lui Traian 
Zecheru. în rolurile principa
le : Florin Piersic, Matei Ale
xandru, Ioana Bulcă, Ileana

Stana lonescu, Catița Ispas șt 
Eva Pătrășcanu.

Regia artistică a spectaco
lului este semnată de M tei 
Alexandru, Decorurile și cos
tumele au fost realizate după 
schițele scenografei Elena Io- 
nescu.
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Joi după-amiază s-a înapoiat din 
Republica Democrată Germană dele
gația guvernamentală, condusă de to
varășul .Mihai Marinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Leipzig.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al

în cursul zilei de joi, delegația de 
oameni de afaceri canadieni care face 
o vizită în țara noastră a avut o în
trevedere cu membri ai conducerii 
Camerei de Comerț, precum și cu 
conducători ai unor întreprinderi de 
comerț exterior.

Cronica

de la Tîrgul internațional de la Leipzig
er

de la
sindica-

Cîntecul
(Agerpres)

mareSĂRBĂTORIREA unACADEMICIANULUI
STEFAN PROCOPIU spectacoleieri, în 

ziar,

dar și

Consillului de Miniștri, Nicolae Aga- 
chi și Pavel Ștefan, miniștri, Nico
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Ewald Moldt. am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

aniversării unui sfert de veac

in

vremea
Ieri In țari i Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, 
în cursul dimineții au căzut ploi tem
porare în toate regiunile țării care, 
pe alocuri, au avut caracter de a- 
verse. In _zona de munte, Izolat, s-a 
semnalat și lapovlță șl ninsoare. Vîn- 

' tul a suflat potrivit, cu intensificări 
locale, predomlnînd din sectorul su
dic. Temperatura aerului la ora 14 
oseba între plus 2 grade la Huedin șl 
piu. 19 grade la Apa Neagră. In Bucu
rești : Vremea a continuat să se în
călzească. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări temporare. Tempera
tura maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru 7, 8 șl * 
martie. In țară : Vreme în răcire u- 
șoară. Cerul va fi mal mult acoperit 
în jumătatea de nord-vest a țării șl 
variabil în rest. Vor cădea precipita
ții sub formă de ploaie șl lapoviță. 

■ Vîntul va sufla potrivit, predomlnînd 
din sectorul nord-vestic. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între mi
nus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
Intre zero șl 10 grade, local mai ri
dicate în sud-est. In București : Vre
me tn curs de răcire 
va fi variabil. Ploaie 
rată. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura 
ușoară.

Joi a avut loc tn aula Universității 
Al. I. Cuza din Iași sărbătorirea aca
demicianului Ștefan Procopiu, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 80 de ani. 
Au vorbit despre viața, activitatea 
didactică și științifică a marelui fizi
cian român prof. dr. docent Ion 
Creangă, prof. dr. Vasile Tutovan, 
decanul Facultății de fizică, prof. dr. 
Nicolae Calinicenco, șeful catedrei de 
fizică a Institutului politehnic, și stu
dentul Vasile Diaconu. Vorbitorii au 
evidențiat realizările deosebite ale 
savantului, între care magnetoul 
Bohr-Procopiu, „Efectul Procopiu", 
contribuțiile sale privind studiul 
magnetismului terestru, momentul 
magnetic al pămîntului și altele, ca 
și prestigioasa sa activitate didactică.

(Agerpres)

La casele de cultură ale 
telor din lași, Galați, Bacău și Pia
tra Neamț. în sala mare a Casei
municipale din Alba lulia. la Clubul 
uzinelor „Independența" din Sibiu,
la Casa orășenească de cultură din 
Zalău, la Teatrul Național din Cra
iova și în numeroase întreprinderi, 
instituții, școli, cluburi și cămine 
culturale de la orașe și sate au avut 
loc, în ultimele zile, adunări dedi
cate aniversării unui sfert de veac 
de la instaurarea primului guvern 
de largă concentrare democratică din 
țara noastră. La aceste manifestări 
au participat mase largi de cetățeni 
— muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri și vîrstnici, activiști de partid 
și de stat, cadre didactice, studenți, 
militari, oameni ai muncii români și 
din rîndul naționalităților conlocui
toare, care au urmărit cu viu in
teres evocarea tumultuoaselor eveni
mente din februarie — martie 1945 
în cadrul adunărilor au luat cuvîn- 
tul tovarășii Miu Dobrescu, Cons
tantin Dăscălescu, Gheorghe Roșu,
Ștefan Boboș, George Homoștean, 
Richard Winter, Laurean Tulai, Con
stantin Băbălău, prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid, pre
cum și vechi militanți ai partidului, 
cadre didactice, oameni ae știință, 
artă și cultură. Vorbitorii au înfăți
șat lupta revoluționară desfășurată 
de masele largi populare, sub con
ducerea P.C.R., pentru instaurarea 
primului guvern democrat din Ro
mânia, moment important în lupta 
pentru cucerirea puteri politice.

Participanții la entuziasta adunare, 
care a avut loc la Piatra Neamț, au 
adresat o telegramă COMITETULUI

Două decenii de la
înființarea unor cooperative

agricole de producție

ușoară. Cerul 
de scurtă du- 
slab.

In
pînă la 
scădere

Mal multe cooperative agricole de 
producție au sărbătorit zilele acestea 
implinirea a două decenii de la în
ființarea lor. în cadrul unor adunări 
festive care au avut loc cu acest pri
lej, în comunele Biled, Padina, în sa
tul Diniaș, din comuna Peciul Nou, și 
în satele Găvănești și Banița, din co
muna Săgeata, cooperatorii au făcut 
bilanțul rodnicei lor activități desfă
șurate pentru creșterea producției și 
a veniturilor bănești, pentru ridicarea 
continuă a standardului de viață al 
țărănimii.

Intr-o atmosferă de puternic entu-

ziasm, participanții la adunări au a- 
dresat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care, 
după ce înfățișează realizările obți
nute în cele două decenii de la în
ființare, în creșterea producției agri
cole, in dezvoltarea averii obștești și 
ridicarea nivelului de trai al membri
lor cooperatori, își exprimă hotârîrea 
de a munci fără preget pentrti înde
plinirea sarcinilor ce le revin în 
lumina documentelor Congresului al 
X-lea al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea agriculturii noastre socialiste.

CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care ex
primă înalta prețuire și adînca recu
noștință față 'de îndelungata luptă 
dusă de Partidul. Comunist Român 
pentru construirea societății socialiste 
în patria noastră. Ne exprimăm în
treaga cinste și dăm o înaltă apre
ciere eforturilor și sacrificiilor făcute 
de comuniști, de clasa muncitoare, de 
întregul nostru popor pentru făurirea 
României libere, pentru ridicarea ei 
pe cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației.-

Sintem mindri că sărbătorim acest 
important jubileu, se spune in tele
gramă, în condițiile in care România 
prezintă tabloul unei țări în care so
cialismul a învins deplin și definitiv. 
Și cu acest prilej ne angajăm in fața 
partidului și statului nostru, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți energia și capacitatea de care 
dispunem pentru a da viață sarcini
lor izvorîte din documentele Congre
sului al X-lea, ale plenarei C.C. al 
P.C.R. din ' ~
hotărîți să 
Neamț să-și 
contribuție 
multilaterală, la înflorirea României 
socialiste.

In telegrama adresată de partici
panții la adunarea din municipiul 
Satu Mare, consacrată aceluiași eve
niment, se subliniază rolul deosebit 
de important al partidului, care, în 
condițiile înfăptuirii victorioase a in
surecției armate din august 1944, a 
determinat dezvoltarea luptei antifas
ciste și de eliberare națională intr-o 
largă mișcare de masă pentru un re
gim democratic, pentru transforma
rea revoluționară a societății noastre.

Rememorarea evenimentelor isto
rice care au avut loc in viața Româ
niei în ultimul sfert de veac, se spu
ne in telegramă, evidențiază faptul că 
autoritatea politică și forța de înrîu- 
rire a Partidului Comunist Român au 
căpătat temelii de granit. în prezent, 
unitatea moral-politică a întregului 
nostru popor în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în frunte 
cu dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă o pu
ternică forță motrice a luptei pentru 
ridicarea României socialiste pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației.

în încheierea telegramei se spune : 
Afirmind incă o dată atașamentul to
tal la programul înfloririi multilate
rale a țării elaborat de cel de-al 
X-lea Congres, exprimăm hotărîrea 
unanimă a tuturor locuitorilor de pe 
meleagurile sătmărene — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — de a ne consacra întreaga 
capacitate cauzei construirii societății 
socialiste in scumpa noastră patrie.

decembrie 
facem 
aducă 
sporită

1969. Sintem 
totul ca județul 
in continuare o 
la dezvoltarea

Am relevat 
paginile acestui 
sub impresia imediată 
a recitalului încheiat 
in aplauzele entuziaste 
ale publicului cu puțin 
înaintea miezului nop
ții, însușirile artistice 
ale Josefinei Baker. 
Azi ne împlinim plă
cuta datorie de a în
fățișa cealaltă compo
nentă a personalității 
minunatei dansatoare 
și z cîntărețe : Josefine 
Baker — omul.

De la uluitoarele-1 
succese repurtate acum 
45 de ani, la începu
turile carierei sale, și 
pînă astăzi, drumul 
Josefinei Baker a fost 
străbătut de răsună
toare împliniri artisti
ce. S-ar înșela insă 
cine ar crede că cele
britatea i-a venit din- 
tr-o dată și că acum 
trăiește din amintirea 
triumfului de altădată. 
Oricine a văzut-o la 
repetiții încercînd de 
nenumărate ori aceeași 
pași de dans, reluînd o 
melodie și cizelînd-o 
fără preget, secondată 
de excelentul muzician 
Pierre Spiers, și-a dat 
seama că însușirilor ei 
native interpreta a în
țeles să le aducă acel 
complement atît de ne
cesar : munca artiști-, 
că necurmată , cu con
știința că lucrul tre
buie totdeauna bine 
împlinit Săptămîni în
tregi de strădanii, sus
ținute sub oblăduirea 
cunoscutului om de

• teatru Bruno Coqua- 
trix, au dus la realiza-

rea unor 
foarte apreciate în a-' 
nii din urmă la Olym
pia. Josefine Baker a 
revenit pe scena tea
trelor de varietăți, la o 
virstă care i-ar fi dat 
dreptul — in ciuda 
unei tinereți uimitoare 
și am zice neverosimi
lă — la odihnă. De ce 
a revenit in teatru 7 
Aici atingem nodul vi
tal și mobilul acțiuni
lor acestui înalt exem
plu de umanitate, de 
artist necontenit legat 
de viața, aspirațiile, 
durerile și bucuriile 
semenilor săi. Artista 
cîntă și dansează și as
tăzi 
face 
12 copii 
ne ai săi și pentru a 
salva de rapacitatea 
creditorilor castelul 
de la Milands. Intre- 
bind-o pe minunata 
Josefine cum se poar
tă acești copii, ea ne-a 
răspuns cu simplitate, 
cu bunătatea unei 
mame adevărate, rî- 
zînd, și 
reproș : 
Imping 
spate..."

Se știe că 
cesta i-a fost 
la Verona

pentru a putea 
să trăiască cei 

de adopțiu-

bunătatea 
adevărate, 
fără umbră d?
„Trebuie să-i 
mereu de la

„cea 
Nici
con-

anul a- 
decernat 
premiul 

mondial pentru 
mai bună mamă", 
nu s-ar fi putut
cepe o mai bună ale
gere... De ce a fost a- 
leasă tocmai Verona 
— am întrebat-o ia
răși noi. „Pentru că 
este orașul lui Romeo 
și al Julietei. al dra
gostei curate...

răspuns artista, 
cu promptitudine spi
rituală.

Josefine Baker a fost 
permanent însuflețită 
de sentimentele cele 
mai generoase. A lup
tat împotriva discrimi
nărilor rasiale și a în
suflețit lupta dusă 
acest tărim de liga cu 
același nume. Ea a dat 
In timpul celui de-al 
doilea război mondial 
spectacole pentru sol
dați și a fost distinsă 
cu marea cruce a Le
giunii de Onoare, cea 
mai înaltă decorație 
franceză.

Astăzi, artista se a- 
firmă de pe cea mai 
inaltă și exemplară 
culme a muzicii ușoa
re, făcînd-o purtătoa
rea de cuvînt a înalte
lor sentimente umani
tare care o însuflețesc 
și au însuflețit-o în
totdeauna. Văzind-o 
cutremurată, în toată 
Iiința sa, cind a ex
primat cu un răscoli
tor sentiment drama
tic aversiunea sa față 
de ororile războiului 
și solidaritatea cu lup
ta poporului vietna
mez. cu toți cei ce 
încă suferă pe unele 
meridiane ale globu
lui, văzind-o, de ase
menea, lăcrimind la 
amintirea marii cîntă
rețe care a fost Edith 
Piaf, am înțeles uria
șa și ardenta flacără 
interioară care o ani
mă pe Josefine Baker 
— o mare artistă și uri 
mare om...

pe

LV. PANDELESCU

Handbaliștii români

țț.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

s-au caii ficat m finala
CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

VALERIU MIRONESCU

„hochei-mon-
„23 August" 

Aseară, după termi- 
meci, in aplauzele 
miilor de spectatori, 
participante au defi- 
de gheață, luîndu-și

folclorice

® O demonstrație de virtuozitate tehnică
)a, așa se poate : și spectacol, dar și... goluri

Ajunși la Lyon, privesc Împreună 
cu lotul nostru filmul partidei din
tre România—Danemarca disputat în 
toamna trecută la Timișoara. Echi
pele sint de talie egală și la figurat, 
și la propriu (1,85 m media, ambelor 
formații). Românii joacă mai ordo
nat, danezii improvizează dezinvolt 
faze spectaculoase. Amîndouă echi
pele, indiferent de stil, se dovedesc 
eficiente în acțiunile de atac. In pre
zent apare o problemă nouă de re
zolvat pentru handbaliștii români. 
Pînă nu demult forța de șut a nor
dicilor era mediocră, astăzi însă ea 
s-a îmbunătățit considerabil, exis- 
tînd în echipa daneză cîțiva aruncă
tori de la distanță foarte primej- 
dioși. Se discută aprins despre mar
cajul lui Pedersen, acest Gruia al 
danezilor. Pînă la urmă se respin
ge soluția marcajului om la om, fiind
că Pedersen joacă aripă, iar mar
carea ar însemna descoperirea a- 
părării în fața aruncătorilor de 
la distanță. Prin urmare, Samungi 
sau Gațu vor patrula in con
tinuare în fața liniei de apă
rători. Se insistă în mod special a- 
supra sarcinilor lui Penu. Danezii nu 
pasează atît de mult mingea ca cei
lalți adversari întîlniți. Dimpotrivă, 
încrezători în puterea tunarilor lor, 
trag mai repede la poartă. Deci, 
Penu, ca portar, poate contribui în 
măsură decisivă la recuperarea mul
tor baloane. II caut din privire pe 
Penu. II descopăr întins pe jos cu 
picioarele tocmai pe speteaza unui... 
scaun ! Asta este maniera sa de a 
se relaxa. De acolo, de jos, zîmbește 
și mișcă aprobativ din cap. Gruia, 
impasibil, ca deobicei, își cîrpește cu 
bandaje elastice picioarele pline de 
vînătăi ca ale unui fotbalist. Unii 
dintre jucătorii de bază ai formației 
vor intra pe teren cu putințe reduse 
față de normal — Gruia, Samungi, 
Guneș. cărora li s-a adăugat din ne
fericire Kicsid, victimă a unei en
torse. Ii părăsesc pe handbaliștii 
noștri, care tocmai se pregătesc să 
intre pe terenul de ciment acope
rit cu material plastic al Palatului 
Sportului. Sala e splendidă, mai fru
moasă și mai bine utilată decit toa
te cele văzute pină acum. Are o ca
pacitate de aproximativ 6 500 locuri. 
Jucătorii români o cunosc bine de 
anul trecut, o recunosc și prin tra
diție, aș spune. Atei s-a disputat, pe 
viemuri, faimoasa finală a „Cupei 
campionilor europeni1' dintre Dina- 
mo-București și Medveșciak-Zagreb. 
cîștigată de români. Atunci, Mihail 
Redl rezistase cu mare succes bom
bardamentului declanșat de Zagmes- 
tar și Milkovici, azi protagoniști în 
cealaltă semifinală de la Bordeaux.

îl urez lui Penu să calce, astă sea

ră, pe urmele faimosului Redl, iar 
echipei române să confirme palma
resul : 7 victorii la numai două in
fringed în întrecerile cu danezii. Cu
pola uriașă a sălii răsună de petar
de asurzitoare. Publicul pare mai 
fierbinte decît oricînd, întreaga at
mosferă este acum de adevărată fi
nală de campionat mondial (oare a 
cita „finală" joacă echipa noastră de 
cind a început acest campionat mon
dial ?). începutul partidei adevereș
te presupunerea că danezii trag re
lativ repede la poartă. După cîteva 
momente de nesiguranță în apăra
rea. noastră, Pedersen înscrie succe
siv două goluri. De pe banca antre
norilor se schimbă prompt indica
ția inițială, Samungi este însărcinat 
ca păzitor personal al atacantului da
nez. Efectele măsurii tactice, ca și ale 
jocului excelent al lui Samungi se 
pot constata curînd pe tabela .elec
trică : românii egalează prin Gruia, 
încetul cu încetul preiau inițiativa. 
Trebuie să spun că o contribuție im
portantă la dominarea echipei noas
tre a avut-o acest Samungi, care l-a 
anihilat pe Pedersen in tot cursul 
primei reprize, fiind concomi
tent realizatorul a două goluri 
marcate în clipe de cumpănă. 
De altfel, ca și în celelalte partide, 
românii s-au impus mai ales printr-o 
apărare de calitate excepțională. Iar 
apărătorul Penu a fost la înălțime, 
apărînd mingi de-a drepttil imposibi
le, printre care și o penalitate de lă 7 
metri. Cu spatele frontului asigurat, 
reprezentativa României s-a desprins 
siguri ajungînd să conducă Ia pauză 
cu diferența de trei goluri : 9—6. Un 
amănunt deloc întîmplător : ultimul 
punct al reprizei asemenea primului 
a fost înscris de către Gruia. Publi
cul francez din sală, care pe baza in
formațiilor apărute în presa locală se 
aștepta să descopere un spectacol de 
handbal purtînd marca daneză, a vă
zut că asistă de fapt la o veritabilă 
demonstrație de virtuozitate tehnică 
și de mare pricepere tactică din par
tea românilor. Cronicarii de specia
litate francezi n-aveau de unde ști 
resursele, potențialul tehnic și moral 
al jucătorilor noștri, care ș-au an
gajat fără rezerve în lupta pentru 
victorie. Scorul 18—12. Sfîrșitul aces
tei foarte frumoase partide a fost 
umbrit din păcate de o altercație 
Pedersen-Guneș, la care a participat 
și antrenorul echipei Danemarcei 
care, fapt incalificabil pentru un teh
nician, a intrat pe teren pentru a lovi 
pe jucătorul nosttu.

Echipa României va juca finala du
minică la Paris cu reprezentativa 
R. D. Germane, care a eliminat Iu
goslavia, la Bordeaux, cu 17—13 
(8-5).

Frumoasele zile de 
dial" de la patinoarul 
au luat sfîrșit. 
narea ultimului 
entuziaste ale 
cele opt echipe 
lat pe oglinda 
la revedere de la publicul bucu- 
reștean. Și gesturile de salut din par
tea hocheiștilor se împreunau sub 
cupola sălii, recrelnd pentru ultima 
oară atmosfera spectaculoasei și di
namicei dispute care a fost întrece
rea grupei B a campionatelor mon
diale de hochei pe gheață. Din par
tea L.I.H.G., Gunter Sabetski a mul» 
țumit gazdelor pentru buna organi
zare a turneului, apoi Tudor Vasile. 
vicepreședinte al Comitetului de or
ganizare a campionatelor, a declarat 
închise întrecerile.

După 45 de ani de hochei, forul de 
specialitate din România a fost in
vestit cu importanta responsabilitate 
de a organiza campionatele mondiale 
și europene la grupele B și C, prile
juind la București și Galați întreceri 
între formațiile reprezentative a 
Cincisprezece țări, de pe trei conti
nente ; unele dintre ele bucurîndu-se 
de deosebită reputație în lumea ho
cheiului internațional. Și putem spu
ne, la ora bilanțului, că „mondialele 
românești" (cu deosebire cele desfă
șurate la București) merită a fi apre
ciate ca o reușită deplină, ațît pe plan 
organizatoric, cît și tehnic, ‘ creșterea 
de valoare a competiției fiind marca
tă nu numai prin prezența unor foste 
componente ale grupei A, ci și prin 
evidentele progrese ale altor formații, 
ce au demonstrat pe parcursul compe
tiției remarcabilele progrese Înregis
trate. In cele zece zile de hochei de 
la „Palatul de gheață" am fost mar
tori cu toții (oaspeți, și organizatori) 
ai unor partide de înalț nivel "ehnic, 
disputate la maxima intensitate pe 
care numai acest bărbătesc sport 
care este hocheiul o poate crea. Sea
ră de seară (și nu de puține ori di
mineața), miile de spectator’-, ce au 
umplut adesea pînă Ia refuz tribune
le. au răsplătit cu dărnicie reușitele 
tehnice sau spectaculare ale fiecărei 
echipe, ale fiecărui jucător.

Iubitorii hocheiului n-au fost satis- 
făcuți de evoluția selecționatei noas
tre ; n-au avut decît puține clipe de 
bucurie, deși i-au susținut cu fideli
tate pe jucătorii români de-a lungul 
întrecerii. Echipa noastră nu putea, 
desigur, emite pretenția cîștigării 
'Competiției, dar — de ce n-ani spu- 

’ne-o — am așteptat cu toții mult mat 
mult decit ne-a oferit. Eșecul înregis
trat, dar mai ales deficiențele cons
tatate (deficiențe care au ieșit ca 
untdelemnul la suprafața apei). în
vățămintele trase, competiția în an
samblu constituie tot atîtea motive 
pentru o lucidă, realistă și profundă 
analiză.-care să dea hocheiului nos
tru o concepție clară și o perspectivă 
Cel mai mare ciș’ig al hocheiului 
românesc, la actuala ediție a C.M.. ar 
putea și trebuie să const"a în consi
derarea întrecerii ca piatră de hotar 
spre o cale nouă, sănătoasă : păstrînd 
ceea ce avem bun. renunțînd la ceea 
ce este demodat, nociv.

Consemnînd insatisfacția provo-

cată de evoluția echipei noastre, și 
mai cu seamă necesitatea măsurilor 
ce trebuie luate pentru ca hocheiul 
nostru să progreseze la nivelul con
dițiilor ce i-au fost create, răminem 
cu satisfacția unei depline reușite a 
întrecerii, care a consolidat hocheiul 
ca sport, dar mai presus de orice a 
fost o contribuție — cum s-au expri
mat de altfel în mod unanim oaspe
ții noștri — la întărirea prieteniei, la 
o mai bună cunoaștere a acestor ti
neri reprezentanți ai cincisprezece 
țări ale lumii. Ei au avut posibilita
tea să se convingă încă o dată de cal
da ospitalitate românească; , In răga
zul pe care l-au avut .între meciuri.

lei dv.. totdeauna veseli, totdeauna 
amabili. Iar la „patinoar", mi-am dat 
seama care este principala calitate 
a reputatului public sportiv româ
nesc : el știe să dea fiecărei echipe 
senzația că este favorita sa. Și trebuie 
să spun că, pînă cind nu mi-am dat 
seama că aproape fiecare delegație 
trăia cu această convingere, eram 
gata să jur că noi, japonezii, stăm 
cel mai aproape de publicul din tri
bune.

Tuturor acestor oameni, vă rugăm. 
transmiteți-Ie mulțumirile noastre 
din inimă : pentru că ne-au încura
jat, pentru că ne-au aplaudat reuși
tele".

„0 întrecere care a servit în egală măsură sportului, 
cunoașterii și prieteniei între tineri"
„Mulțumiri din inimă publicului românesc, el știe să 
dea fiecărei echipe senzația că este favorita sa" 

Reprezentativa noastră a părăsit grupa B. Un argu
ment în plus pentru reconsiderarea activității hocheis
tice din țara noastră.

rilor, pentru că ne-au impresionat In 
mod deosebit ; majoritatea sint buni 
cunoscători ai hocheiului, aplaudă ce 
este frumos, dezaprobă ceea ce nu 
este conform regulamentului de ioc, 
ceea ce contravine sportivității.

Patru opinii, luate la întîmplare, 
din numeroasele altele cite am con
semnat în această „decadă" a hoche
iului, patru opinii cu referințe largi 
la eforturile de organizare, ta succe
sul întrecerii, la „amănuntele" din 
viața fiecărei delegații.

Direct. înregistrăm sporul de expe
riență sub unghiul organizării și fap
tul că s-a vorbit atîta pe meridianele 
a trei continente despre „hocheiul de 
la București" (Agenției române de 
presă i-au fost solicitate. în acest 
răstimp, aproape 200 de corespon
dențe speciale).

La revedere „mondialelor" de ho
chei 1

In secolul in care tehnica depășeș
te povestirile fantastice, în care au
tomatizarea și creierul electronic de
vin factotum, cîntecul — oază incan
descentă de candoare șl bucurie — 
bate recordurile popularității, sfidea
ză viteza și calculul matematic, atra
ge ca un magnet, încălzește chiar și 
cele mai reci inimi. Este un miracol 
cum o melodie de cinci minute atra
ge, destinde, impresionează, te face 
să meditezi, poate să-ți comunice prin 
poezia melodiei sentimente, bucurii, 
stări sufletești, pe care nimeni mai 
bine nu le poate tălmăci. „Cerbul de 
aur" înseamnă nu numai concurs de 
interpretare, nu numai recitaluri ale 
unor personalități de primă mărime 
ale genului, dar și sărbătoare a cin
tecului românesc. De fapt, aici este 
o confruntare deschisă, cu cele mai 
bune ritmuri și melodii de pretutin
deni. „Am primit caietul de 80 de 
cîntece românești — spune Ernest 
Kugler (Austria), membru în juriu — 
și prima melodie care m-a îneîntat 
a fost „Nici o lacrimă". Este exact 
tipul cintecului de azi, sentimental, 
ritmic, plin de căldură. Din recitalul 
Luminiței Dobrescu am reținut „Hău- 
lita". Iată un fenomen care impune 
atenției creația românească : valori
ficarea filonului folcloric în linia 
muzicii ușoare". Mirta și Raul (Cuba), 
adepți ai pop-music-ului, ne-au spus, 
de asemenea : „Aveți un folclor ad
mirabil și specificul lui adus în mu
zica ușoară va însemna o notă dis
tinctă pe plan Internațional". „Folk- 
music. dai intr-o împletire inteligen
tă a ritmului popular cu inflexiunile 
moderne al liniei melodice din muzica 
ușoară, iată — ne-a destăinuit Louis 
Rey (Elveția), membru în juriu — 
coordonatele pe care, urmîndu-le, 
muzica ușoară românească va putea 
avea o mare audiență. Folclorul 
dumneavoastră este de o prospeți
me neasemuită, este tocmai ce tre
buie, în general, muzicii ușoare, 
pentru a fi înaripată". Amintim și 
cuvintele compozitorului bulgar Io
sif Țancov : „Nici nu bănuiți dum
neavoastră, - românii, ce înseamnă 
„Cerbul de aur" pentru cîntecul ro
mânesc".

Din partea Agenției Teatrale Eu- 
ropea, Ivano Burano (Italia) parti
cipă în fiecare an ta „Cerbul de aur". 
„Muzica ușoară — ne spune domnia 
sa — e la fel pretutindeni. Undele 
magnetice <j duc în toate colțurile 
lumii ; acest curent ,.folk-song" nu 

mai ales aici, 
izvorul creației 

„Melodiile 
concurenta 
sînt foarte 
vin tocmai 
că orișicui.

Valentin PAUNESCU 
Ion DUMITRIU

REZULTATE TEHNICE

ca o expresie a interesului firesc pen
tru țara noastră, au vizitat Bncureș- 
tiul, noile sale cartiere, monumentele 
de artă și cultură. Și au putut astfel 
cunoaște, prin aceasta, măcar o păr
ticică 'dintre realizările noastre.

Oaspeții noștri sînt unanimi în a- 
precierile, elogiile, la adresa atmos
ferei prietenești, în care s-au des
fășurat disputele hocheistice, pu
blicului revenindu-i un loc de prim 
plan. Este neîndoios faptul că la a- 
ceastă atmosferă extrem de amicală, 
la această 
anvergură 
neral bun 
și căldura 
înconjurat 
pionate.

Iată de

ambianță de competiție de 
a contribuit cadrul ge- 
creaț de către autorități 

cu care publicul nostru a 
pe participanții la cam-

__ ___altfel cum apreciază oas
peții eforturile ce s-au făcut pentru 
asigurarea succesului campionatelor 

„In primul rînd, spune WALTHER 
WASSERVOGEL (Austria), președin
tele Directoratului grupei B a cam
pionatelor mondiale, vreau să mul 
țumesc comisiei de organizare și tu
turor colaboratorilor săi pentru mi
nunata muncă pe care au depus-o în 
scopul asigurării celor mai bune con. 
diții dezdesfășurare a întrecerilor. Au 
reușit pe deplin".
în holul hotelului „Ambasador" în- 

tîlnim pe ONO ISAO. conducătorul 
delegației Japoniei. ..A fost o întrece
re foarte amicală și frumoasă. Toate 
condițiile organizatorice, și incă ceva 
pe deasupra, au fo.st îndeplinite : • 
singurul calificativ potrivit este ex
cepțional.

Plecăm de la București (delegația 
japoneză a plecat ieri după-amiază) 
cu impresii de neuitat. Este aproape 
surprinzător cîte blocuri noi și cît de 
mult se construiește în acest oraș.

Ne-au plăcut mult oamenii capita-

ALFONS BERC, conducătorul 
delegației iugoslave, este poate cel 
mai fericit om, în dimineața aceasta. 
„Sincer vorbind, nu credeam că echi
pa noastră va urca atît de sus, in 
această întrecere, fantastic de grea. 
Au avut un program infernal în pri
mele trei zile.

Felicit pe organizatorii acestui 
MARE campionat, iar amatorilor de 
hochei din România vreau să le spun 
cîteva cuvinte, ce vin din partea unui 
prieten : nu fiți prea, supărați pe 
echipa dv. ! N-a avut șanse, deși a 
luptat cu îndîrjire. Le va avea in 
campionatul viitor I Le doresc din 
toată inima 1

Mulțumiri personale, și din partea 
întregii noastre delegații, publicului 
A contribuit Ia succesul pe care l-am 
înregistrat. A foât o întrecere care a 
servit în egală măsură sportului, cu
noașterii și prieteniei între tineri".

Ieri dimineață, într-una din pauze
le meciului S.U.A.-Elveția, am staj.de 
vorbă cu dl. Hal Trumble, conducă
torul delegației sportive nord-ameri- 
cane.

— Ce impresii ați cule» aci, la 
București ?

— Este al cincilea campionat mon
dial la care particip (acum sînt pen- 

• tru prima oară cu hocheiștii mei în 
grupa B). dar vreau să spun că ni
căieri și niciodată nu ne-am simțit 
atît de bine. Organizarea m-a im
presionat. Faptul este cu atît mai 
lăudabil, cu cît România n-a ma> 
avut pînă acum posibilitatea să or
ganizeze asemenea turnee de hochei 
pe gheață. Publicul dumneavoastră, 
mă refer la publicul spectator, are, 
consider, un mare merit la rfeușita 
competiției. Insist asupra spectato-

IUGOSLAVIA - JAPONIA
3— 2 (6-1. 2—0, 0—1) ;
ELVEȚIA: ‘ ~
4— 1) ; R F. 
NORVEGIA 
0-0). ROMANIA 
6—2 (2—0, 2—0. 2—2).

S.U.A.—
12-3 (2-1, 6—1,
A GERMANIEI — 
3—0 (0—0, 3—0.

BULGARIA

CLASAMENTUL
1. S.U.A. , 7 7 0 0 70-11
2. R.F.G. 7 6 0 1 34—13
3. Norvegia 7 3 2 2 26-28
4. Iugoslavia 7 3 1 3 30-23
5. Japonia 7 3 1 3 31—34
6. Elveția 7 2 0 5 22—31
7. România 7 2 0 5 21-38
3. Bulgaria 7 0 0 7 12—67

14
12
8
7
7
4
4
0

MICROSTATiSTICA
• CLASAMENTUL REALIZATO

RILOR (îi include pe marcatori, ca 
și pe cei ce dau ultima pasă) : 
1. Lilyholni (S U.z\.) 20 de puncte (8 
goluri marcate și 12 pase) ; 2. Gam
bucci (S.U.A.) 18 puncte (11 goluri

7 pase) ; 3. Kurokawa (Japonia) puncte " . _ . .
puncte 
puncte 
puncte
84 de

Și
13
13
12
12 
de 
de

(11+2) ; 4. Patrick (S.U.A.) 
(8+5) ; 5. Stordhal (S.U.A.) 
(6 + 6) ; 6. Hikigi (Japonia) 
(5+7). Clasamentul cuprin- 
hocheiști, adică mai mult 

jumătate 
componenților 
pante.

• IN CELE
s-au disputat la București, s-au mar
cat în total 246 goluri, față de nu
mai 176 goluri, pentru 21 de me
ciuri. in grupa C (de la Galați).

O CEL MAI INDISCIPLINAT JU
CĂTOR : 1. Florescu (România) 18
minute suspendare (4 â 2' și 1 ă 10’). 
11 urmează, in clasamentul penaliza- 
ților, K. Christiansen (S.U.A.), cu ,10 
minute (5 â 2’), T. Lesev (Bulgaria). 
C. Henry și G. Furrer (ambii Elve
ția), cu cîte 8 minute (4 â 2’).

din numărul total al 
celor 8 echipe partici-
24 DE MECIURI, cîte

trebuie insă neglijat, 
în România, unde 
populare 
românești 
Fernanda 
apropiatc- 
din ~ ___
Au căldură, romantism, au o notă de 
distincție". Intr-adevăr, bucuria de a 
asculta tălmăcirea cintecului româ
nesc in cadrul concursului, bucuria 
de a remarca indiscutabilele calități 
ale muzicii ușoare românești ne 
conving că festivalul muzicii este, de 
fapt, sărbătoarea cintecului nostru.

A treia zi a fost, din punct de ve- 
; dere competitiv, mult mai interesan

tă. In afară de Lilian Harriet (Nor- 
, vegia) — prezență agreabilă, firească 

în cîntecul „N-am știut" de Mișu 
Iancu —, de Jerzy Polomsky (Polo
nia), cu o interpretare trepidantă a 
„Cintecului vîntului", am ascultat pe 
Robbie Rae (Țara Galilor) cu o 
notă de puritate in melodia „Să 
nu uităm trandafirii". Am reținut 
ritmica Hanei ZagorOva (R. S. Ceho
slovacă), in „Neuitate" de G. Gri- 
goriu, gingășia tinerei cîntărețe fran
ceze Julie Saget, în cunoscutul „In a- 
murg", redarea înflăcărată a renumi
tei „Granada" de către Elena Reda 
(Italia), înclinația spre nostalgie a 
Angelei Deloni (Austria). în „Nici o 
lacrimă". Cel de-al doilea reprezen
tant al țării noastre in concurs, 
Doina Spătaru, a reușit să dea „Por
ții sărutului" de Mandy toată vibra
ția și emoția pe care acest excelent 
și dificil poem o cerea.

Recitalurile continuă. Cind să ne 
mai întoarcem cu gindul la farmecul 
lui Connie Francis, cind să ne îm
părtășim impresiile despre obsedan
ta pianistică a lui Slim ? în această 
seară, Mirta și Râul, din îndepărtata 
Cuba, ne-au demonstrat ce înseamnă 
pentru cîntecul nou, cubanez, fuziu
nea între ritmurile tradiționale și rit
murile muzicii moderne. Creează un 
pop-muzic de nuanță sud-americană, 
cu temperament, cu vervă. Dansul lor 
a fost fidel comentator al cintecului, 
tălmaci discret. Bogdana Karado- 
ceva (Bulgaria) ne-a adus amin
te de incandescența glasului Fri- 
dei Boccara. Deține două discuri de 
aur, a îneîntat, nu de mult și publi
cul de la Olympia, repertoriul său 
este preluat de mai multe vedele. Ka- 
radoceva .se impune printr-un glas 
puternic,' maleabil, printr-o emisie 
sinceră. Abordează cu dezinvoltură 
chanson-ul (ne-a îneîntat cu melodia 
„Nu mă părăsi"), melodiile bulgărești, 
ritmurile muzicii ușoare sovietice. Ka- 
radoceva 
care fug < 
de largă

Ultimul 
„Copilăria 
dese decit 
este mort...". Mezina chanson-ului 
cîntă dragostea, dar dă eternei teme 
cele mai neașteptate culori. Am sim
țit în glasul ei cind asperități, cind 
creșteri supradozate spre puncte de 
încordate, apoi gingășie și căldură. 
Nicoletta cultivă buna tradiție a 
chansonetei franceze, se lasă furată 
de forța blues-ului. dar spiritul său, 
degajat, personalitatea sa, îi dau po
sibilitatea recreerii.

este nesecat".
— ne spune 
Damaso. îmi 

și mie, care 
Portugalia, și cred

face parte dintre artiștii 
de zgomot și aleg melodiile 

respirație, meditative.
recital al serii : Nicoletta, 

i mea", „Nu știu", „Nu gin- 
că te iubesc", „Soarele

Smaranda OȚEANU

staj.de


înfăptuirea dezarmării generale -
CAUZA COMUNA A TUTUROR POPOARELOR

Manifestări consacrate
aniversării unui sfert de veac

de la 6 Martie 1945

Propuneri ale României prezentate in Comitetul pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 5 — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : în șe
dința de joi a Comitetului pentru de
zarmare, primul a luat cuvintul șeful 
delegației mongole, Mangalyn Duger- 
suren, care s-a ocupat de problema 
încheierii unui acord asupra interzi
cerii armelor chimice și bacteriologi
ce, afirmînd totodată necesitatea a- 
doptării de măsuri în vederea avan
sării dezbaterilor asupra demilitari
zării teritoriilor submarine, ca și a 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul cehoslovac, Tomas 
Lahoda, care a vorbit în continuare, 
a insistat, de asemenea, asupra nece
sității unui acord privind demilitari
zarea teritoriilor submarine.

A urmat apoi la cuvînt șeful dele
gației române, ambasadorul Ion 
Datcu, reprezentantul permanent al 
țării noastre pe lingă Oficiul O.N.U. 
de la Geneva.

După ce a subliniat însemnătatea 
deosebită pe care România o atri
buie actualei sesiuni a comitetului, 
șeful delegației române s-a referit pe 
larg la rezultatele tratativelor de de
zarmare și la evoluția rapidă a cursei 
înarmărilor, arătind printre altele : 
Deși se discută de multă vreme des
pre dezarmare și de mult timp func
ționează un organ specializat de ne
gociere în acest domeniu, nu s-a a- 
juns la adoptarea acelor măsuri con
crete de dezarmare, pe care popoare
le lumii, forțele păcii și progresului, 
opinia publică mondială le-au aștep
tat in toată această perioadă și le 
reclamă tot mai energic in prezent, 
în timp ce tratativele de dezarmare 
au trenat, cursa înarmărilor și-a ur
mat nestingherit curba ascendentă. 
Popoarele sint nevoite să plătească 
un greu tribut material și uman pen
tru înarmări. Această povară se răs- 
frlnge direct asupra randamentului 
eforturilor lor spre progres și civili
zație, asupra condițiilor generale de 
viață ale oamenilor. Cu toată risipa 
de fonduri și mijloace pentru arme, 
securitatea popoarelor nu numai că 
nu este întărită, ci, dimpotrivă, ea se 
vede simțitor diminuată pe măsură 
ce cursa înarmărilor dobindește di
mensiuni și forme noi, antrenind gra
ve primejdii pentru om și valorile 
lui fundamentale, rod al creației și 
strădaniilor sale multimilenare.

Instrumente ale politicii de forță 
promovată de cercurile reacționare, 
armele continuă să fie folosite, în 
disprețul normelor fundamentale ale 
dreptului și moralei internaționale, 
pentru exercitarea de presiuni și a- 
menințări, împotriva libertății și in
dependenței popoarelor, pentru de
clanșarea de agresiuni armate con
tra unor state suverane.

Credem — a declarat reprezentan
tul român — că este o înaltă datorie 
a comitetului, a tuturor membrilor 
săi, să examineze .cu întreaga răs
pundere situația existentă și să facă 
totul pentru adoptarea de măsuri con- 
crete’de dezarmare, corespunzător vo
inței generale a popoarelor.

Referindu-se la poziția țării noas
tre în principalele probleme ale de
zarmării, șeful delegației române a 
subliniat : România se pronunță cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
dezarmării generale — cauză comună 
a tuturor popoarelor, sarcină primor
dială a acestui comitet. Poziția noas
tră se întemeiază pe convingerea ne
strămutată că dezarmarea generală 
constituie calea radicală — care co
respunde cel mai bine intereselor o- 
menlrii — de rezolvare deplină a an
samblului problemelor deosebit de 
grave pe care înarmarea le gene
rează pentru pacea și liniștea orică
rui popor, pentru bunăstarea lui. 
Dezarmarea generală ar oferi, tot
odată, acea garanție materială a pă
cii, a eliminării în fapt a forței și a 
amenințării cu forța, accelerînd ast
fel procesul de normalizare a vie
ții internaționale, da dezvoltare a 
schimbului de valori materiale și 
spirituale spre binele fiecărei țări și 
al comunității internaționale în an
samblu.

Așa cum Sublinia recent Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, „Apreciem că este nece
sar să se acționeze cu mai multă in
tensitate, ca toate popoarele să-și 
ridice cu mai multă hotărîre glasul, 
să oblige guvernele să treacă în 
mod concret la realizarea dezarmării 
generale și, în primul rînd, a dezar
mării atomice. România apreciază că 
este necesar să se acționeze hotărît 
pentru a se obține succese concrete, 
fie cît de mici la început, pe calea 
opririi cursei înarmării, a trecerii 
practice la dezarmarea generală".

Paralel cu eforturile stăruitoare 
spre dezarmarea generală — a spus 
vorbitorul — este imperios necesar 
să se intensifice negocierile asupra 
dezarmării nucleare. România con
sideră că „dezarmarea nucleară tre
buie să se bucure de o prioritate ab
solută în cadrul tratativelor. De cea 
mai mare urgență în această direc
ție sînt interzicerea folosirii arme
lor nucleare, încetarea, experiențelor 
subterane cu asemenea arme, crea
rea de zone dcnuclearizate, însoțite 
de garanții adecvate, sistarea pro
ducției, reducerea și, în ultimă ins
tanță, lichidarea stocurilor de arme 
nucleare și a mijloacelor de trans
portare a lor la țintă.

O răspundere deosebită pentru în
făptuirea unor măsuri de dezarma
re nucleară, la negocierea cărora co
mitetul trebuie să procedeze cu toa
tă hotărîrea, revine acelor state care 
dispun de astfel de arme. Nu e- 
xistă nici un motiv plauzibil și va 
fi inexplicabilă pentru popoarele lu
mii orice tendință de a temporiza 
negocierile pe această temă, de a e- 
luda abordarea lor frontală, singura 
în măsură să conducă la progrese 
efective ps calea dezarmării nu
cleare".

în continuare, vorbitorul a spus : 
Oprirea înarmărilor convenționale, 
reducerea armamentelor clasice și a 
forțelor armate se anunță ca do
menii importante de negociere, care 
nu pot scăpa preocupărilor acestei 
conferințe.

România atribuie o mare impor
tanță realizării unor măsuri de 
dezarmare regională, convinsă fiind 
de efectele lor pozitive atît pe plan

regional, cît și pe planul însănăto
șirii atmosferei internaționale în ge
neral. România este hotărîtă să-și a- 
ducă contribuția la negocierea unor 
acorduri de dezarmare regională, in
clusiv și mai ales pe continentul eu
ropean.

Delegatul țării noastre a eviden
țiat deosebita însemnătate pe care o 
acordă România și preocuparea sa 
intensă în ceea ce privește înfăp
tuirea securității în Europa, proble
mă de mare actualitate.

Ca și la sesiunile precedente — 
a spus el apoi — delegația română 
va atribui atenția cuvenită proble
melor referitoare la interzicerea am
plasării de arme nucleare și alte 
arme. de distrugere în masă în te
ritoriile submarine și la prohibirea 
și distrugerea armelor chimice și 
bacteriologice (biologice).

România se pronunță, de aseme
nea, în favoarea convocării unei con
ferințe mondiale de dezarmare, la 
care să fie invitate, creîndu-se con
diții corespunzătoare de participare, 
toate statele lumii.

Vorbitorul a consacrat cea mai 
mare parte a expunerii sale prezen
tării, din Însărcinarea guvernului 
Republicii Socialiste România, a u- 
nor propuneri care decurg din pozi
ția de principiu a țării noastre in 
problemele dezarmării, din dorința 
nestrămutată și hotărîrea sa fermă 
de a-și aduce în continuare contri
buția la promovarea neîntîrziată a 
unor pași concreți pe calea dezarmă
rii. Aceste propuneri sînt : „înghe
țarea și reducerea bugetelor militare 
ale tuturor statelor". Subliniind deo
sebita actualitate a propunerii ro
mâne, ambasadorul Ion Datcu a ară
tat că ea însumează două momente 
esențiale.

în primul rînd, înghețarea de către 
toate statele, la o dată cît mai apro
piată cu putință, a cuantumului bu
getelor lor militare.

în al doilea rînd, și ca o conti
nuare a primului pas, reducerea trep
tată a bugetelor militare, In propor
ții și la termene care urmează a fi 
convenite.

înfăptuirea unei asemenea măsuri 
ar reprezenta un prim pas concret, 
cu efecte directe asupra cursei înar
mărilor.

Realizarea acestei măsuri ar avea 
multiple efecte pozitive pe plan eco- 

. nomic și politic și ar netezi drumul 
spre pași de mai mare anvergură — 
limitarea și distrugerea armelor nu
cleare și a altor arme de distrugere 
in masă, reducerea efectivelor mili
tare, măsuri de dezarmare conven
țională.

„Asumarea, prlntr-un document In
ternațional cu forță obligatorie și vo
cație universală, a unor angajamente 
ferme de nerecurgere la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței, do 
neamestec, sub nici o formă și în nici 
o împrejurare, in treburile interne 
ale altor state".

Această propunere a României se 
întemeiază pe principiile fundamenta
le ale Cartei O.N.U., care cer statelor 
să se abțină, in relațiile lor interna
ționale, de a recurge la amenințarea 
sau folosirea forței fie contra inte
grității teritoriale sau independenței 
politice a oricărui stat, fie în orice alt 
mod incompatibil cu scopurile Na
țiunilor Unite. Ea izvorăște din înseși 
realitățile vieții internaționale actu
ale. în această privință, reprezentan
tul țării noastre a arătat că, deși ase
menea acțiuni sînt proscrise, în lume 
au loc atentate la independența și su
veranitatea unor state, cercurile Im
perialiste recurg la forță și la ame
nințarea cu forța, se amestecă în tre
burile interne ale altor state, declan
șează agresiuni împotriva unor po
poare, promovează o politică de asu
prire și dominație colonială.

Există, de aceea, o legătură strînsă 
Intre lupta pentru dezarmare și lupta 
pentru abolirea politicii de forță și 
dominație, a practicilor colonialiste și 
neocolonialiste pe care ea le alimen
tează, pentru eliminarea acestor ana
cronisme din viața internațională.

Practica a impus adevărul că o pace 
trainică nu poate fi obținută decît 
prin așezarea relațiilor dintre state 
pe principiile de valoare și aplicație 
universală ale dreptului internațional 
— independența și suveranitatea na
țională, egalitatea în drepturi, drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî des
tinele corespunzător voinței sale li
bere, fără nici un amestec din afară, 
avantajul reciproc — a căror riguroa
să respectare incumbă tuturor state
lor și față de toate statele.

Propunerea română are în vedere 
consacrarea în termenii preciși și 
obligatorii ai unui instrument juridic 
internațional a acestor principii a 
căror respectare riguroasă este o con
diție primordială pentru dezvoltarea 
unor relații normale de colaborare 
intre state.

în contextul documentului interna
țional privind nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, neames
tecul, sub nici o formă și în nici o 
circumstanță, în treburile interne ale 
altor state, și-ar putea găsi o re
zolvare adecvată și problema garan
țiilor de securitate ce trebuie acor
date țărilor neposesoare de arme nu
cleare.

„Renunțarea Ia efectuarea de ma
nevre militare pe teritoriul altor sta
te : interzicerea creării de noi baze 
militare și a amplasării de noi arme 
nucleare pe teritorii străine ; măsuri 
de lichidare a bazelor militare stră
ine". Cu privire la această propune
re a țării noastre, reprezentantul ro
mân a arătat : De mare însemnăta
te pentru pacea și securitatea lumii, 
pentru însuși cursul tratativelor de 
dezarmare ar fi lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine, re
tragerea trupelor de pe teritoriul al
tor state în limitele frontierelor na
ționale, realizarea unor măsuri care 
să ducă la lichidarea blocurilor mi
litare.

Animată de dorința de a contri
bui la crearea premiselor pentru ini
țierea unor negocieri care să per
mită realizarea unor progrese efec
tive în acest domeniu, România pro
pune o abordare progresivă, de 1» 
simplu la complex. In această op
tică, propunerea română are în ve

dere, în primul rînd, adoptarea u- 
nor măsuri al căror efect imediat ar 
fi prevenirea înrăutățirii situației e- 
xistente. Acesta este scopul urmă
rit prin propunerea de a se renun
ța la efectuarea de manevre mili
tare pe teritoriul sau la granițele 
altor state, care nu fac decit să a- 
dincească neîncrederea și încordarea 
internațională. Aceluiași țel îi ser-’ 
vește și propunerea privind interzi
cerea creării de noi baze militare și 
a amplasării de noi arme nucleare 
pe teritoriul altor state, proces care, 
dacă nu va fi stăvilit, va amplifica 
primejdiile generate de prezența ba
zelor militare și armelor nucleare pe 
sol străin.

Celălalt pas care trebuie făcut, și 
aceasta fără intîrziere, este lichidarea 
bazelor militare situate pe teritoriul 
altor țări.

Delegatul român a scos în evidență 
efectele pozitive ce s-ar produce dacă 
în locul bazelor militare, sursă de 
tensiune și neliniște pe planeta noas
tră, ar exista baze de cercetări știin
țifice, de pregătire a cadrelor, de a- 
sistență și cooperare tehnică, care să 
contribuie la propășirea economică și 
culturală a popoarelor.

„Crearea de zone dcnuclearizate In 
diferite părți ale lumii, inclusiv în 
regiunea Balcanilor". Crearea de zo
ne denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, însoțită de angajamentul 
ferm al statelor nucleare de a nu fo
losi armele atomice împotriva țărilor 
participante prin acordarea unor ga
ranții adecvate de respectare a sta
tutului de denuclearizare — a declarat 
reprezentantul român — constituie 
unul din factorii de consolidare a 
încrederii reciproce, a relațiilor de 
bună vecinătate dintre statele situa
te în regiunile respective, avînd e- 
fecte pozitive asupra întăririi păcii 
și securității internaționale.

Militînd cu consecvență pentru 
instaurarea unui climat sănătos, de 
destindere, înțelegere și cooperare în
tre statele din regiunea geografică 
din care face parte, România a fă
cut cunoscutele sale propuneri — ce 
își păstrează actualitatea — privind 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
de bună vecinătate, liberă de arme 
nucleare. Sîntem ferm convinși că 
normalizarea relațiilor dintre statele 
balcanice, așezarea lor pe temeiul 
principiilor și normelor fundamentale 
ale Cartei O.N.U., intensificarea efor
turilor și activităților in direcția îm
bunătățirii atmosferei în această par
te a Europei, transformarea Balcani
lor Intr-o zonă a păcii și colaborării 
internaționale ar servi intereselor 
tuturor țărilor balcanice și, în ace
lași "timp, ar reprezenta o contribuție 
însemnată la realizarea securității pe 
continentul european.

Dezbateri multilaterale' în Comite
tul pentru dezarmare, asupra proble
mei zonelor denuclearizate. ar sti
mula acțiunile și inițiativele statelor 
care sînt preocupate de stabilirea 
unor asemenea zone în regiunile în 
care sînt situate, pentru încheierea 
unor noi acorduri de denuclearizare.

„Elaborarea unui program de ac
țiuni și măsuri concrete al Deceniului 
dezarmării". Ambasadorul român a 
amintit că grație eforturilor conver
gente ale unui număr însemnat de 
țări, ca și valoroasei contribuții a se
cretarului general al O.N U. tdeea 
Deceniului dezarmării, sugerată în 
urmă cu aproape un an de delegația 
României în acest comitet, și-a gă
sit concretizarea în rezoluția prin 
care Adunarea Generală a Națiuni
lor Unite „proclamă perioada anilor 
’70 drept Deceniul dezarmării". El a 
relevat, totodată, că delegațiile care 
au luat cuvintul pînă în prezent au 
manifestat preocupare pentru elabo
rarea unui program al Deceniului de
zarmării.

După părerea noastră, a continuat 
delegatul român, programul deceniu
lui ar trebui să însumeze, în ordini 
și priorități convenite, dezarmarea 
generală, ca obiectiv fundamental, 
problemele dezarmării nucleare, pre
cum și un ansamblu de măsuri par
țiale. El va trebui să stea la baza 
tratativelor de dezarmare, prevăzînd 
atît realizarea unor măsuri imediate, 
cît și a unor măsuri de mai „mare 
anvergură, eșalonate pe parcursul 
anilor ’70, astfel incit comitetul să 
poată raporta an de an Adunării Ge
nerale rezultate concrete. Ronțiânia 
dorește să-și aducă întreaga contri
buție, la întocmirea programului De
ceniului dezarmării, în strînsă cola
borare cu toate celelalte delegații.

„Asigurarea unui cadru adecvat in 
vederea participării la dezbaterile 
comitetului a tuturor statelor care 
doresc să-și exprime poziția în legă
tură cu problemele dezarmării". Este 
un fapt real că dezarmarea, care o- 
cupă un loc central în eforturile pen
tru Întărirea păcii și securității Inter
naționale, interesează în ce! mai înalt 
grad toate țările lumii.

în acest spirit, România se pro
nunță pentru asigurarea cadrului care 
să permită tuturor statelor doritoare 
să-și expună punctul de vedere în 
problemele dezarmării, să o poată 
face de la tribuna comitetului. Tot
odată, o atenție specială va trebui 
acordată creării condițiilor necesare 
pentru participarea tuturor puterilor 
nucleare la tratativele de dezarmare.

în partea finală a intervenției, am
basadorul Ion Datcu a exprimat con
vingerea profundă a guvernului ro
mân că, în actuala etapă a lucrărilor 
comitetului, adoptarea unor măsuri 
menite să dea un puternic impuls 
tratativelor de dezarmare pentru a 
păși pe făgașul înfăptuirilor practice 
a devenit o necesitate imediată. El a 
subliniat că este timpul ca, în ple
nara comitetului, să se angajeze ne
gocieri sistematice cu privire la 
dezarmarea generală, pentru realiza
rea unor progrese concrete tn direc
ția elaborării Proiectului de tratat.

Se impune, pe de altă parte, ame
liorarea structurii și metodelor de 
lucru ale comitetului, astfel îneît 
să-i permită abordarea simultană a 
ansamblului de măsuri din domeniul 
dezarmării. în acest context, delegația 
română s-a pronunțat pentru consti
tuirea unor subcomitete, grupe de 
lucru, pe categorii, de măsuri din do
meniul dezarmării

NICOSIA 5 — Trimisul Agerpres, 
Al. Cimpeanu, transmite : în seara 
zilei de 5 martie au început la Ni
cosia, in sala cinematografului Ro
yal, lucrările celui de-al XII-Iea Con
gres al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.). 
Congresul a fost deschis de Milos 
Perdios, membru al C.C., vechi mili
tant al partidului. în sală se aflau, în 
afara delegaților, numeroși invitați, 
membri ai parlamentului, oameni po
litici, de știință și cultură, activiști 
pe tărîm social din Cipru. Participă, 
de asemenea, delegații din partea a 
16 partide comuniste și muncitorești, 
precum și din partea unor organiza
ții progresiste.

Delegația P.C.R. este formată din 
tovarășii Mihai Dalea, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui central de partid, și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R. După alege
rea Prezidiului congresului, a fost 
adoptată următoarea ordine de zi :

1. — Raportul Comitetului Central 
și al Comisiei Centrale de Control — 

alraportor secretarul general 
A.K.E.L., Evekios Papaioannou ;

2. — Alegerea organelor conducă
toare ale partidului.

în continuare, Papaioannou a expus 
raportul, care face bilanțul activității 
partidului în perioada ce a trecut de 
la congresul din 1966 și expune sar
cinile sale de viitor.

Congresul își continuă lucrările.

MOSCOVA 5 — Corespondentul A- 
gerpres, L. Duță, transmite : Cu pri
lejul împlinirii unui sfert de veac 
de la instaurarea primului guvern 
democratic din România, joi după- 
amiază a avut loc la Moscova, la 
Casa prieteniei cu popoarele din ță
rile străine, o adunare festivă.

Au participat Anna Țukanova, prim- 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-română, S. T. Astavin, 
director in M.A.E. al U.R.S.S., și 
funcționari superiori ai acestui mi
nister, activiști de partid, membri ai 
conducerii centrale a A.P.S.R., cerce
tători științifici, ziariști. Au fost, de 
asemenea, prezenți Ion Ciubotaru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Ro
mâniei la Moscova, și membri ai am
basadei.

Deschizînd adunarea, Pavel Rozo- 
nov, director adjunct al Institutului 
de slavistică și balcanistică al Acade
miei de științe a U.R.S.S., a subliniat 
marea importanță a acțiunilor ma
selor populare din România sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru progresul social al țării 
și pentru transformările petrecute în 
Europa de sud-est.

în cuvintul său, Ion Ciubotaru a 
evocat evenimentele revoluționare 
petrecute acum 25 de ani in țara 
noastră sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

★
Corespondenții Agerpres transmit : 

Cu prilejul împlinirii unui sfert de 
veac de la instaurarea primului gu
vern democratic din România, la 
ambasadele Republicii Socialiste 
România din R. P. Albania. R. P. 
Chineză, R. P. Mongolă, R. D. Viet-

nam au avut 
să consacrate

Despre semnificația evenimentelor 
istorice, care au avut loc la 6 Mar
tie, au vorbit : la Tirana — amba
sadorul Manole Bodnăraș ; la Pekin 
— ambasadorul Aurel Duma ; la U- 
lan Bator — ambasadorul Ion San
du ; la Hanoi — ambasadorul Con
stantin Băbeanu.

La conferințele de 
parte reprezentanți ai 
externe, ai corpului 
asociațiilor de. prietenie cu Româ
nia, ziariști.

loc conferințe de pre- 
acestui eveniment.

presă au luat 
ministerelor de 
diplomatic, ai

Președintele Zambiei
a primit pe șeful
delegației române

LUSAKA 5 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda, l-a primit pe 
ministrul minelor, Bujor Almășan, 
șeful delegației guvernamentale ro
mâne care întreprinde o vizită la Lu
saka. Membrii delegației au avut con
vorbiri cu ministrul finanțelor și 
dezvoltării economice, Elijah Mu- 
denda, și cu alte oficialități ale țării 
gazdă. Convorbirile continuă.

Intrarea in vigoare a Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare

U.R.S.S. și S.U.A. au depus instrumentele de ratificare
La 5 martie, reprezentanții Uniunii 

Sovietice și Statelor Unite au depus 
instrumentele de ratificare a Tratatu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare în capitalele statelor depozitare 
— Moscova, Washington și Londra. 
Aceasta marchează intrarea în vigoa
re a tratatului. (Marea Britanie, al 
treilea stat depozitar, și-a depus in
strumentele de ratificare tn 19G8).

Lă ceremonia oficială de la Moscova 
a luat cuvintul președintele Consl-

agențiile de presă
Convorbirile tehnice din

tre delegațiile R. D. Germa
ne și R. F. a Germaniei, Pen- 
tru pregătirea întîlnirii dintre premie
rul Willi Stoph și cancelarul federal 
Willy Brandt, au 
Berlin.

talurgiei și industriei construcției de 
mașini al Ungariei, precum și Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la Bu
dapesta.

continuat joi la

0 reuniune
lui național al Securității

la care a participat și pre- 
avut loc la Casa 

nu a fost difuzat

a Consiliu-

S.U.S., 
ședințele Nixon, a 
Albă. Cu toate că 
nici un comunicat oficial privind te
mele abordate, se crede că au fost 
examinate cu acest prilej cererea Is
raelului de a cumpăra din S.U.A. un 
număr de avioane, precum și viitorul 
Consulatului american din Rhodesia, 
în urma declarării „Republicii" în a- 
ceastă țară.---- ,

loan livram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini al României,a fost pri
mit joi de către Timar Matyas, vice
președinte al guvernului R. P. Ungare. 
La primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au fost 
de față Horgos Gyula, ministrul me-

Convorbirile
în problema

PARIS 5 (Agerpres). — Escalada 
militară americană in Laos, necesi
tatea imperioasă ca Statele Unite să 
facă neîntîrziat cunoscut termenul de 
retragere totală a forțelor lor ar
mate, precum și atrocitățile comise 
de trupele americane în cadrul așa- 
zisei campanii de „pacificare" în 
Vietnamul de sud — acestea au fost 
principalele teme abordate joi, în 
cursul celei .de-a 57-a ședințe ple
nare , a Conferinței de la Paris a-

Zile de panică 
la Pozzuoli

® Exodul populației ® Clă
diri ale statului puse la dis

poziția refugiaților

NAPOLI 5 (Agerpres). — Cuprinsă 
de panică și de frica unei apropiate 
catastrofe, populația din Pozzuoli a 
continuat in cursul zilei de joi să 
părăsească acest oraș, in ciuda ploii 
șl a vintului deosebit de rece. Este 
o adevărată fugă spre alte locuri ne
cunoscute, un adevărat marș al dis
perării, scrie corespondentul din Na
poli al agenției Francei Presse. Poz
zuoli, care pină acum citeva zile nu
măra 70 000 de locuitori, este pe cale 
să se transforme intr-un oraș mort. 
Zeci de comercianți și-au închis pră
văliile; pescarii au început să aban
doneze portul. Confuzia in rindul 
populației crește pe zi ce trece. Toți 
doresc să părăsească cit mai curînd 
posibil acest „pămint mișcător", care 
se frămintă, geme, sau se ridică. Joi 
dimineața locuitorii orașului au fost 
martorii unui nou fenomen — marea 
a inceput să „fiarbă". Această situa
ție s-a datorat vaporilor de sulf 
care se ridică la suprafață din cra
terele submarine

■A
Președintele Italiei, Giuseppe Sa- 

ragat, a hotărît să pună la dispozi
ția autorităților din Napoli două 
palate, aparținind statului, in vede
rea cazării sinistraților din localita
tea Pozzuoli. Este vorba de „Pa- 
lazzina Borbonica" și „Palazzina 
Mare".

transmit
Autoritățile navale franceze au anun
țat joi dimineața că nimic nou nu a 
intervenit în cursul cercetărilor. Sub
marinul este considerat practic pierdut.

Președmîele I. B. Tito l a 
primit joi pe ministrul vest-german 
al economiei, Karl Schiller. Miercuri 
la Belgrad a fost constituit un comi
tet mixt interguvernamental iugosla- 
vo—vest-german pentru colaborare 
economică, industrială și tehnică.

în cadrul „Zafrei celor 
zece milioane" din acest an din 
Cuba, au fost produse pînă la 5 martie 
circa 3,9 milioane tone de zahăr.

La Beirut a avut loc un sPec- 
tacol prilejuit de „Zilele filmului ro
mânesc", manifestare care se desfă
șoară în capitala libaneză. Au fost 
prezentate filmele „Răscoala" și „Homo- 
Sapiens".

Președinteîe Nixon a ac
ceptat demisia lui Sargent 
Shriver d’n Post,d de ambasador 
al S.U.A. în Franța și a desemnat pe 
Arthur Watson ca' nou ambasador la 
Paris.

Operațiunile de reperare 
a submarinului francez „Eu- 
rydîCe", care a dispărut miercuri, 
cu 57 de marinari la bord, continuă.

cvadripartite
Vietnamului

supra Vietnamului, de către repre
zentanții R. D. Vietnam și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re- 

....... — J ’ A Sud.publicii Vietnamului de
★

SAIGON 5 (Agerpres). 
tător de cuvînt militar 
anunțat descoperirea cadavrelor a 16 
civili sud-vietnamezi uciși la 19 fe
bruarie trecut în apropierea locali
tății Son Thang de o patrulă ameri
cană — transmite agenția Associated 
Press. Victimele — femei și copii — 
ar fi cooperat, susține purtătorul de 
cuvînt saigonez, cu forțele guvernu-,j 
lui revoluționar provizoriu. Agenția'' 
americană nu a furnizat alte detalii 
în legătură cu acest nou masacru.

— Un pur- 
saigonez a

Taxa de scont a Băncii 
Kngiiei a lost redusă ioi de la 
8 Ia 7,5 la sută. Un comunicat publicat 
la Londra precizează că această hotă
rîre a fost luată ca urmare a fermității 
lirei sterline pe piețele de schimb și a 
afluxului de capital pe piața londo
neză.

liului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, care, după ce a subliniat 
importanța evenimentului, a arătat că 
intrarea în vigoare a tratatului pune 
in fața semnatarilor sarcini serioase. 
Vorbitorul a menționat că tratatul nu 
lichidează propriu-zis armele nuclea
re și este foarte important deci ca 
puterile nucleare și toate celelalte 
state să facă tot posibilul pentru '— 
cetarea cursei înarmărilor nucle:,«< 
pentru promovarea cauzei dezarmai rî 
generale și totale. El a arătat apoi că 
guvernul sovietic acordă o mare im
portanță dialogului inceput la sfirși- 
tul anului trecut cu Statele Unite in 
problema limitării cursei înarmărilor 
strategice.

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
luînd cuvintul la ceremonia desfășu
rată la Washington, a apreciat intra
rea în vigoare a Tratatului de ne
proliferare a armelor nucleare ca un 
prim pas major pe calea trecerii de 
la perioada confruntărilor la perioada 
negocierilor. El și-a exprimat speran
ța că convorbirile sovieto-americane 
privind limitarea cursei înarmărilor 
strategice se vor desfășura în conti
nuare într-o atmosferă favorabilă.

La Londra, primul ministru al Ma
rii Britanii, Harold Wilson, s-a re
ferit la rindul său la importanța eve
nimentului, menționind în același 
timp că mai rămîne mult de reali
zat în domeniul dezarmării. El a 
subliniat, printre altele, necesitatea 
ca marile puteri nucleare să înceapă 
procesul limitării arsenalelor lor.

La ceremoniile desfășurate în cele 
trei capitale au participat reprezen
tanți diplomatici ai celor aproape 100 
de state semnatare ale Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare.

(Agerpres)
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SÂRBĂTOAREA NA ȚIONALĂ

A GHANEI
’ Poporul ghanez sărbătorește 

astăzi împlinirea a 13 ani de la 
proclamarea independenței țării. 
Ca urmare a îndelungatei lupte 
de eliberare, la 6 martie 1957, 
fosta colonie engleză denumită 
„Coasta de Aur" a pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătă
toare, obținînd statutul de do
minion: trei ani mai tlrziu, du
pă referendumul 
constituție. Ghana 
publică.

Poporul gnanez 
turi susținute pentru consolida
rea independenței cucerite, pen
tru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale. Pe harta țării au apă
rut numeroase fabrici și uzine. 
La Tema, în apropierea capita
lei țării, Accra, s-a înălțat o 
modernă, uzină pentru prelucra
rea bauxitei. Curentul electric 
necesar uzinei este furnizat de 
noua hidrocentrală de la Ako- 
sombo, dată anii trecuți în ex
ploatare. Au fost identificate 
importante surse de materii pri
me care vor permite o diversi-
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pentru noua 

a devenit re-
depune efor-

ficare a economiei sale. Potri
vit unei statistici oficiale, pro
ducția anuală de diamante a 
Ghanei a atins 2,5 milioane ca
rate, situîndu-se pe locul patru 
în lume. Dar Ghana este 
noscută în lume ca cea mai 
re producătoare de cacao, 
ralel cu dezvoltarea acestui
tor se depun eforturi pentru di
versificarea agriculturii. Marele , 
lac de acumulare, lung de 400 ' 
km. format în amonte de Ako- 
sombo, contribuie la practicarea 
unei agriculturi intensive prin 
folosirea irigațiilor.

Pe plan extern, tînărul stat se 
preocupă de dezvoltarea relați
ilor cu toate țările, a colaborării 
internaționale, pe baza respec
tării principiilor suveranității și 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Ghanei, poporul român 
urează poporului ghanez prieten 
noi succese pe calea dezvoltării 
tării sale, prosperitate și pace.
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Cum au recucerit forțele patriotice 
Valea Ulcioarelor

(Urmare din pag. I)
central al Văii Ulcioarelor. Nume
roase sate au fost distruse, sute de 
oameni și-au pierdut viața, alții au 
fost transportați în lagăre de con
centrare.

Opunînd o rezistență dîrză, forțe
le patriotice, cu ajutorul masiv a) 
populației, au produs mari pierderi 
dușmanului, a arătat în continuare 
interlocutorul nostru. Din august 
1969 pînă la începutul acestui an au 
fost scoși din luptă peste 5 400 Ina
mici, au fost doborîte sau distruse 
la sol 21 avioane de diferite tipuri, 
s-au creat condițiile pentru ca for
țele patriotice să treacă la contra
atac, la eliberarea sectoarelor aca
parate de inamic. Ocuparea în noap
tea de 10—11 februarie a localității 
Nong Pet care, prin poziția sa cen
trală domină întreaga regiune, a 
deschis calea unor succese în serie 
in zilele care au urmat ; alte poziții 
dușmane au fost atacate și cuceri
te, coloanele acestuia fiind obligate 
să se retragă. Tn fața înfrîngerilor 
suferite, dușmanul a trecut în noap
tea de 17—18 februarie Ia bombar
darea masivă a regiunii cu avioane

B-52, primele întreprinse de super- 
bombardierele B-52 împotriva zonei 
Xieng Khouang și a Laosului supe
rior. Prin acest nou act de escala
dă. imperialiștii americani au neso
cotit încă o dată acordurile de la Ge
neva", și-a încheiat declarațiile re
prezentantul Partidului Neo Lao Hak- 
sat.

în aceeași noapte în care super- 
tortărețele zburătoare bombardau 
pentru prima oară teritoriul Laos
ului, forțele patriotice atacau aero
portul inamic din Valea Ulcioarelor, 
cartierul general al trupelor spe
ciale ale dreptei și cantonamentul 
consilierilor americani. Acțiunile mi
litare ale forțelor patriotice aveau să 
continue cu vigoare in zilele urmă
toare, astfel incit la 24 februarie un 
comunicat al agenției de presă Neo 
Lac Haksat anunță eliberarea com
pletă a regiunii Văii Ulcioarelor.

„Obținîrid această mare victorie, 
comentează „Nouvelle de Laos", bu
letinul de informații al Neo Lao 
Haksat. forțele armate și populația 
patriotică laoțiană sînt mai mult ca 
oricînd hotărîte să lupte pentru res
pingerea agresorului, pentru cuceri
rea independenței și apărarea neu
tralității Laosului".

Este de semnalat, totodală. faptul 
că în înseși Statele Unite ale Ameri- 
cii, angajarea militară crescindă in 
Laos stîrnește multă îngrijorare. 
Cercurile oficiale refuză în continua
re să facă vreo precizare asupra pre
zenței forțelor americane pe teritoriul 
laoțian — reflex al temerii față de 
reacția tot mai consistentă a opiniei 
publice din țară. Pe de altă parte, o 
serie de personalități influente si 
bine informate, fiind de-ajuns să ci
tăm în această privință pe senatorii 

‘ Fulbright, McGovern și Church, pre
cum și o mare parte a presei din 
S.U.A. atrag serios atenția asupra pe
ricolului repetării unui nou Vietnam, 
cu toate consecințele care ar decurge 
di? aci.

Demonstrînd încă o dată caracterul 
nociv al amestecului străin in tre
burile interne ale unei alte țări, e- 
venimentele recente din Laos con
firmă necesitatea respectării cu stric
tețe a acordurilor de la Geneva, a 
dreptului fiecărui popor din pe
ninsula Indochina de a-și orga
niza viata asa cum crede de cu
viință. Numai în felul acesta se va 
putea restabili liniștea, se va putea 
instaura pacea in această zbuciuma
tă regiune a lumii. ,
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