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ADUNAREA FESTIVĂ CU PRILEJUL CELEI DE-A 25-A ANIVEKll
A INSTAURĂRII GUVERNULUI DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1945

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși și prieteni, cetățeni ai 
Republicii Socialiste România,întregul nostru popor aniversează astăzi împlinirea unui pătrar de veac de la instaurarea primului guvern revoluțio- nar-democratic al României — eveniment care a marcat o nouă etapă în procesul revoluționar din patria noastră. Guvernul instaurat la 6 Martie 1945 sub președinția dr. Petru Groza reprezenta forțele sociale și politice cele, mai înaintate ale societății .noastre din. acea vreme; pentru prima dată în România, clasa muncitoare și țărănimea aveau rolul hotărîtor în conducerea țării. (Aplauze prelungite)Victoria istorică de la 6 Martie a fost rezultatul luptelor revoluționare ale maselor largi populare, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru lichidarea vechii puteri burghezo- moșierești și făurirea unei noi orînduiri sociale. Astfel, constituirea guvernului Groza nu a . reprezentat o simplă, schimbare de guvern,, ci o schimbare a însuși regimului politic din țara noastră : instaurarea puterii .. revoluționar-democra- tice a muncitorilor și țăranilor. (Aplauze 
puternice, prelungite) O dată cu formarea guvernului Groza, România a pășit pe calea unor profunde transformări revoluționar-democratice care au cuprins întreaga viață economică și socială a țării.Pentru a . înțelege mai bine sensul evenimentelor de acum 25 de ani este necesar să reamintim împrejurările interne și externe în care s-a desfășurat lupta pentru instaurarea puterii populare. După cum se știe, înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 a dus la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, la ieșirea României din războiul în care fusese aruncată de reacțiunea fascistă — alături de Germania hitleristă — împotriva Uniunii Sovietice. Insurecția armată din august 1944 a putut fi înfăptuită datorită unirii clasei: muncitoare și a tuturor, forțelor democratice și patriotice. în desfășurarea acestor evenimente istorice, Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste misiunea de a organiza și. conduce lupta întregului nostru popor pentru o viață mai bună, pentru socialism. (Aplau
ze puternice ; se scandează „P.C.R. — 
P.C.R." !)Insurecția din 1944 a avut caracterul unei revoluții democratice și antifasciste; ea nu a afectat însă baza economico-so- cială a regimului burghezo-moșieresc. După cum este cunoscut, . în guvernul instaurat la 23 August, cit și în celelalte 

două guverne ce au urmat pînă la 6 Martie, burghezia și moșierimea dețineau poziții preponderente. Cu sprijinul activ al partidelor claselor exploatatoare — Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc — precum și al monarhiei, aceste guverne au făcut totul pentru a împiedica lupta maselor largi populare, a forțelor democratice-revoluționare ; ele urmăreau menținerea și consolidarea regimului burghezo-moșieresc și a dominației cercurilor imperialiste de peste hotare.în toată această perioadă, reacțiunea s-a opus cu înverșunare oricăror reforme îndreptate spre satisfacerea revendicărilor maselor și spre democratizarea țării. Aparatul de stat se afla în cea mai mare parte în mîinile elementelor anto- nesciene ; se reactivizau cele mai reacționare organizații, inclusiv agentura Germaniei fasciste din România — legionarii. Sub oblăduirea cercurilor politice reacționare din guvern care reprezentau clasele exploatatoare se desfășurau acțiuni de-sabotare „a economiei și a frontului, în această activitate reacțiunea se bucura și de sprijinul forțelor imperialiste străine care urmăreau să-și redobîndească pozițiile, să-și mențină dominația în viața economică și politică a țării noastre.într-un cuvînt, cercurile reacționare și monarhia considerau actul de lâ 23 August ca act final al luptei populare, ur- mînd ca, treptat — potrivit dorinței lor —. lucrurile să reintre pe făgașul anterior și totul să rămînă așa cum fusese în trecut. Dimpotrivă, pentru forțele democratice, revoluționare, pentru masele largi populare, .23 August constituia doar începutul luptei pentru înfăptuirea unor adînci prefaceri sociale care să lichideze definitiv vechile stări de lucruri și să ducă la făurirea unei noi orînduiri sociale — orînduirea socialistă. (Aplauze 
puternice, prelungite)O dovadă elocventă a schimbării rapide a raportului de forțe pe arena politică a țării o constituie faptul că, în numai cîteva luni, datorită luptei revoluționare a clasei muncitoare și a celorlalte forțe democratice, presiunii exercitate de masele populare, în România au fost înlăturate trei guverne cu majoritate reacționară; forțele revoluționare cucereau'noi și noi poziții politice, exer- citînd o înrîurire tot mai puternică asupra întregii Vieți sociale.în lunile care au urmat după 23 August situația economică a țării era deosebit de grea. Datorită jafului hitlerist 

și războiului, producția industrială era de numai 50 la sută față de cea realizată în 1938 ; transporturile erau dezorganizate. Situația în agricultură era și mai grea : din lipsă de semințe, unelte și brațe de muncă, lucrările de toamnă și de primăvară nu se puteau executa. Nivelul scăzut al producției din industrie și agricultură afecta grav aprovizionarea populației cu produse agroalimen- tare, îmbrăcăminte și altele. La aceste greutăți trebuie adăugate sabotajul și specula. Mulți din cei prezenți la această adunare își reamintesc în ce situație complicată se găsea țara noastră la sfîr- șitul anului 1944 și începutul anului 1945.Considei- necesar să menționez și cu acest prilej că înfăptuirea cu succes a insurecției armate a fost posibilă și datorită împrejurărilor internaționale favorabile. Am în vedere în primul rînd strălucitele victorii ale armatei sovietice — care a dus greul războiului — precum și ale celorlalte armate din coaliția antifascistă. Alăturîndu-șe coaliției antihitleriste, România s-a angajat cu toate forțele sale în războiul antifascist. Imediat după 23 August armata română, alături de Armata Roșie, s-a angajat.— cu un efectiv de peste o jumătate de milion de ostași — în grele lupte pentru eliberarea definitivă a patriei, pentru eliberarea Ungariei , și Cehoslovaciei, pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitle- riste. Situația impunea să se acționeze cu toată fermitatea împotriva reacțiunii interne, astfel îneît armata să participe cu toate forțele la războiul antifascist, să nu slăbească cu. nimic efortul țării noastre la zdrobirea definitivă a fascismului, la obținerea victoriei finale. (Vil 
apiauze).Un factor extern pozitiv îl constituia în această perioadă avîntul revoluționar declanșat într-o serie de țări din Europa, . intensificarea luptei popoarelor, care. în perspectiva apropiatei înfrîngeri a Germaniei hitleriste, militau pentru transformări democratice, progresiste, în ță- . rile lor, pentru instaurarea unor regimuri politice care să nu mai facă posibilă reapariția pericolului fascist, pentru promovarea, unei politici de pace și colaborare liberă între state.în aceste condiții complexe s-a desfășurat lupta revoluționară de masă care a dus la afirmarea tot mai puternică, pe^ arena vieții sociale și politice din România, a clasei muncitoare; a țărănimii și a altor categorii sociale. (Aplauze pu
ternice). '

Principalele obiective de luptă ale partidului și ale celorlalte forțe antifasciste," democratice și patriotice erau : mobilizarea tuturor forțelor- poporului in scopul ducerii războiului pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei și participarea în continuare, alături de Armata Sovietică, la lupta pentru victoria finală, împotriva fascismului; intensificarea luptei maselor largi populare, a tuturor forțelor democratice și patriotice pentru apărarea intereselor celor ce muncesc; înfăptuirea unor reforme e- conomice și, îndeosebi, a reformei agrare ; democratizarea țării; instaurarea unui guvern care să garanteze realizarea tuturor acestor țeluri.Atingerea acestor obiective făcea necesară — ca o sarcină imediată — reorganizarea partidului și a activității sale în noile condiții legale. încă în primele zile după 23 August activul de partid din afară și cel eliberat din închisori șf lagăre și-a unit forțele și a trecut la organizarea' partidului. în septembrie erau deja constituite toate organizațiile județene de partid și se trecuse. la constituirea organizațiilor de partid în întreprinderi, instituții și la sate.Munca de organizare a partidului a fost împletită cu o largă activitate politică de masă, cu puternice acțiuni și mari demonstrații desfășurate în țară, la care participau oameni ai muncii de toate categoriile. Aceasta a dus la sporirea puternică a influenței partidului î;n popor și la creșterea rapidă a numărului membrilor săi; în martie 1945 partidul număra 35 800 membri.în același timp, s-a trecut la organizarea activității sindicatelor unice, a U.T.C., a Frontului Plugarilor, a Uniunii Patriotice, a organizațiilor de femei, de mici meseriași, a Uniunii Populare Maghiare,, a organizației preoților de- mocrați și a altor organizații democratice. în primăvara anului 1945 sindicatele din țara noastră cuprindeau peste 710 000 de membri, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist — aproape 63 000 de membri, Frontul Plugarilor — aproape un milion, Uniunea Populară Maghiară — peste 255 000, Apărarea Patriotică — aproape 73 000, organizațiile micilor meseriași — peste 142 000 de membri. Practic, nu au rămas categorii sociale interesate în dezvoltarea progre-
(Continuare în pag. a Il-a)

6 martie 1970. întreaga țară a săr
bătorit împlinirea unui sfert de veac 
de la memorabila zi de 6 Martie 1945, 
care a marcat instaurarea guvernului 
democratic-revoluționar prezidat de dr. 
Petru Groza. Moment hotărîtor. al pro
cesului de profunde transformări revo
luționare declanșat de insurecția arma
tă din august 1944, victoria obținută de 
masele muncitoare conduse de Parti
dul Comunist Român la 6 Martie 1945 
a deschis larg drumul marilor prefa
ceri economice, sociale și politice în 
țara noastră,, drumul făuririi societății 
socialiste. întregul popor, angajat ferm 
in opera de edificare socialistă a pa
triei, omagiază astăzi victoria de la 6 
Martie 1945, pe cei care au înfăptuit-o.

Acest eveniment istoric și generator 
de istorie permite o retrospectivă a dru
mului străbătut de poporul nostru, sub 
conducerea partidului comunist, pentru 
înlăturarea dominației politice a cla
selor exploatatoare și făurirea societății 
socialiste pe pămîntul României. El 
marchează momentul cînd, pentru pri
ma dată în zbuciumata existență a a- 
cestei națiuni, poporul muncitor a de
venit, ca rezultat al unor lupte dirze 
și îndelungate, prin propria sa capaci
tate revoluționară și combativitate — a- 
dinc înrădăcinate în tradiții glorioase 
seculare — deschizător de căi în fău
rirea viitorului, stăpînul vieții sale.

în Capitala țării, importantul act de 
la 6 Martie 1945 a fost sărbătorit vi
neri la amiază în cadrul unei mari a- 
dunări populare.

Marea piață freamătă. Ca de atîtea 
ori în anii marilor victorii ale poporu
lui, creator al propriului său destin, 
masele populare sînt în Piața Palatu
lui ; au venit muncitorii, inginerii, teh
nicienii, ucenicii marilor uzine bucu- 
reștene ; sînt aici oameni de știință și 
cultură, funcționari, militari, studenți, e- 
levi, membri ai gărzilor patriotice, lo
cuitori ai Capitalei care, după un o- 
bicei devenit tradițional, manifestează 
aici pentru partid, pentru conducătorii 
lui; pentru marile izbînzi ale națiunii 
române. în același loc unde, cu un sfert 
de veac. în urmă, poporul a plătit tri
butul suprem al sîngelui, unde gloan
țele reacțiunii au curmat vieți de luptă
tori, astăzi, cetățenii României socia
liste, rememorînd drumul marilor bă
tălii, își salută conducătorii. Vibrează, în 
cea mai frumoasă zi de primăvară a a- 
cestui an, scăldate de soarele generos 
al amiezii, mari drapele tricolore și ro
șii, pancarte pe care sînt înscrise cu
vinte de salut în cinstea marii sărbă
tori, a gloriosului nostru partid comu
nist, a conducătorului său iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Răsună . acor
durile emoționante ale cîntecelor patrio
tice și revoluționare, reluate de mii și 
mii de glasuri.

Ca un singur .om, cel peste o sută de 
mii de cetățeni aflați în piață izbucnesc 
în urale ; în fața sediului Comitetului 
Central al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de partid 
și de stat salută mulțimea, după care 
traversează piața spre Palatul Consiliu
lui de Stat. „Ceaușescu", „Ceaușescu — 
P.C.R", „Ceaușescu și poporul" — se 
aude glasul mulțimii. Trecînd printr-un 
adevărat culoar viu, tovarășul Ceaușescu 

răspunde cu gesturi largi aclamațiilor, 
urărilor pe care i le adresează cetățenii.

Sînt aici veteranii zilelor fierbinți ale 
bătăliei pentru cucerirea puterii din fe- 
bruarie-martie 1945, fiii și nepoții lor, 
legați, peste un pătrar de veac, prin 
conștiința unității poporului in jurul 
partidului său comunist, prin bucuria de 
a fi cetățenii liberi ai unei țări libere, 
prin sentimentul de mîndrie pentru ma
rile izbînzi obținute sub conducerea par
tidului nostru.

Adunarea festivă. Scena Sălii Palatu
lui este dominată de drapelele partidului 
și statului, încadrînd datele festive „6 
Martie 1945 — 1970". O furtună de aplau
ze și urale salută sosirea în sală a con
ducătorilor partidului șl statului.

în prezidiu iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, 
Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Ion Iliescu, Ion Ioniță. Au luat 
Ioc, de asemenea, tovarășii Chivu Stoica. 
Alexandru Sencovici, Ștefan Peterfi. 
președintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, Eduard 
Eisenburger, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate germa
nă, prof. univ. Anton Alexandrescu." 
prof. univ. Tudor Ionescu, acad. Iorgu 
Iordan, prof. univ. Gheorghe Vlădescu- 
Răcoasa, Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național ăl ..Femeilor, Zaharia 
Stâncii; președintele Uniunii scriitorilor, 
general de armată în rezervă C. Vasiliu- 
Rășcanu, general-colonel în rezervă Du 
mitru Dămăceanu, Elena Livezeanu. 
membră a Comitetului Executiv al C.N.F.. 
Zoe Pîrvu, controlor tehnic de calitate 
la întreprinderea „Industria bumbacu
lui", Ștefan Cazacu, forjor la uzinele 
„23 August", Mircea Mihalcea, cazangiu 
la uzinele „Vulcan".

In sală sînt prezenți membri și membri 
supleanți. ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unlțății Socialiste, activiști de partid 
și de stat, membri de partid din ile
galitate, participanți la evenimentele 
ce au avut loc cu 25 de ani în ur
mă Ia București și în alte localități 
din țară, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, generali ac
tivi și în rezervă, reprezentanți ai con
siliilor naționalităților conlocuitoare, șefi 
ai cultelor, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzinele și fabricile Ca
pitalei, ofițeri și ostași, studenți.

Se aflau, de asemenea, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, precum 
și corespondenți ai presei străine.

Se intonează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Adunarea este deschisă de tovarășul 
Dumitru Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Primit cu îndelungi ovații, cu urale, 
ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunisi

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceiialji conducători de partid și de stat, trecînd spre Sala Palatului, răspund entuziastelor ovații și aclamații ale mulțimii Foto : Agerpre»
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) sista a țării, forțe democratice care să nu acționeze în strînsă colaborare cu Partidul Comunist Român în activitatea politică din perioada aceea.O atenție deosebită a fost acordată întăririi Frontului Unic Muncitoresc, dezvoltării colaborării dintre Partidul Comunist și Partidul Social Democrat.Trebuie subliniat că înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare a avut o însemnătate deosebită — aș putea spune, hotărîtoare — pentru desfășurarea cu succes a luptelor democratice și revoluționare din țara noastră. (Vii aplauze).Partidul a acordat totodată o mare atenție organizării țărănimii muncitoare ; în acest scop în toamna anului 1944 Frontul Plugarilor — care activase pînă atunci numai în cîteva județe — a devenit organizația unică a țărănimii muncitoare din România. (Aplauze).Preocupîndu-se de unirea tuturor forțelor democratice și patriotice în efortul pentru rezolvarea marilor probleme care stăteau în acea perioadă în fața țării noastre, partidul comunist a dezvoltat legături și cu alte'partide politice, inclusiv cu grupările de stînga din cadrul Partidului Național Țărănesc și Partidului Național Liberal. Această politică de largă colaborare cu toate forțele interesate în dezvoltarea democratică și progresistă a României și-a găsit expresia în formarea Frontului Național Democrat la 12 octombrie 1944. (Aplauze puternice). Proiectul de platformă al Frontului Național Democrat, elaborat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, înscria ca obiective fundamentale de acțiune sprijinirea frontului antihitlerist, democratizarea țării și a vieții politice, exproprierea moșierilor și împroprietărirea țăranilor, înfăptuirea unui complex de măsuri care să dea satisfacție maselor celor mai largi de la orașe, și sate. „Acest program — se arată în proiectul de platformă — poate fi înfăptuit numai de un guvern care reprezintă toate forțele naționale și democratice ale țării și care se bucură de sprijinul activ al păturilor largi ale poporului". (Aplauze 

puternice).Desfășurînd această uriașă muncă politică și organizatorică, partidul și-a concentrat în același timp atenția spre sprijinirea frontului antifascist sub lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie !“ Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea procesului de producție în întreprinderile care fabricau pentru aprovizionarea frontului, pe asigurarea transportului spre front cît și a transportului necesar desfășurării normale a producției industriale și a aprovizionării populației.în scopul asigurării capacității de luptă 
a unităților militare, la recomandarea partidului, Uniunea Tineretului Comunist a organizat trimiterea de voluntari pe front. Peste 1 500 de activiști ai U.T.C. au plecat voluntari împreună cu mii și mii de tineri în acea perioadă în războiul antifascist; în același timp sute de mii de tineri luptau ca ostași în unitățile armatei române. Prezența voluntarilor pe front, inclusiv dintre membri ai Comitetului Central al U.T.C. — din rândurile cărora a făcut parte și tînărul erou Constantin Godeanu — a contribuit la ridicarea spiritului de luptă al armatei noastre.Avînd în vedere că unii fabricanți părăsiseră întreprinderile, iar alții se dedau la acțiuni de sabotaj, partidul a luat măsuri pentru organizarea comitetelor de întreprindere, rolul acestora era acela de a asigura continuarea producției și de a exercita controlul asupra capitaliștilor. într-un timp scurt au fost create peste 500 de comitete muncitorești de întreprindere. Cu toată împotrivirea guvernelor din acea perioadă, practic, la sfîrșitul anului 1944, toate întreprinderile se aflau în mîinile comitetelor muncitorești. Putem spune că activitatea comitetelor de întreprindere a avut un rol hotărâtor în asigurarea continuării procesului de producție în întreprinderi, în împiedicarea acțiunilor de dezorganizare și de sabotaj organizate de reacțiunea capitalistă. în același timp, comitetele muncitorești de întreprindere au avut o deosebită importanță politică, ele repre- zentînd în fapt o formă de manifestare a puterii clasei muncitoare. (Aplauze 
puternice).După cum se știe, guvernele Sănătescu și Rădescu cît și partidele național țărănesc și național liberal se opuneau cu 

înverșunare reformei agrare; printre argumentele aduse de acestea împotriva reformei era și acela că împărțirea pă- mîntului moșieresc la țărani nu se poate face decît după terminarea războiului. Partidul comunist a lansat lozinca exproprierii imediate a moșierimii și împărțirii pămînturilor, fără plată, țăranilor fără pămînt sau cu pămînt puțin. în acest scop la sate s-a trecut la organizarea comitetelor țărănești. Zeci de mii de membri și activiști de partid, de muncitori fără de partid au fost trimiși la sate pentru a ajuta țărănimea să se organizeze, să treacă la înfăptuirea reformei agrare. Pînă la începutul lui martie 1945 acest act revoluționar de importanță istorică era practic înfăptuit. Ulterior, legea reformei agrare nu a făcut decît să consfințească realitatea creată în focul luptei de clasă. (Vii aplauze). Totodată, avînd în vedere că trebuiau începute lucrările agricole de primăvară, mii de echipe muncitorești au venit în ajutorul țărănimii asigurând repararea uneltelor. în lupta comună împotriva reacțiunii, pentru pămînt și pentru dezvoltarea democratică a țării, s-a închegat și s-a dezvoltat alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — uriașă forță revoluționară care avea să hotărască definitiv soarta luptei pentru cucerirea puterii de către popor. (Aplauze puternice).O importantă forță socială în lupta împotriva reacțiunii, pentru revendicări democratice, s-a dovedit a fi tineretul țării, care și-a afirmat cu vigoare spiritul revoluționar, înaltul simț de răspundere, încrederea în politica partidului comunist.Zeci și zeci de mii de tineri muncitori, țărani, elevi și studenți au răspuns chemării partidului, participînd cu elan la acțiunile revoluționare din această perioadă, aducîndu-și contribuția la marile victorii obținute de cli»sa muncitoare. 
(Aplauze puternice).Merită de asemenea subliniată activitatea intensă desfășurată de organizațiile democratice ale femeilor care, pentru prima dată, dobîndeau egalitatea în drepturi, erau chemate să-și afirme interesele și aspirațiile, să participe la viața social- politică a țării. Femeile au adus o contribuție deosebit de prețioasă la luptele politice desfășurate în această perioadă, au jucat un rol activ în cucerirea revendicărilor democratice, în înfrîngerea greutăților mari în care se zbătea țara. 
(Aplauze puternice).Avînd obiectivul strategic stabiiit cu claritate, partidul nostru a acordat o atenție deosebită activității în rândul armatei, atît în rândul trupei cît și al ofițerilor și generalilor. Acest lucru era cu atît mai necesar cu cît reacțiunea, monarhia, în scopul realizării planurilor lor, își mai puneau speranțe în unele, cadre militare. După cum se știe, însă, speranțele reacțiunii s-au dovedit iluzorii; cea mai mare parte a ofițerilor și generalilor s-au alăturat forțelor democratice, au urmat politica Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Merită menționată în acest sens scrisoarea adresată regelui, după represiunea din 24 februarie 1945, de un grup de ofițeri superiori în frunte cu generalii C. Vasiliu Rășcanu, Ilie Crețulescu, Constantin Popescu, Dumitru Dămăceanu, Radu Rusescu și alții, care s-au ridicat împotriva politicii guvernului Rădescu, cerînd instaurarea unui guvern democratic. (Vii aplauze). „Declarăm că ne desolidarizăm de acțiunea și de declarațiile generalului Nicolae Rădescu, considerîn- du-le pe amîndouă dăunătoare intereselor armatei și ale țării" — se arăta în această scrisoare în care era condamnată în termenii cei mai hotărîți încercarea guvernului Rădescu de a folosi armata pentru înăbușirea luptei maselor populare. A- ceastă acțiune a avut un larg ecou în rândurile soldaților și ofițerilor care, re- fuzînd să execute ordinele lui Rădescu, s-au solidarizat cu poporul, au luat parte activă la marile acțiuni desfășurate de masele populare pentru cucerirea puterii. 
(Aplauze puternice).Doresc să menționez cu acest prilej rolul important jucat în cadrul forțelor armate în acea perioadă de diviziile „Tudor Vladimirescu" și „Horia, Cloșca și Crișan", precum și de aparatul de educație din armată în rîndul căruia și-au desfășurat activitatea o serie de activiști veniți din emigrație și alți tovarăși trimiși de partid să lucreze în acest domeniu.Ținînd seama de complexitatea și caracterul ascuțit al luptei de clasă ce se 

desfășura în întreaga țară, partidul a acordat o atenție deosebită înarmării maselor populare. în acest scop, gărzile patriotice și unitățile de partizani, care au avut un rol însemnat în înfăptuirea insurecției de la 23 August, nu numai că nu au fost dezarmate, așa cum cereau guvernele reacționare, ci, dimpotrivă, au fost reorganizate și întărite. Evenimentele au arătat că partidul a procedat just organizînd în acele condiții unități înarmate de luptă ale clasei muncitoare. Cu atît mai justă a fost această măsură cu cît reacțiunea a încercat să organizeze formații paramilitare, a alcătuit așa-zise- le „gărzi Maniu",, care, îndeosebi în Transilvania, s-au dedat la acțiuni teroriste, provocatoare, la represiuni. Existența gărzilor patriotice — care cuprindeau în rândurile lor peste 70 000 de oameni ai muncii înarmați — a permis forțelor democratice și revoluționare să dejoace o serie de acțiuni represive ale reacțiunii și să asigure dezvoltarea cu succes a luptei pentru un guvern democratic. Din aceasta reiese, tovarăși, ce importanță are pentru un popor, care își propune transformări revoluționare, de a se înarma, de a-și avea propria sa armată, propriile forțe militare. (Aplauze 
puternice).Tabloul activității tumultuoase desfășurate în aceste luni de partid, de celelalte forțe democratice, n-ar fi complet dacă ntr aș aminti de lupta pentru izgonirea din aparatul de stat a elementelor reacționare și fasciste. în planurile de menținere a vechilor stări de lucruri, reacțiunea conta și pe faptul că prefecturile și primăriile se aflau în mîinile sale. Nu o dată, în cursul acelor luni, prefecții și primarii au fost folosiți de reacțiune împotriva forțelor democratice, îndeosebi pentru a împiedica înfăptuirea reformei agrare. De aceea, partidul a pus la ordinea zilei izgonirea primarilor și prefecților reacționari și instalarea în fruntea acestor instituții de stat a reprezentanți lor forțelor democratice. Cei mai mulți își reamintesc de asaltul asupra prefecturilor și primăriilor — unul din capitolele cele mai impresionante ale marilor bătă , Iii politice duse în acea perioadă. Este știut că încercarea reacțiunii de a folosi armata împotriva maselor populare a eșuat, militarii trecînd de partea poporu lui. Pînă la începutul lunii martie, în 52 de județe, din totalul de 58, fuseseră instalați prefecți și primari din rândul forțelor democratice. Peste capul guvernului Rădescu, masele populare, sub conducerea partidului comunist, au pus astfel stăpînire pe primării și prefecturi.în aceste condiții în țară se crease o situație ce nu mai putea dăinui. Guvernul era dominat de reacțiune ; împreună cu monarhia, aceasta se pregătea să trea că la represiuni împotriva forțelor democratice. în același timp, la orașe și sate, în întreprinderi și instituții situația era alta. întreprinderile se aflau în mîna comitetelor muncitorești, satele în mîinile comitetelor țărănești, primăriile și prefecturile în stăpînirea forțelor democratice. In țară, in fapt, puterea trecuse în mîinile maselor populare conduse de Partidul Comunist Român. (Aplauze pu

ternice).în aceste împrejurări partidul a apreciat că sînt create condițiile pentru izgonirea guvernului Rădescu, pentru instaurarea unui guvern democratic care să corespundă noii situații politice. în cursul lunii februarie au avut loc în întreaga țară mari manifestații populare — la care au participat milioane de cetățeni din toate categoriile sociale — cerînd plecarea guvernului Rădescu. încercînd cu disperare să împiedice desfășurarea procesului revoluționar, reacțiunea căuta ieșirea în soluția extremă — războiul civil. într-o ședință a Consiliului de Miniștri, care a avut loc Ia jumătatea lunii februarie, generalul Rădescu declara că se va opune cu toate puterile presiunii populare și, dacă va fi nevoie, va declanșa războiul civil, oricare va fi rezultatul.Punctul culminant al acțiunilor populare împotriva guvernului Rădescu l-a constituit manifestația populară din Capitală, de la 24 februarie, la care au luat parte sute de mii de cetățeni. Nesocotind voința poporului, reacțiunea grupată în jurul lui Rădescu și a palatului a trecut la represiune, deschizînd focul împotriva manifestanților. Au fost uciși în Piața Palatului zeci de cetățeni; mulți alții au fost răniți. Amenințările lui Rădescu cu dezlănțuirea războiului civil și atacul singeros de la 

24 februarie nu numai că nu au intimidat masele populare, ci, dimpotrivă, au făcut să crească și mai mult hotărârea lor de luptă pentru impunerea unui guvern popular. în zilele care au urmat evenimentelor din 24 februarie au fost spulberate toate manevrele reacțiunii de a salva guvernul Rădescu, toate încercările acesteia de a forma un nou guvern în care să-și păstreze preponderența.Reacțiunea nu a ezitat să recurgă — pentru a-și atinge acest țel — și la unii membri ai statelor capitaliste din Comisia Aliată de Control din România. Doresc să menționez cu acest prilej poziția reprezentanților Uniunii Sovietice din Comisia Aliată de Control care au luat atitudine hotărâtă împotriva uneltirilor reacțiunii. Trebuie subliniat că Uniunea Sovietică și-a făcut cunoscut punctul de vedere și în mod oficial, trimițînd în acest sens în România pe primul locțiitor al Comisarului Poporului pentru Afaceri Externe, Andrei Vîșinski. (Aplauze).în aceste momente partidul comunist a desfășurat o intensă activitate organizatorică și politică pentru cîștigarea bătăliei împotriva reacțiunii. Partidul pregătise puternice forțe de luptă — inclusiv formațiunile patriotice și alte unități și detașamente înarmate ale clasei muncitoare — organizase ținerea unor mari demonstrații populare, în vederea răsturnării prin forță, dacă ar fi fost nevoie, a guvernului Rădescu. Totodată, în această perioadă luau poziție publică împotriva guvernului, prin demersuri oficiale, reprezentanți de seamă ai armatei, ai intelectualității, ai cercurilor democratice. în fața acestui uriaș val al mișcării populare, cunoscînd amploarea forțelor democratice care se aflau antrenate la luptă, regele — la somația delegației trimise de partid — a fost obligat să-l destituie pe generalul Rădescu din funcția de prim-ministru, să desărcineze guvernul existent și să accepte formarea unui nou guvern, a guvernului prezidat de dr. Petru Groza. (Vii aplauze).Desfășurarea evenimentelor de la începutul Iui martie a fost hotărîtoare pentru înlăturarea guvernului Rădescu, pentru victoria forțelor democratice. Voința maselor largi populare a triumfat! La 6 Martie 1945 a fost instaurat, pentru prima dată în istoria modernă a României, un guvern cu adevărat democratic. 
(Aplauze puternice, prelungite). Această izbîndă a forțelor democratice și revoluționare a fost sărbătorită prin mari manifestații populare. Astfel, demonstrațiile proiectate pentru 6 martie în scopul preluării puterii s-au transformat într-o manifestare pentru sărbătorirea victoriei. (Aplauze). Victoria de la 6 Martie 1945 reprezintă încununarea luptelor revoluționar-democratice desfășurate de. masele populare sub conducerea Partidului Comunist Român. (Aplauze puter
nice).în fruntea guvernului instaurat la 6 Martie s-a aflat înflăcăratul patriot și militant progresist dr. Petru Groza, a cărui întreagă activitate a fost pusă în slujba cauzei poporului, a înfloririi României. (Vii aplauze). în guvernul prezidat de dr. Petru Groza clasa muncitoare și țărănimea dețineau rolul preponderent. Din cei 18 miniștri ai guvernului, 4 erau reprezentanți ai Partidului Comunist Român, 3 ai Partidului Social Democrat, 3 ai organizației Frontul Plugarilor, 1 al Uniunii Patriotice, 1 al Confederației Generale a Muncii, 1 al Uniunii Preoților Democrați, 3 ai Partidului Național Liberal (gruparea Tătărăscu), 1 al Partidului Național Țărănesc (gruparea Anton Alexandrescu) și 1 al armatei. Se poate spune că, prin componența și programul său, guvernul de la 6 Martie a fost un guvern revoluționar-democratic cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Prin instaurarea acestui guvern, procesul revoluționar din România a intrat într-o nouă etapă, al cărei obiectiv era încheierea procesului de desăvîrșire a revoluției burghezo-democratice, înfăptuirea unor transformări social-politice profunde în societatea românească.Actul de la 6 Martie a avut, totodată, prin consecințele și implicațiile sale, un profund caracter antiimperialist; el a scos definitiv țara de sub orice dominație imperialistă, a pus bazele dezvoltării li- - bere și independente a României,_ ale consolidării independenței naționale, ale manifestării suverane a patriei noastre atît pe plan intern cît și internațional.

Sărbătorind azi marea victorie de la 6 Martie 1945, putem afirma cu mîndrie că' ea este rodul luptei eroice a clasei noastre muncitoare aliată cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte categorii > sociale, rezultatul luptei unite a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de altă naționalitate, desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R.- 
P.C.R."!). în această luptă s-au afirmat din plin capacitatea revoluționară a clasei muncitoare din țara noastră, rolul și misiunea ei istorică de forță conducătoare a întregii națiuni, rol care s-a manifestat strălucit de-a lungul anilor în măreața operă de făurire a orânduirii socialiste. Evenimentele au scos, de asemenea, la iveală uriașul potențial revoluționar al țărănimii, care nu o dată, în istoria țării noastre, a dus grele lupte pentru dreptate socială și națională. Rolul hotărâtor în cucerirea victoriei politice de la 6 Martie, ca și în toate marile bătălii de clasă purtate ulterior, în desfășurarea victorioasă a revoluției și construcției socialiste în România, a revenit alianței muncitorești-țărănești, baza de neclintit) a puterii populare din patria noastră. (Aplauze puternice).Trebuie să subliniem faptul că și de data aceasta — ca de atîtea ori în trecut — cea mai mare parte a intelectualității, cei mai de valoare oameni de știință și cultură au fost alături de popor, și-au adus contribuția la victoria luptei revoluționare a clasei muncitoare, la cauza celor ce muncesc din patria noastră. Au avut un puternic ecou în rândurile intelectualității noastre telegrama adresată regelui de fruntașii Academiei Române și apelul publicat în luna februarie de către un grup de profesori universitari, oameni de știință și artă semnate de prof. C. I. Parhdn, S. Stoilov, M. Ralea, D. Bagdazar, Mihail Sado- veanu, Traian Săvulescu, Nicolae Gh. Lupu, Andrei Oțetea, Petre Constanti- nescu-Iași, Iorgu Iordan și alții care, ri- dicîndu-se împotriva guvernului Rădescu, cereau „venirea Ia cîrmă a unui guvern care să fie expresia tuturor elementelor democratice ale țării și să realizeze imediat programul de guvernare al Frontului Național Democrat". (Vii aplauze).Trebuie să arătăm, totodată, că și celelalte categorii sociale : micii meseriași, comercianții, funcționarii și chiar o parte a burgheziei democratice naționale și-au adus contribuția la victoria de la 6 Martie.în mod deosebit doresc să menționez aportul valoros al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană, sîrbă, precum și de alte naționalități care, alături de oamenii muncii români, au luat parte la' toate bătăliile împotriva reacțiunii, pentru un guvern democratic popular în aceste mari acțiuni revoluționare, ca de atîtea ori în trecutul de luptă comun, unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, s-a dovedit a fi o forță de neînvins. (Aplauze 

puternice). Iată de ce am afirmat de atîtea ori și doresc să afirm și acum, la această mare sărbătoare: împrejurările istorice au făcut ca pe a- ceste meleaguri să viețuiască și să creeze în comun români, maghiari, germani, sîrbi, ucraineni și alte naționalități ; tot ce s-a înfăptuit pe acest pămînt este rodul muncii și luptei lor unite 1 Numai acționînd și în viitor în strînsă unitate vom asigura făurirea comunismului în patria noastră comună — Republica Socialistă România. (Aplauze 
puternice).Dați-mi voie ca de la această înaltă tribună să adresez, în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, cele mai vii mulțumiri și calde felicitări muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor categoriilor sociale, armatei, bărbaților și femeilor, tineretului, tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, pentru contribuția pe care au adus-o la cucerirea puterii populare, Ia edificarea socialismului în România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.Triumful insurecției armate de la 23 August 1944 și desfășurarea victorioasă a luptelor de masă în lunile ce au urmat, pînă Ia 6 Martie, constituie o puternică mărturie a justeței liniei politice marxist-leniniste a partidului nostru, 
a strategiei și tacticii sale revoluționare. 

îh toate aceste evenimente istorice, faptele atestă fără putință de tăgadă capacitatea organizatorică și rolul conducător al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).Unii își pun întrebarea cum a putut Partidul Comunist Român, care a ieșit din ilegalitate cu un număr relativ mic de membri, să conducă lupte de o asemenea amploare ? Cei care își pun o asemenea întrebare dovedesc că nu cunosc istoria Partidului Comunist Român, că nu-i 'cunosc pe comuniștii români. 
(Vii aplauze). Partidul Comunist Român a putut să-și îndeplinească rolul istoric datorită, în primul rînd, faptului că în întreaga sa activitate s-a călăuzit după atotbiruitoarea concepție marxist-leninistă. în al doilea rînd, el a știut să aplice în mod creator adevărurile general valabile ale teoriei revoluționare a proletariatului, legitățile obiective ale dezvoltării sociale, ale revoluției și construcției socialismului la condițiile concrete din țara noastră. Numai datorită capacității de a îmbina în mod armonios legitățile generale cu condițiile concrete istorice, economice, sociale, naționale a fost posibil ca partidul nostru să elaboreze o linie politică justă și să acționeze în mod corespunzător pentru realizarea ei în practică, în al treilea rînd, partidul a putut să-și îndeplinească rolul datorită faptului că și-a identificat întreaga sa ființă cu interesele maselor muncitoare, cu năzuințele poporului spre dreptate și libertate națională și socială. (Aplauze puternice).Toate acestea au dus la întărirea legăturilor partidului cu masele largi populare, au făcut ca, pretutindeni, cu- vîntul partidului să fie ascultat și urmat cu încredere și devotament.Consider necesar să arăt că elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii revoluționare pe baza cărora au acționat partidul și forțele democratice în vederea instaurării guvernului de la 6 Martie, este rezultatul gîndirii colective a activului nostru care, strîns unit în jurul conducerii în frunte cu Gheorghe Gheorghiu- Dej, a trecut, după 23 August, cu fermitate la înfăptuirea obiectivelor stabilite. 
(Aplauze puternice, se scandează „P.C.R.- 
P.C.R." !)O contribuție de seamă la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid a avut-o, în toată această perioadă, Gheorghiu-Dej — fiu credincios al clasei muncitoare, al poporului român, militant revoluționar de seamă al partidului și poporului nostru. (Aplauze puternice). Un mare număr de activiști ai Partidului Comunist Român, căliți în lupta grea a ilegalității, în înfruntarea cu închisorile și teroarea burghezo-moșierească, și-au dat aportul la lupta revoluționară din acea vreme, îndeplinindu-și cu cinste misiunea de organizatori și conducători ai proletariatului, ai maselor muncitoare. (Aplauze 
prelungite). în cursul desfășurării evenimentelor, la ampla activitate revoluționară a partidului și-au adus de asemenea contribuția, în perioada care a urmat eliberării țării, comuniștii întorși între timp din emigrație. în bătăliile politice purtate în acest timp, paralel creșterea rîndurilor partidului și ale organizațiilor revoluționare și democratice, alături de militanții din ilegalitate s-a ridicat un puternic contingent de cadre noi de activiști de partid, profund devotați intereselor clasei muncitoare, aspirațiilor vitale ale poporului român. Luptînd împreună, într-o strînsă unitate, cadrele vechi și noi ale partidului și-au dăruit întreaga energie, capacitate și putere de muncă idealurilor nobile ale clasei muncitoare, ale partidului, consacrîndu-șî viața progresului și prosperității patriei, cauzei socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite). Consider necesar să subliniez contribuția adusă de activiștii Partidului Social-Democrat, ai celorlalte organizații politice democratice,, care au luptat în strînsă alianță cu partidul nostru pentru instaurarea guvernului și pentru transformarea democratică, socialistă a țării. (Vii aplauze). Dați-ml voie, tovarăși, ca de la această înaltă tribună să exprim mulțumiri și să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, calde felicitări tuturor militanților și membrilor partidului nostru, tuturor luptătorilor antifasciști și democrați pentru contribuția adusă la victoria măreței lupte desfășurate acum 25 de ani și la 
(Continuare in pag. a III-a)

în Piața Palatului unde, acum un sfert de veac, era salutată instaurarea primului guvern democratic din istoria țării au fost prezenți, ieri, zeci de mii de bucureșteni pentru a sărbători aniversarea evenimentului de la 6 Martie Foto i S. Cristian
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(Urmare din pag. a Il-a) făurirea socialismului. (Aplauze puter
nice).Partidul nostru nu și-a impus rolul de forță politică conducătoare în societatea noastră ; el și a cîștigat acest rol prin lupte grele, prin sîngele militanților săi vărsat >'n bătălii de clasă cu exploatatorii. prin dragostea și abnegația cu care comuniștii au servit și servesc interesele supreme ale întregului popor. Iată de ce doresc să afirm încă o dată : putem fi siguri, tovarăși, că atît timp cit partidul nostru se va călăuzi de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, atît timp cît va ști să aplice în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile țării noastre, atît timp cît va sluji cu toată ființa interesele maselor largi, el va fi urmat de întregul popor și nimic nu va putea împiedica victoria comunismului in România. (Aplauze puternice, 
prelungite). întreaga sa istorie de luptă revoluționară, glorioasele sale tradiții dau dreptul să afirmăm că și în viitor Partidul Comunist Român se va călăuzi neabătut după învățătura marxist-le- ninistă, va veghea necontenit la întărirea rîndurilor sale, a unității sale, își va- îndeplini cu fermitate misiunea istorică de conducător al națiunii noastre cialiste pe drumul luminos al comunis- .aului. (Aplauze puternice).Așa cum am arătat și cum dovedește desfășurarea evenimentelor de la 23 August pînă la 6 Martie, instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat de dr. Petru Groza este rodul luptei duse de masele largi populare sub conducerea Partidului Comunist Român. Victoria de la 6 Martie nu a venit de la sine și nici nu a fost adusă din afară ; ea a fost cîștigată prin luptă, prin jertfe grele date de forțele revoluționare și democratice din România. Mulți dintre noi am fost participanți activi la aceste evenimente și cunoaștem — nu din auzite, nu din manuale — cum au luptat comuniștii și oamenii muncii, jertfele date de poporul nostru pentru instaurarea puterii populare. (Aplauze puternice). Din cele relatate de mine nu se poate desprinde, desigur, decît o imagine generală asupra ampiorii și măreției luptelor din această etapă. Este o. lipsă a istoricilor, a lucrătorilor noștri din domeniul științelor sociale, a scriitorilor, că nu au scris pînă acum epopeea acestor vremuri de neuitat. Sperăm că vor face acest lucru într-un viitor apropiat. (Aplauze).Se poate pune întrebarea : oare subliniind cu atîta tărie rolul forțelor populare interne nu se minimalizează sau, chiar, se neagă, influența situației internaționale, și a factorului extern ? Nu, tovarăși ! Evocînd evenimentele și evidențiind rolul maselor populare îri transformarea revoluționară a s'ocietății"hbastVe. noi ne bazăm pe adevărul istoric, pe fapte, procedăm ca adevărați marxiști leniniști. Se știe că nu o dată unele cercuri din țările capitaliste au încercat să prezinte puterea populară din România ca fiind adusă din afară. Or, adevărul este că poporul, în frunte cu clasa muncitoare, este făuritorul revoluției, ăl tuturor victoriilor dobîndite de România socialistă. Tocmai de aceea puterea populară este sprijinită de întregul popor, ă devenit de neînvins. (Aplauze puternice, prelun
gite.)Desigur, așa cum am mai arătat de altfel. situația internațională, ajutorul Uniunii Sovietice au avuț un rol de mare însemnătate în desfășurarea cu succes a Aptelor revoluționare din țara noastră.Iste meritul partidului nostru că a știut să folosească condițiile internaționale favorabile pentru organizarea și conducerea luptei în vederea cuceririi puterii. In istorie sînt însă destule cazuri cînd, cu toate condițiile internaționale favorabile, datorită slăbiciunilor sau greșelilor săvîr- șite de forțele progresiste interne, nu s-a putut asigura desfășurarea victorioasă, a luptei pentru transformarea revoluționară a societății. Mă refer la toate acestea, tovarăși,- pentru a înțelege mai bine că își păstrează ■ pe deplin valabilitatea teza marxist-leni- nistă, după care cucerirea puterii și făurirea noii orînduiri sociale, a comunismului, nu pot fi decît opera poporului însuși, a clasei muncitoare, care se transformă pe sine și întreaga societate. Este de aceea necesar ca și în viitor să unim cît mai strîns eforturile întregului popor pentru edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.

(Aplauze puternice). Totodată se impune să ținem seama de desfășurarea evenimentelor internaționale și să acționăm permanent pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiim- periaiiste. Numai ținînd seama de interdependența dintre situația internă și cea internațională, de unitatea dialectică dintre factorul național și cel internațional, putem elabora o linie politică justă și construi eu succes noua orînduire socială.Analiza luptelor revoluționare din România confirmă o dată mai mult justețea tezelor marxist-leniniste potrivit cărora fiecare popor, pășind pe calea revoluției și construcției socialiste, aduce o experiență proprie, aplică legile generale în forme specifice — corespunzător condițiilor concrete în care trăiește, particularităților istorice diferite de la țară la țară. Desfășurarea, încununată de succes, a revoluției în România a contribuit la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii marxism-leninismului cu noi metode și forme de luptă, cu noi soluții date marilor probleme ridicate de transformarea socialistă a societății ; experiența din țara noastră a pus cu deosebită putere în evidență rolul maselor în cucerirea puterii, importanța deosebită a unirii tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste ale națiunii în vederea răsturnării claselor exploatatoare și construirii noii orînduiri sociale. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,Au trecut 25 de ani de la măreața victorie populară de la 6 Martie. Acest eveniment istoric a fost urmat de noi și noi izbînzi obținute de clasa muncitoare, de masele largi ale celor ce muncesc pe drumul înfăptuirii aspirațiilor lor fundamentale. A fost cucerită întreaga putere politică în stat, au 'fost naționalizate principalele mijloace de producție, s-a trecut la dezvoltarea planificată a e- conomiei, s-a înfăptuit cooperativizarea agriculturii, a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea" omului de către om, s-au generalizat relațiile socialiste de producție în întreaga economie națională, în acești ani poporul român a străbătut o întreagă perioadă istorică, a obținut realizări de seamă în dezvoltarea bazei materiale a societății, în ridicarea economică și socială a țării. în această perioadă am dat împlinire multor năzuințe, am avut multe satisfacții în muncă. Construind socialismul am obținut succese mărețe in toate domeniile de activitate, am întărit continuu baza puterii populare în România. Dispunem astăzi de o industrie puternică, în plină dezvoltare, de o agricultură socialistă care progresează continuu. Invățămîntul, știința și arta a,u cunoscut și cunosc o permanentă înflorire — afirmîndu-se ca factori de seamă în edificarea societății socialiste, in făurirea. omului nou, stăpîn pe destinele sale. Crește continuu nivelul de trai, material și cultural, al întregului popor.Știm că toate aceste realizări au cerut mari eforturi — cîteodată chiar sacrificii — dar ele nu au fost zadarnice : am reușit să transformăm în mod radical întreaga societate. Ne amintim, de asemenea, că în această tumultuoasă activitate creatoare s-au săvîyșit și greșeli, am avut și lipsuri. A trebuit cîteodată să plătim scump pentru a învăța să construim noua orînduire. Fără îndoială că unele lipsuri și greșeli puteau fi evitate, chiar în condițiile grele în care s-au desfășurat munca și lupta noastră. Ceea ce se impune este să tragem toate învățămintele din activitatea desfășurată în trecut, să evităm repetarea în viitor a unor asemenea greșeli. Acum, la această aniversare, putem spune că bilanțul activității "din a- cești 25 de ani — și cu plusurile și cu minusurile sale — este un. bilanț strălucit, cu care, pe drept cuvînt, întregul nostru popor se mîndrește. (Aplauze puternice, 
prelungite).Oamenii muncii întîmpină această sărbătoare cu noi succese în vasta activitate creatoare pe care o desfășoară, cu elan nestăvilit, în toate domeniile ; ei s-au angajat cu toate forțele în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor planului pe 1970, ultimul an al cincinalului. Rezultatele obținute în primele două luni arată că e- xistă toate condițiile pentru realizarea și chiar depășirea prevederilor planului. Desigur, nu trebuie să uităm că ne a- flăm la începutul anului, că este necesar 

să ne organizăm în continuare cît mai bine activitatea spre a asigura realizarea în cele mai bune condiții a tuturor prevederilor planului. 6 atenție deosebită se cere acordată realizării volumului sporit de investiții, prevăzut pentru acest an, intrării la timp în producție a noilor capacități ; aceasta are o mare importanță atît pentru înfăptuirea planului în curs, cît și pentru buna desfășurare a activității în cincinalul următor. Sarcini însemnate stau în fața oamenilor muncii din agricultură chemați să asigure executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de primăvară, îndeplinirea prevederilor privind sporirea producției agricole. îndatoriri mari și de răspundere revin oamenilor de știință, lucrătorilor din învățămînt, din celelalte sectoare de activitate socială.înfăptuirea integrală a prevederilor planului cincinal 1966—1970 cere din partea tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor eforturi sporite. Avem convingerea că toți cetățenii din patria noastră își vor consacra priceperea, capacitatea de creație îndeplinirii sarcinilor actualului plan cincinal. Dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea cu succes a acestui obiectiv. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,După cum este cunoscut, partidul și guvernul au luat în ultimele luni o serie de măsuri pentru mai buna organizare a aparatului de stat Transpunerea în viață a acestor măsuri — care au pus mai multă ordine în aparatul central al statului — este, în general, încheiată. Cu toate acestea în activitatea unqr organe continuă să se mai manifeste practici birocratice ; se întocmește încă multă for- mularistică care duce la înecarea muncii vii în vrafuri de dosare. Este necesar să trecem cu hotărîre la reducerea radicală a formularelor și referatelor, să schimbăm profund felul de muncă al aparatului de stat, trecînd de la îndrumarea prin circulare și instrucțiuni, la sprijin și îndrumare directă pe teren. Lupta împotriva birocratismului trebuie să devină o sarcină a tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor. A- ceasta este o necesitate șf o condiție pentru bunul mers al construcției socialismului. (Vii aplauze).în cursul acestui an trebuie să ducem pînă la capăt îndeplinirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al partidului cu privire la perfecționarea muncii de conducere și planificare a întregii activități sociale. Trebuie să înțelegem, tovarăși, că realizarea acestor, măsuri este vitală pentru bunul mers al societății noastre ; sensul lor este creșterea răspunderii tuturor organismelor economice și sociale, sporirea independenței în luarea hotărîrilor la toate verigile șistemului nostru social, în același timp, aceasta presupune perfecționarea planului central unic, a conducerii unitare a întregii activități sociale. De felul cum vom ști să îmbinam în mod dialectic aceste două laturi ale centralismului democratic depind în mod hotărîtor mersul înainte al societății noastre, făurirea societății comuniste. (Vii 
aplauze).O dată cu aplicarea acestor măsuri trebuie să acordăm mai multă atenție participării oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale ; aceasta este o cerință esențială a dezvoltării democrației noastre socialiste.Doresc să mă refer acum la faptul că la 1 martie a.c. s-a încheiat aplicarea în toate ramurile a Hotărîrii Comitetului Central și a guvernului privind majorarea salariilor și introducerea experimentală a noului sistem de salarizare, începînd de la această dată, toți salaria- ții din țara noastră beneficiază de salarii mărite. în anul 1970 oamenii muncii vor primi, ca urmare a majorării salariilor, un plus de peste 10,5 miliarde lei ; la u- nele categorii sporul de salarii este superior celui avut în vedere inițial. Aceasta este o dovadă grăitoare a faptului că întreaga politică a partidului este consacrată ridicării nivelului de trai al poporului, că tot ce făurim în patria noastră este destinat bunăstării și fericirii omului. (Aplauze puternice, prelungite). Va trebui să urmărim cum se aplică în viață măsurile stabilite și să trecem, în a doua parte a anului, la elaborarea legii noului sistem de salarizare.

Doresc să mă adresez tuturor activiștilor de partid și de stat cu chemarea de a acorda o atenție permanentă rezolvării problemelor oamenilor muncii astfel ca, pe măsura dezvoltării bazei materiale și culturale a societății, viața fiecărui cetățean să fie tot mai bună. Să facem ca fiecare cetățean să înțeleagă faptul că bunăstarea sa depinde de bunăstarea tuturor, iar aceasta trebuie să se reflecte în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al fiecărui cetățean al patriei noastre. (Aplauze puternice).în acest sens se impune să acordăm mai multă atenție problemelor de etică și echitate socială. Revoluția socialistă a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, a desființat proprietatea particulară capitalistă asupra mijloacelor de producție — acestea devenind fie bunuri ale întregului popor, fie bunuri comune ale cooperatorilor. Clasa muncitoare s-a transformat în clasă conducătoare, în proprietar al mijloacelor de producție. în această dublă calitate, de proprietar și producător, clasa muncitoare, toți oamenii muncii poartă răspunderea pentru dezvoltarea în ritm rapid a bazei materiale a socialismului, pentru buna organizare a producției și a muncii.De asemenea, socialismul a lichidat vechea repartiție — repartiția capitalistă, prin care un mic grup de exploatatori își însușeau cea mai mare parte a venitului național — și a introdus principiul nou, socialist, de repartiție, conform căruia tot ce se produce în societate aparține celor ce muncesc. Astăzi o parte din venitul național este folosită pentru dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, științei, învățămîntului și culturii, iar o/altă parte, cea mai mare, este destinată fondului de consum al celor ce' muncesc.Măsurile luate în ultimii ani, inclusiv noul sistem de salarizare, au drept scop să asigure aplicarea cît mai justă a principiului socialist potrivit căruia fiecare cetățean este remunerat după cantitatea și calitatea muncii depuse. Nimeni, sub nici o formă, nu poate — și nu trebuie — să realizeze venituri fără să depună, în domeniul producției materiale sau spirituale, o muncă utilă societății noastre socialiste. (Vii aplauze).Pe baza acestei realități a societății noastre socialiste, între oamenii muncii se stabilesc relații noi, de colaborare și ajutor reciproc. între clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii de oameni ai muncii nu există raporturi antagoniste, ci o strînsă unitate de interese și o intensă colaborare în muncă și lupta pentru edificarea socialismului și comunismului. Pe măsura făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la comunism vor dispărea tot mai mult deosebirile dintre oraș și sat, dintre munca manuală și intelectuală, se va accelera procesul de apropiere între diferitele clase și categorii sociale, de omogenizare a societății ; se va crea astfel societatea oamenilor muncii — societatea comunistă. (A- 
plauze puternice). Desigur, această transformare nu se va realiza spontan, peste noapte, ci printr-un îndelungat proces de dezvoltare a forțelor de producție, de perfecționare a relațiilor sociale, de ridicare a conștiinței, de înflorire a științei și culturii și, bineînțeles, pe baza unui nivel superior de bunăstare materială și spirituală.Pornind de la aceste considerente cu privire la etica noastră, la echitatea și dreptatea socială, se impune să acționăm cu mai multă fermitate pentru afirmarea principiilor de viață socialistă. Nu este un secret pentru nimeni că și în țara noastră se mai întîlnesc oameni care încalcă normele de etică și conviețuire socialistă, care obțin venituri fără muncă, fură din avutul obștesc, care manifestă nepăsare față de bunul public, care nu acționează pentru apărarea și dezvoltarea proprietății întregului popor.Am ținut să mă refer cu acest prilej la această categorie de probleme, pentru că principiile eticii și echității sociale ne-au călăuzit întotdeauna, ne-au călăuzit și în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare. Unul din elementele esențiale care au dinamizat masele în lupta revoluționară a fost năzuința fierbinte spre dreptate socială, spre instaurarea în viața societății a egalității între oameni, a principiilor r .oralei comuniste. Este necesar să facem totul pentru realizarea în practică a as

pirațiilor și idealurilor pentru care au luptat comuniștii, oamenii muncii, poporul, întotdeauna, așa cum a luptat și cu un sfert de secol în urmă. (Vii aplauze). Este necesar ca organele și organizațiile de partid, cadrele care lucrează în aparatul economic și al administrației de stat, toți oamenii muncii să acționeze cu hotărîre și fermitate pentru combaterea tuturor fenomenelor negative din sfera relațiilor sociale, pentru afirmarea deplină a eticii comuniste, a echității și dreptății sociale. Se impune o atitudine combativă, hotărîtă împotriva oricăror tendințe de căpătuială, indiferent din partea cui s-ar manifesta, pe seama societății noastre socialiste ; încercarea de a folosi o anumită funcție sau muncă încredințată de societate pentru satisfacerea intereselor proprii este cu totul străină eticii orîn- duirii noastre noi, care cere fiecărei persoane cu o anumită răspundere în ierarhia socială, fiecărui membru al societății noastre să-și consacre eforturile intereselor colectivității, bunăstării generale a întregului popor. Trebuie adoptată, de asemenea, o atitudine intransigentă împotriva manifestărilor de favoritism, care împiedică promovarea în muncă a oamenilor după capacitatea și valoarea lor, recompensarea fiecărui cetățean după meritele în lupta pentru progresul societății socialiste. în actuala etapă de dezvoltare a societății socialiste în țara noastră, combaterea acestor mentalități retrograde, promovarea principiilor .etice . ale partidului este o problemă de prim ordin; fără rezolvarea ei nu se pot concepe progresul socialismului, crearea condițiilor pentru trecerea spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Instaurarea puterii populare la 6 Martie, victoria revoluției socialiste au dus la făurirea orînduirii noi, în care poporul muncitor a devenit stăpîn pe destinele sale. Pentru prima oară, oamenii muncii din țara noastră și-au cucerit dreptul de a participa nemijlocit la conducerea societății. S-au pus astfel bazele unei democrații de țip nou — democrația socialistă, în care puterea emană de la popor și este exercitată de către popor.După cum se știe, în ultimul timp partidul și guvernul au luat o serie de măsuri în vederea creării unui cadru organizatoric mai propice participării oamenilor muncii la conducerea statului. Se cunoaște că atît în Constituție, cît și în celelalte legi adoptate în ultimii ani, se exprimă și se garantează înfăptuirea principiului de bază al democrației socialiste — participarea întregului popor la luarea, deciziilor pare prjyeșț prezentul.'. și viitorul țării. Partidul asigură ca cele mai .importante..legi..ș.ă ..fi.e ȘMppse dezbaterii maselor populare, ca întregul popor să fie consultat asupra problemelor de bază ale politicii interne și externe a României ; el cere în același timp tuturor organelor de partid și de stat să se con- sfătuiască permanent cu oamenii muncii, să prezinte dări de seamă și să informeze masele asupra întregii lor activități.Introducerea principiului muncii și conducerii colective în toate domeniile de activitate constituie, de asemenea, o manifestare esențială a democratismului orînduirii noastre. O importanță deosebită are în acest sens activitatea comitetelor de direcție și de administrație — organe colective de conducere a întreprinderilor. Constituite din cei mai buni specialiști, delegații sindicatelor și din reprezentanți aleși, direct de oamenii muncii, aceste organisme asigură, o dată cu conducerea competentă a activității întreprinderilor, o formă democratică de participare a celor ce muncesc — în calitate de proprietari și producători '•— la conducerea economiei. Are, de asemenea, o mare importanță instituționali- zarea adunărilor generale ale oamenilor muncii, ca formă superioară de participare a celor ce muncesc la activitatea de conducere a întreprinderilor.Experiența de pînă acum demonstrează că măsurile luate pentru perfecționarea democrației economice corespund pe deplin stadiului actual de dezvoltare a societății noastre socialiste. Este necesar ca organele și organizațiile de partid, ministerele și celelalte organe centrale să acorde toată atenția activității organismelor de conducere colectivă a întrpprin- c -ilor, participării tot mai active a oamenilor muncii la activitatea de con

ducere a economiei. Trebuie să fie tuturora limpede că tot ce se făurește in țara noastră aparține întregului popor, deci și fiecărui cetățean în parte — și ca atare fiecare are datoria și interesul de a participa activ la dezvoltarea proprietății noastre socialiste.Perfecționarea continuă a democrației socialiste, participarea tot mai largă a poporului la elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe constituie o parte inseparabilă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de creare a condițiilor pentru victoria comunismului.
Stimafi tovarăși,în întreaga lor activitate partidul și guvernul au pornit și pornesc de la premisa că între politica internă și cea internațională există o unitate dialectică. Noi considerăm că succesele obținute în făurirea socialismului în România, ridicarea bunăstării poporului nostru constituie un aport de preț la cauza socialismului și păcii, a colaborării și prieteniei între popoare. Pornim totodată de la faptul că dezvoltarea internă nu este posibilă — mai cu seamă în condițiile actuale ale revoluției tehnico-științifice — fără o largă colaborare cu țările socialiste, precum și cu celelalte state ale lumii, fără deosebire de orînduire socială.Bazată pe aceste considerente, România a dezvoltat și dezvoltă larg colaborarea cu toate țările socialiste. Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, partidul și poporul nostru au prețuit și prețuiesc în mod deosebit prietenia și colaborarea cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu popoarele Uniunii Sovietice. 

(Aplauze puternice). România își aduce contribuția activă la extinderea colaborării și cooperării economice în cadrul C.A.E.R. — din care face parte — la intensificarea schimburilor economice cu toate țările socialiste; ea dezvoltă relațiile de colaborare, pe plan militar, cu țările care fac parte din Tratatul de la Varșovia, al cărui membru este, lărgește colaborarea cu armatele tuturor țărilor socialiste, fiind gata oricînd să-și aducă contribuția la salvgardarea intereselor socialismului și păcii, împotriva oricărui atac imperialist.Este știut că între țările socialiste e- xistă azi divergențe și deosebiri de păreri ; noi considerăm că nu trebuie să se. facă nimic pentru adîncirea lor și că, dimpotrivă, trebuie acționat cu răbdare și perseverență pentru depășirea acestora. Restabilirea încrederii și colaborării dintre țările .socialiste — pa baza principiilor marxist-leniniste și ale' internaționalismului, socialist, egalității în drepturi, 'respectului reciproc, suveranității și independenței naționale, întrajutorării tovărășești — constituie o necesitate imperioasă pentru triumful progresului în lume; aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor din țările socialiste, precum și cauzei generale a socialismului și păcii. (Vii aplauze). Partidul nostru va face tot ce depinde de el pentru a contribui la întărirea unității țărilor socialiste, a prieteniei și colaborării dintre ele.în același timp, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă relații de colaborare cu toate țările. în condițiile uriașului progres științific și tehnic contemporan, cînd dezvoltarea economico-socială a tuturor națiunilor constituie un factor principal al întăririi păcii în lume, intensificarea colaborării dintre state esta o cerință fundamentală a progresului.Nu doresc să fac o expunere asupra situației internaționale. Mă voi referi pa scurt doar la cîteva probleme.Peste două luni vom sărbători 25 de ani de la victoria asupra Germaniei fasciste, iar în toamna acestui an se va aniversa împlinirea a tot atîția ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite. Deși a trecut un sfert de veac de la terminarea războiului mondial, în lume mai persistă încă numeroase probleme nerezolvate, în Europa, de unde au pornit atît primul cît și cel de-al doilea război mondial, pacea nu a fost încă reglementată. în diferite părți ale lumii, războiul provoacă încă mari suferințe unor popoare; cursa înarmărilor a luat proporții uria- 
(Uontinuare în pag. a IV-a)

Interes, aprobare, mîndrie... Participanfii la adunarea festivă urmăresc cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu Foto; Gh. Vințilă
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a IlI-a)șe, cheltuielile pentru înarmare depășind peste 200 miliarde dolari, ceea ce apasă greu asupra nivelului de trai al popoarelor. Armamentul nuclear, acumulat în cantități ce pot distruge de cîteva ori omenirea, armamentul chimic și bacteriologic, precum și armamentul așa-zis clasic constituie o amenințare permanentă la adresa vieții popoarelor, a însăși civilizației pe planeta noastră. Este timpul ca toate popoarele, toate guvernele, toți oamenii politici să gîndească cu cea mai mare răspundere la pericolul care amenință planeta noastră și să acționeze în modul cel mai hotărît pentru a se pune capăt înarmărilor — și în primul rînd pentru distrugerea armamentului nuclear, chimic și bacteriologic. Trebuie înțeles că în condițiile tehnicii militare de azi nu există nici un mijloc de apărare cu adevărat eficace — nici chiar un sistem de rachetă-anti- rachetă — care să poată salva omenirea de la distrugerile cauzate de un război atomic. Pînă nu este prea tîrziu, popoarele trebuie să-și ridice glasul pentru a impune realizarea dezarmării și în primul rînd a dezarmării nucleare. 
(Aplauze puternice). Există în lume forțe uriașe care, unindu-și eforturile, pot zădărnici politica de război a imperialiștilor, pot asigtira pacea în lume. (Vii 
aplauze).România consideră că lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva trebuie să fie orientate mai mult spre rezolvarea problemelor concrete ale dezarmării. Apreciem necesar ca la aceste lucrări să poată participa reprezentanții tuturor țărilor interesate,

ca toate popoarele să-și poată exprima acolo punctul lor de vedere, contribuind la realizarea unor măsuri practice pe calea dezarmării.
O problemă deosebit de importantă pentru pacea în Europa și în întreaga lume o constituie înfăptuirea securității europene. Considerăm că sînt create premise pentru a se trece de la faza discuțiilor la pregătirea unei conferințe a statelor de pe continentul nostru. Așa cum am mai spus, țara noastră consideră că pregătirea conferinței nu trebuie să se facă de la bloc la bloc sau de către un grup restrîns de state, ci cu participarea reprezentanților tuturor țărilor europene interesate. Numai astfel conferința va putea fi pregătită temeinic; corespunzător intereselor popoarelor de pe întregul nostru continent. (Vii aplauze).în ce privește războiUl din Vietnam și încordarea din Orientul Mijlociu este cunoscut punctul de vedere al țării noastre. Poporul român se pronunță pentru încetarea neîntîrziată a războiului din Vietnam, pentru retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii din Vietnamul de sud, pentru curmarea oricărui amestec în treburile interne ale poporului vietnamez. Așa cum am mai spus nu o dată, ne îngrijorează în mod deosebit intensificarea acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. Am dezaprobat și dezaprobăm bombardarea întreprinderilor civile și populației de către Israel. Trebuie să se înțeleagă că intensificarea acțiunilor militare și a represiunilor, din orice parte ar veni acestea, nu contribuie la soluționarea conflictului, ci, dimpotrivă, îl agravează. Ne exprimăm speranța că pînă la urmă rațiunea va învinge, că vor înceta acțiunile militare in a- ceastă zonă a lumii, trecîndu-se la mă

suri concrete pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru restabilirea păcii. (Vii a- 
plauze).Partidul și guvernul țării noastre apreciază că în condițiile complicate ale situației internaționale actuale, fiecare stat, fiecare popor — mare sau mic — trebuie să-și aducă contribuția la cauza păcii și prieteniei între popoare. Este necesar ca în rezolvarea problemelor litigioase, în dezvoltarea relațiilor dintre state să se pornească de la principiile care se impun tot mai mult ca singurele valabile în viața internațională contemporană : respectul independenței și su- iveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî destinele sale, așa cum dorește. România, conștientă de răspunderile sale naționale și internaționale, este hotărî tă să militeze pentru afirmarea acestor principii în relațiile dintre toate statele, fără nici o știrbire, să-și aducă și în viitor contribuția activă la dezvoltarea colaborării între popoare, la instaurarea păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Sărbătorind astăzi împlinirea a 25 de ani de la instaurarea guvernului dr. Petru Groza, trecem in revistă un drum luminos de muncă, de lupte și de victorii. Poporul nostru privește cu profundă satisfacție tot ceea ce a făurit în acest sfert de secol, cu mîinile și cu mintea sa, prin eforturile sale neobosite : edificarea unei societăți noi, a unei lumi și vieți noi. Toate acestea constituie o strălucită dovadă a minunatei sale' ca

pacități de creație, a atașamentului său față de cauza socialismului, a încrederii lui nestrămutate în politica marxist-le- ninistă a Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).La sărbătorirea acestui important eveniment din istoria națiunii noastre, cel mai înalt omagiu pe care-1 putem aduce partidului, poporului român, liber și independent, este angajamentul de a munci și lupta cu și mai mult elan pentru înflorirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea celor ce muncesc, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice, prelungite). O îndatorire de onoare pe care partidul și poporul nostru și-o îndeplinesc cu cinste este intensificarea eforturilor pentru triumful prieteniei între țările socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru victoria cauzei socialismului și păcii în lume. (Vii și puternice aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului pe drumul socialismului și comunismului I 
(Aplauze puternice; se scandează 
„P.C.R.-P.C.R.", „Ceaușescu-Ceaușescu").Trăiască minunatul nostru popor ; trăiască scumpa noastră patrie — România Socialistă ! (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează ,,R.S.R.“).Să se întărească unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a întregii mișcări antiimperialiste ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Trăiască pacea și prietenia între popoare 1 (Aplauze puternice, urale și ova
ții. în picioare, întreaga asistență aclamă 
îndelung pentru partid, pentru Comite
tul său Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră 
socialistă).

i

(Urmare din pag. I)

Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Ampla expunere a secretarului gene
ral al partidului este ascultată cu pro
fund interes de cei prezenți în sală, de 
cei peste o sută de mii de cetățeni 
aflați în piață, de milioane de cetățeni 
din întreaga țară. întreaga națiune aduce 
astfel un vibrant omagiu luptelor re
voluționare din anii 1944—1945. în repe
tate rînduri, cei prezenți în sală și in 
Piața Palatului au subliniat cu puter
nice aplauze și ovații expunerea secre
tarului general al Partidului Comunist 
Român. Ultimele urări „Trăiască Parti
dul Comunist Român — conducătorul 
încercat al poporului pe drumul socia
lismului și comunismului !“, „Trăiască 
minunatul nostru s popor; trăiască 
scumpa noastră patrie, România socia- 
listă „Să se întărească unitatea tăiți,-,, 
lor socialiste, a partidelor comuniste șt1 
■muncitorești, a întregii mișcări antiim
perialiste „Trăiască pacea și priete
nia între popoare !“, cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își încheia expunerea, 
sînt întărite de puternice și îndelungi a- 
plauze, urale și ovații.

Această uriașă demonstrație, care u- 
nește aici, în Piața Palatului, atenția în
tregii țări, este o replică triumfală pes
te cele două decenii și jumătate care 
au trecut de la marile acțiuni ce au 
culminat cu instaurarea guvernului de- 
mocrat-revoluționar în martie 1945. Din 
inimile celor aflați în marea piață, ca 
și ale celor din întreaga țară, se înalță, 
fierbinte dragostea spre acela care este 
forța motrice a tuturor luptelor noas
tre — Partidul Comunist Român. El este 
acela care, îndeplinindu-și marele rol 
istoric, călăuzit de învățătura marxist- 
leninistă, a aplicat creator legitățile ge
nerale ale dezvoltării societății la con
dițiile concrete ale României, s-a iden
tificat pe de-a-ntregul cu interesele *și 
năzuințele poporului, dîndu-le glas și 
săpînd in granit calea înfăptuirii lor.

OvațiileOvațiile clocotitoare, minute în șir, 
preamăresc nu numai un act istoric des
chizător de drumuri, dar mai ales în
făptuiri care au adeverit și adeveresc 
zi de zi marele rol al comuniștilor, al 
partidului lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de stat 
ies apoi în balcoanele Palatului Repu
blicii pentru a răspunde aclamațiilor 
mulțimii din piață, caldei manifestări 
de dragoste, de devotament nețărmurit 
față de partid și guvern. Ovații și urale 
puternice se răsfrîng in ecouri ce răzbat 
din nou inima Capitalei. Ca flori roșii 
deasupra mulțimii se zăresc pancarte pe 
care se afla înscrise lozinci scumpe fie
căruia dintre noi : „Trăiască Partidul 
Comunist Român!", „Ceaușescu — P.C.R. , 
„Sub steagul marxism-lenlnismului, 
înainte spre noi victorii în construirea 
societății socialiste multilateral dezvol
tate". Se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Comitet Central iubit, îm- 
prejuru-ți facem zid", „Fericirea tutu
ror — țelul comuniștilor".

Conducătorii. de partid și de stat răs
pund prin semne prietenești aclamații
lor entuziaste ale mulțimii.

Adresîndu-se celor de față, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai Capita
lei,

Doresc să vă mulțumesc, în numele 
Comitetului nostru Central, că ați luat 
parte la această mare sărbătoare a 
victoriei de acum 25 de ani. Așa cum 
ați răspuns la chemarea partidului în 
lunile din toamna lui -1944 și iarna lui 
1945, așa cum ați știut, .chiar în aceas
tă piață, să înfruntați gloanțele și să 
obțineți victoria, tot așa sîntem si
guri că, sub conducerea partidului 
comunist, vom face să triumfe co
munismul in România, vom asigura o 
viață demnă, fericită, pentru întregul 
nostru popor.

Manifestația^ dumneavoastră, • ’ cele 
care au avut loc în întreaga țară, sînt 
o dovada^elo'cVentă â uriltUții "dd'nez** ’ 
druncinat a întregului nostru popor, 
fără deosebire de naționalitate, în ju
rul Partidului Comunist Român, sînt 
o dovadă a hotă'rîrii sale de a înfăp
tui neabătut politica internă și ex
ternă a partidului, politică ce cores
punde pe deplin năzuințelor națiunii 
noastre socialiste, cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Doresc încă o dată să vă exprim 
cele mai vii mulțumiri și să vă urez, 
în numele conducerii de partid și de 
stat, dumneavoastră, tuturor cetățeni
lor Capitalei, tuturor cetățenilor pa
triei noastre, noi și noi succese în 
munca pentru edificarea socialismu
lui în România. Vă .doresc multă să
nătate, multă fericire.

Uriașa masă de oameni aclamă pe. se
cretarul general ai partidului. Vasta pia
ță și străzile care converg spre ea de
venind o mare care freamătă. Se ova
ționează minute în șir pentru partid, 
pentru conducerea sa, se intonează cin- 
tece patriotice și revoluționare. Astfel 
se încheie această măreață manifesta
ție populară care a sărbătorit nu nu
mai un act istoric, ci a constituit o 
expresie a satisfacției față de realizarea 
celor mai îndrăznețe visuri cu care și 
pentru care poporul muncitor a pornit 
lupta pentru cucerirea puterii, un legă- 
mînt de a înfăptui sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. Secreta
rul general al Partidului Comunist Ro
mân și ceilalți conducători de partid și 
de stat se reîntorc la sediul Comitetu
lui Central, trecînd din nou prin mij
locul mulțimii. Din culoarul viu de oa
meni prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat pășesc se întind mîini 
prietenoase care flutură buchete de flori, 
stegulețe, eșarfe. Asistăm la o emoțio
nantă imagine a indestructibilei co
eziuni statornicită între partid și po
por, a unității moral-politice a întregii 
națiuni în jurul partidului, a dragostei 
profunde de care Partidul Comunist Ro
mân se bucură în rîndul maselor, care 
văd în el, în conducerea sa, chezășia 
mersului neabătut al României socia
liste spre cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației. (Agerpres)

Evocînd istoria,
poporul își aclamă

artidu

TELEGRAME
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro-mâniaBUCUREȘTIîn numele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. trimit sincere felicitări Consiliului de Miniștri și oamenilor muncii din Republica Socialistă România cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a primului guvern democratic din istoria României în frunte cu remarcabilul om politic și de stat Petru Groza.Acest important act politic a constituit un jalon important în luptă oamenilor muncii români sub conducerea partidului lor comunist pentru instaurarea și consolidarea orînduirii democrat-populare.în Uniunea Sovietică se dă o înaltă apreciere activității lui Petru Groza în direcția dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării sovieto-române în interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei păcii și socialismului.Primiți urări de noi succese pentru poporul român frate în construcția socialistă.
A. KOSÎGHIN

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.SJ5.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte, BUCUREȘTICu prilejul celei de-a 25-a aniversări a remarcabilului eveniment revoluționar — formarea primului guvern democratic din istoria României — penniteți-mi să vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră guvernului Republicii Socialiste România felicitările mele cordiale.Popoarele Cehoslovaciei, care sînt legate de poporul frate român printr-o prietenie tradițională și prin scopurile comune ale construirii societății socialiste, marchează astăzi, împreună cu acesta, semnificația istorică a acestui eveniment — verigă de bază în lanțul transformărilor revoluționare care au creat condițiile pentru victoria definitivă a revoluției socialiste în România.Poporul cehoslovac se bucură sincer de toate succesele țării dv. și-i doreșl noi victorii importante.
Dr. LUBOMIR STROUGAL '

Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovac»

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER BUCUREȘTI

Manifestări în țara
La adunarea care a avut loc la Teatrul 

de stat din Sf. Gheorghe, mase largi de 
oameni ai muncii români și maghiari 
au urmărit cu viu interes expunerea, to
varășului Carol Kiraly, membru suple
ant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., care a înfățișat 
pe larg evenimentele din februarie- 
martie 1945.

★
în sala cinematografului „Patria" din 

Alexandria a avut loc o entuziastă adu
nare la care au participat numeroși 
muncitori, țărani, cadre didactice, acti
viști de partid și de stat, tineri și vîrsț- 
nici. Semnificația actului de la 6 Martie 
1945 și a evenimentelor premergătoare 
instaurării primului guvern democratic 
au fost relevate pe larg în expunerea 
prezentată de tovarășul Marin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R

Adunarea festivă de la Deva, organi
zată în sala cinematografului „Arta", 
s-a bucurat de o largă participare. Des
pre semnificația istorică a instaurării 
primului guvern revoluționar democratic 
din istoria țării, prezidat de dr. Petru 
Groza, cetățean de onoare al orașului 
Deva, a vorbit tovarășul Ioachim Moga,

prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

în sala de pe șoseaua Kiseleff nr. 3 a 
avut loc un simpozion în cadrul căruia 
prof. univ. dr. docent Mircea Lepădă- 
tescu, decanul Facultății de drept, mem
bru al Academiei de științe sociale și 
politice, prof. univ. emerit Mihaț Cru- 
ceanu și Emmerich Stoffel, redactor-șef 
al revistei „Neue Literatur", au înfățișat 
variate aspecte ale luptelor revoluționare 
din februarie-martie 1945 desfășurate de 
masele largi populare, sub conducerea 
partidului. în continuare, scriitorii Mihai 
Beniuc, Ion Bănuță, Liviu Bratoloveanu, 
Szasz Janos și Nicolae Tăutu au prezen
tat evocări literare legate de acest mo
ment hotărîtor din viața poporului 
nostru.

★
La Casa prieteniei româno-sovietice a 

avut loc simpozionul intitulat — „Pri
mul guvern democratic din istoria Ro
mâniei". Au vorbit Nicolae Popovici, ad
junct al ministrului justiției, dr. docent 
Radu Voinea, membru corespondent al 
Academiei, conf. univ. dr. _ Ion _ Răvar, 
director general adjunct al Direcției cen
trale de statistică. Simpozionul a fost 
urmat de un frumos program artistic 
susținut de ansamblul „Ciocirlia". .

(Agerpres)

A^ănv^dcfirit&erft-iji cinci de 
ani, printre faptele ce a- 
veau să intre in biografia 
memorabilului eveniment 
de la 8 Martie, „Scinteia" 
consemna „demonstrația 
maiestuoasă din Piața Pa
latului", . caj'aclerizîncl-o, 
alături de alte asemenea 
manifestări, drept un sim
bol al exprimării ferme a 
voinței poporului.

Acum douăzeci și cinci de 
ani, la capătul unor zile 
fierbinți, de afirmare ple
nară a potențialului de 
luptă revoluționară, a ca
pacității de devoțiune a 
poporului față de idealuri
le înălțătoare, se consacra 
oficial triumful voinței sa
le : instaurarea primului 
guvern cu adevărat demo
cratic din istoria țării.

Acum douăzeci și cinci de 
ani, pentru oamenii muncii 
de la orașe și sate, viața a- 
ducea noi argumente, adăii- 
gindu-le la. altele mai 
vechi, prin care se expli
cau pe deplin izvoarele a- 
deziunii la politica Partidu
lui Comunist Român, ale 
hotărîrii de a răspunde 
chemărilor sintetizate în 
lozincile acelor neuitate și 
febrile momente.

Timp de douăzeci și cinci 
de ani, dezvoltînd și îmbo
gățind tradițiile de luptă 
glorioasă pentru libertate si 
progres, poporul român, 
condus de partidul comu
nist, a susținut un impre
sionant examen social, exa
menul marii edificări so
cialiste a patriei.

în numele unor incontes
tabile realizări, miijdri că 
au fost confirmate pe de
plin aspirațiile acelui în
ceput de eră nouă in viața 
țării, au venit ieri, în Sala 
și in Piața Palatului, cei 
peste o sută de mii de ce
tățeni ai Capitalei. Au ve
nit ca, intr-o emoționantă 
adunare populară, să săr
bătorească actul istoric cu 
adinei implicații sociale, de 
ample semnificații pentru 
perioada pe care, prin mun
că încununată de izbînzi, 
am străbătut-o in acest 
sfert de veac.

în acest loc, la 6 martie 
1945, sute de mii de oa
meni ai muncii din Capi
tală, de țărani din comune
le Bărăganului, au sărbăto
rit intr-o „demonstrație 
maiestuoasă" — cum scrie 
presa acelor ani — instau
rarea puterii revoluționare 
democratice a muncitorilor 
și țăranilor. Pentru prima 
dată in România, clasei 
muncitoare și țărănimea a- 
veau rolul hotărîtor în con
ducerea țării.

In acest loc, in istorica 
piață, ieri, 6 Martie 1970, 
zeci de mii de oameni ai 
muncii au ascultat cu emo
ție cuvintarea secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. De 
la înalta tribună a Sălii Pa
latului, conducătorul parti
dului și statului nostru a 
evocat în cuvinte emoțio
nante evenimentele de la 
începutul anului 1945.

Drumul de la cuvîntul

rostit la inima celor ce-l 
ascultau era un drum fi
resc, direct.

Se evoca intr-o strălucită 
sinteză, cu un nestrămutat 
respect al adevărului, un 
moment de seamă al noii 
istorii a României. Oame
nii ascultau cu emoție, cu 
atenție cuvintele evocării și 
se recunoșteau în rîndurile 
ei: fie că rememorau ei 
înșiși fapte concrete din a- 
cele tumultuoase evenimen
te, fapte ce se topeau in 
marile adevăruri enunțate 
cu claritate ; fie că se des
copereau — cei mai tineri 
— continuatori ai tradiții
lor acelor ani.

Erau, aici, in piață, mun
citori de la Uzinele „23 
August" și de la „Grlvița 
Roșie", de la „Timpuri Noi" 
și de la „Dacia", erau elevi 
și. studenți, cadre didactice, 
oameni de știință, artă și 
cultură ; erau prezenți 
membri ai gărzilor munci
torești care au avut un rol 
însemnat in desfășurarea 
insurecției de la 23 Au
gust, a evenimentelor ce 
au urmat.

Se aflau, și muncitori 
de la „Laromet“-Elucurești. 
Printre ei îl întilnim pe 
tehnicianul Nicolae Dan. își 
amintește cu mîndrle de 
participarea la acțiunile i- 
nlțiate de partidul comu
nist in timpul furtunoase
lor lupte de la sfîrșitul lui 
1944 Și din primăvara lui 
1945. Iar semnul unei răni 
adinei, făcută de o bandă 
de reacționari, slugi ale mo
șierilor, cînd, ca muncitor 
comunist, mergea la sate 
să-i ajute pe țărani la în
făptuirea reformei agrare, 
îl consideră acum un semn 
de noblețe. împreună cu to
varășii lui de muncă as
cultă cu interes cuvin
tarea secretarului gene
ral al partidului: Nu de 
parte de ei, întilnim mun
citori de la Combinatul de 
bumbac nr. 1, In mijlocul 
cărora este prezent și lă
cătușul mecanic Zaharia 
Cimpeanu, cărei acum 25 de 
ani, după ce in noaptea de 
516 martie făcuse de gardă 
la sediul organizației P.C.R. 
a fostului Sector IV-roșu 
din Buzești, se îndreptase 
alături de comuniștii Ion 
Georgescu, Jana Tăiiăsescu, 
Victoria Ifrim, Sița Negoi- 
ță, de alți numeroși tova
răși de muncă, spre marea 
piață, pentru a aclama îm
preună cu cei 800 000 de oa
meni instaurarea primului 
guvern democratic din 
frământata ''Istorie a Româ
niei.

Asemenea tuturor .celor. 
prezenți în Piața Palatului, 
ei sini pătrunși de senti
mentul unei indestructibile 
solidarități, de hotărirea de 
a da întreg sprijinul lor 
politicii interne a partidu
lui., politicii sale internațio
nale, reafirmată cu clarita
te îh cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, politică 
izvorită dintr-o responsabi
lă estimare a realităților 
contemporane, dintr-o per-

h ’ A . ‘Sf "A

manentă confruntare cu i- 
dealurile și năzuințele, cu 
convingerile poporului, din 
profundul ‘spirit internațio
nalist care călăuzește poli
tica marxist-leninistă a 
partidului nostru.

toate realizările dobîndi- 
te, schimbările radicale ce 
s-au produs în viața socia
lă și spirituală a țării sînt 
rezultatul unității de neclin
tit a poporului în jurul ma
relui arhitect de viață nouă, 
socialistă — Partidul Co
munist Român.

Evocînd drumul parcurs 
in acest sfert de veac, che- 
mlnd întreaga națiune la o 
estimare a izbinzilor dobîn- 
aite pe măsura semnifica
țiilor lor majore, secretarul 
general al partidului de
monstra, in același timp, 
încă o dată, prin cuvihtul 
său, faptul că întotdeauna 
partidul a știut să privească 
trecutul șl prezentul cu ochii 
viitorului. Cuvintele sale 
despre îndatoririle solemna 
pe care fiecare cetățean le 
are față de patrie, despre 
comandamentele sociale și 
morale la care trebuie sâ 
răspundă, fiecare om al 
muncii, indiferent de locul 
pe care-l. deține în ierar
hia socială, erau ascultate 
cu atenție, subliniate înde
lung de aplauzele celor 
prezenți. Prin glasul secre
tarului general al partidului 
vorbea, de fapt, conștiința 
lucidă, responsabilă a na
țiunii noastre, se manifesta 
spiritul realist și cutezător- 
vizionar al partidului nos
tru, al conducătorului său.

Veniți să-și sărbătorească 
istoria, unul din momente
le ei memorabile, zecile de 
mii de oameni ai muncii 
au aplaudat, ieri, in Sala șl 
Piața Palatului, marile a- 
devăruri ale unei glorioa
se existențe de luptă și 
muncă a poporului român, 
au aplaudat perspectivele 
luminoase ce se deschid în 
fața patriei — așa cum 
limpede și mobilizator au 
fost conturate de Congresul 
al X-lea al partidului.

Ieri, 6 martie 1970, zeci
le de mii de oameni ai 
muncii, sca.ndind și ova- 
ționind pentru Partidul Co
munist Român, rostind cu 
căldură numele secretaru
lui general al partidului, 
subliniind cu îndelungi a- 
plauze cuvintarea rostită a- 
veau conștiința limpede că 
își adresează lor, întregii 
națiuni un elogiu suprem, 
elogiul pe care-l merită cu 
prisosință un popor ce a 
știut să înalțe, intr-un sfert 
de veac, o țară nouă, so
cialistă, să-și aducă — prin 
realizările dobîndite, prin 
politica sa internă și in
ternațională — .o' contribu
ție de preț la cauza socia
lismului și păcii în lume.

Ieri, 6 martie, poporul, a- 
niversîndu-și solemn un 
moment al istoriei sale de 
luptă revoluționară, se săr
bătorea pe sine ; evocînd 
istoria, privea încrezător 
spre viitor. ■

Nicolae DRAGOS

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al meu' personal vă transmit dumneavoastră, și prin dv. Consiliului •de Miniștri și întregului popor roman, felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a formării primului guvern democratic din istoria României, în frunte cu Petru Groza, remarcabil om de stat și activist politic., l’oimaiea guvernului democratic in România a însemnat un mare eveniment m viața politica a țarii, care a jucat un rol important în lupta clasei muncitoare romane pentru transformarea radicală a vieții politice, economice și culturale a patriei sale, pe baze socialiste. ' 1Mă folosesc de acest prilej pentru a vă dori din inimă, dv. și- poporului român fiate, mau succese în viitor, în dezvoltarea și înflorirea României socialiste în lupta pentru consolidarea păcii și prieteniei între popoare. ‘
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

■M -jj

Linii electrice 
la Porțile de Fier

In vederea preluării curentului ce va 
fi furnizat de primul agregat de 170 .MW, 
de Ia Porțile de Fier au fost, începute 
lucrările de construcție a magistralelor 
prin care energia smulsă Dunării va fi 
distribuită - principalelor centre indus
triale din țară. într-o primă etapă, Por
țile de Fier vor-fi legate de Reșița si 
de Tr. Severin prin linii de 220 kv. iar 
de Slatina printr-o linie de 400 kV, topic 

■ trei totalizînd o lungime de aproape 300 
km. Nu peste mult limp vor începe și 
lucrările la cea mai mare arteră pentru 
tensiune de 400 kV Porțile de Fier-Ro- 
vinari-București, care, în anul viitor, va 
asigura atît evacuarea puterii din marca 
hidrocentrală de pe Dunăre, cît și trans
portul energiei electrice pînă în zona de 
sud-est a țării. Alte noi linii de 220 si 400

kV. prevăzute in planul pe acest an al 
Ministerului Energiei Electrice, vor lega 
termocentrala Mitia de Sibiu și Brazi de 
București.

Un obiectiv important îl constituie, 
totodată, alimentarea cu energie elec
trica a sistemului de irigații din bazinpV 
Olteniei, în care scop vor. fi puse 
funcțiune liniile de 110 kV Corăbia-Ti 
Măgurele. Corabia-Potelu-Dăbuleni-e- 
colna-Armășești, în lungime de peste 70 
km. precum și trei stații de transfor
mare cu o putere de aproape 100. MVA.

Se vor ■ executa lucrările necesare 
schimbării de tensiune Ia linia Gura Ia- 
lomiței-Basarabi și, o dată cu aceasta, 
va fi pusă în funcțiune stația de trans
formare Basarabi-Murfatlar de 200 
MV A.

(Agerpres)

JUDEȚUL NEAMȚ

1 miliard lei investiții
PIATRA NEAMȚ (Coresp. „Scînteii"). 

In acest an, potențialul industrial al ju
dețului Neamț se va dezvolta simțitor, 
prin finalizarea unor investiții în va
loare de peste 1 miliard de lei. La Să- 
vinești se află în plină construcție o uni
tate ce Va produce îngrășăminte chimice 
pentru agricultură (300 000 tone amoniac 
și tot atîta de uree pe an). Și fabrica 
de hîrtie și celuloză „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț se extinde ; aici se execută 
montajul unei instalații moderne de fa
bricat hîrtie' fină pergaminată — cu o 
capacitate de 8 500 tone pe an. Concomi
tent, la uzina mecanică „Ceahlăul" se

efectuează ample lucrări de creștere a 
suprafețelor de producție. Această uzină 
se reprofilează pe fabricarea unor mo
derne echipamente de irigații prin asper- 
șiune, necesare agriculturii. în lumile ur
mătoare se vor construi aici o turnătorie 
și o hală de prelucrare mecanică, iar în 
..cetatea de foc" a Romanului, încă in 
trimestrul al doilea a.c., va avea loc o 
premieră industrială demnă de consem
nat : laminorul nr. 2 de 6 țoii, proiectat 
de specialiștii români și ale cărui utilaje 
au fost realizate în țară, la Reșița, va în
cepe să livreze primele țevi economiei 
naționale.

„Fram“ numărul 
un milion

La Uzina mecanică din Sadu, a că
rei emblemă este .astăzi cunoscută în 
întreaga țară, pe un frigider „Fram" a 
fost fixată plăcuța cu numărul un mi
lion. în 1960, cînd in magazinele de des
facere și-au făcut apariția primele 
„Framuri", planul uzinei prevedea Rea
lizarea a 10 400 frigidere ; in prezent, 
intr-o lună, se produc aici 14 000 frigi
dere. Colectivul uzinei a obținut deci 
sporuri serioase de producție — pe baza 
creșterii sistematice a productivității 
muncii, care în intervalul de timp a- 
mintit, s-a mărit de la realizarea a 3 
frigidere pe fiecare salariat, la 13,2 !n 
anul trecut. In preocupările sale se află

permanent diversificarea și perfecționa
rea calității producției. Așa au apărut 
frigiderele „Fram-TO" și „Fram-110", cu 
caracteristici tehnico-funcționale superi
oare : forme geometrice atrăgătoare, 
capacitate de utilizare sporită, gabarit, 
greutate proprie și consum de energie 
electrică reduse. Tov ing. Dorin Staîcu, 
directorul uzinei, ne spunea că în două 
luni s-au produs, peste plan, 1 658. fri
gidere, că în prezent se asimilează fa
bricația noului tip de frigider denumit 
„Fram-il2". Frigiderul cu numărul un 
milion a fost reținut în întreprindere, 
ca un simbol al realizărilor de pînă a- 
cum ale colectivului Uzinei din Sadu.
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Cronica

Președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Florian Dănălache, a 
primit vineri la Consiliul Central al 
U.G.S.R. delegația Federației Munci
torilor din Luxemburg, condusă de 
Benny Berg, președintele federației, 
care ne vizitează țara

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au fost 
de față Constantin Drăgan, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Central, 
și Nicolae Gavrilescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, au fost încheiate 
convorbirile asupra problemelor care 
au constituit obiectul vizitei delegației 
sindicale luxemburgheze în țara 
noastră.

Oaspeții au,adresat mulțumiri con
ducerii U.G.S.R. pentru posibilitatea 
oferită de a cunoaște direct realiză
rile și preocupările poporului nostru, 
precum și activitatea desfășurată dc 
sindicatele din România. a

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA din r.a.u. 
A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR

în a patra zi

Sosirea unei delegații 
a Consiliului Municipal 
al orașului Copenhaga

Vineri 
pitală o 
nicipal ; 
dusă de Henry Stjernqvist,. președin
tele consiliului, care ne va vizita 
țara la invitația Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Ion Bor- 
ca, vicepreședinte, și Vasile Drăgoes- 
cu, secretar al Consiliului popular 
al municipiului București, de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și de membri ai 
ambasadei Danemarcei la București.

★
zi, delegația Consiliului, 

orașului Copenhaga, 
Torben Busck-Nielsen. 
Danemarcei în Republi- 
România. a făcut o vi

la Consiliul popular al munici-

după-amiază a sosit in Ca- 
i delegație a Consiliului mu- 
al orașului Copenhaga, con-

în aceeași 
municipal al 
însoțită de 
ambasadorul 
va Socialistă 
•Jfr, ’ ~

piului București, unde a fost pri
mită de Dumitru Popa, primarul ge
neral al Capitalei, Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv, și de alți membri ai comitetului 
executiv.

Cu acest prilej, oaspeții au luat 
cunoștință de preocupările munici
palității bucureștene privind dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a Capitalei noastre.

Conducătorul deleșației daneze, 
mulțumind peptru primirea căldu
roasă cu care au fost întîmpinați. a 
relevat iegăturile de prieteni? ce 
s-au statornicit între capitalele Ro
mâniei și Danemarcei, . necesitatea 
continuării lor in scopul întăririi pă
cii în lume.

La încheierea vizitei, membrii de
legației au semnat în cartea de o- 
noare a consiliului popular.

(Agerpres)

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația guvernamentală româ
nă, condusă de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, care a 
participat la lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Arabe Unite. Din 
delegație au mai făcut parte Ale
xandru Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, pre
cum și consilieri și experți. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată' de membri ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior, de funcționari superiori din 
Ministerul Minelor, precum și de Fi- 
kry Mahanny Nakhla, însărcinatul cu 

(afaceri ad-interim al R.A.U. Ia Bucu
rești.

Universi-

LOTO

vremea NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA MĂRȚIȘORULUI DIN 6 
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S-a înapoiat în Capitală acad. Ni
colae Teodorescu, decanul Facultății 
de matematică-mecanică a 
tații din București, care, la invitația
secretarului general al O.N.U., a par
ticipat la sesiunea Comisiei interna
ționale de experți în domeniul utili
zării calculatoarelor și tehnicilor de 
calcul, ce s-a desfășurat in a doua 
jumătate a lunii februarie la New 
York. La lucrările sesiunii, reprezen
tantul țării noastre a făcut cunoscute 
realizările oamenilor de știință ro
mâni în domeniul utilizării calcula
toarelor și tehnicilor de calcul și a 
adus observații și recomandări in le
gătură cu importanța pregătirii de 
specialiști în tehnicile de calcul și în 
aplicațiile acestora în diferite dome
nii ale vieții politice și sociale.

*

Ieri in țară : vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă în 
sudul și estul țării, unde cerul 
s-a menținut variabil, mai mult 
senin. în nord-vestul țării,, vre
mea s-a răcit. Cerul a prezentat 
înnorări mai accentuate. Au 
căzut ploi locale și sub formă de 
averse. Izolat s-au semnalat lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul a suflat 
in general slab, cu intensificări 
in zona muntoasă. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 2 
grade la Huedin și Ocna Șuga- 
tag și 16 grade la Călărași, Giur
giu, Fetești și Tulcea. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 
17 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8. 9 și 11) martie. In țară : 
după o răcire de scurtă durată, 
vremea se va incălzi din nou 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
precipitații "slabe locale. ,'Vîrit 
slab pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse in
tre minus 6 și plus 4 grade. lo
cal mai coborîte, iar maximele 
intre zero și 10 grade. în Bucu
rești : vremea va continua să se 
răcească în prima parte a inter
valului, apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil ploii slabe. Temperatura 
în scădere la început, apoi în 
creștere.

EXTRAGEREA
12 88 20

EXTRAGEREA
78 53 43

EXTRAGEREA
8 70 58

EXTRAGEREA
30 49 75

EXTRAGEREA
14 33 24 88 63 

Fond de
3.382.000 Iei ’

I : 54 73 64 1 14 5

a

a

a

a

Casa de cultură a sectorului 6 
din Capitală organizează în spri
jinul elevilor cursuri de limba și 
literatura română, matematică, 
fizică, chimie și istorie la nive
lul claselor a VIII-a și a XIT-a. 
De asemenea, se primesc înscrieri 
și pentru cercurile de pian, acor
deon, balet de copii precum și 
la cercul de croitorie.

Alte informații privind aceste 
cursuri și cercuri se pot obține, 
zilnic, la sediul Casei de cultură 
din Calea Rahovei nr. 151, sau 
la telefonul 23 00 91.

II-a : 55 63 13

IlI-a : 67 26

V-a : Ti 15

37

6G

28

72

premii provizoriu :

Vineri seara a părăsit Capitala o 
delegație a Comitetului național pen
tru apărarea păcii formată din to
varășii Niculae Stoian, scriitor, 
membru al comitetului, și Vasile 
Munteanu, care va participa la Confe

rința internațională dedicată aniver
sării a 100 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin, organizată de Comitetul 
cehoslovac al păcii, intre 9 și 13 
martie a.c.

Numai cînd rememorezi 
stiluri și personalități, cîn
tece și ritmuri, numai cînd 
răsfoiești programele celor 
patru seri de concurs, poți 
conchide că la Brașov se 
așteaptă rezultatul unui 
foarte dificil concurs. Cu 
Therese Steinmetz a înce
put ultima zi a concursu
lui. Absolventă a conserva
torului, tînăra cîntăreață 
olandeză a impresionat au
ditoriul prin siguranță, prin 
nota originală care a adu
s-o cîntecului lui. Mălinea- 
riu, „O fată mai găsești, 
dar un prieten nu 1" Bir- 
the Ciaer (Danemarca) prin 
melodia „Viața e prietena 
mea" s-a arătat mesagera 
cîntecului vesel, simplu,, di
rect. Am remarcat și tem
peramentul solistei ma
ghiare Ildiko Monyok, vo
cea caldă dar mai puțin vi
brantă a lui Mau Cristiano 
(Italia) în „Tangoul de de
mult", timbrul plăcut al 
vocii Iui Michael Hansen, 
R. D. Germană, și străluci
rea pe care a dat-o melo
diei „O fată mai găseșfi 
dar un prieten nu !“. Lize 
Marke (Belgia) a reușit mai 
puțin nuanțarea necesară 
din „Cîntecul vintului", iar 
Lily Berglund (Suedia) a 
redat aproape șters „Sere
nada tinereții". După jo
vialul irlandez Jo Dolan, 
care a fost puțin superficial 
în maniera de a cînta 
„Show", am ascultat-o pe 
„prima cîntăreață a Tur
ciei", cum este numită Esin 
Afșar, cu un ambitus re
marcabil, cu înțelegere 
pentru intervalele melodice 
din șlagărul „Of inimioară". 
Buna pregătire a concu- 
renților români, saltul pe 
care l-au realizat in ultimii 
ani datorită profesorului 
de canto Jean Bănescu nu 
au fost dezmințite. Angela 
Similea, intr-un remarcabil 
progres, a dozat perfect 
nuanțele melodiei „Marea", 
a echilibrat diferențele de 
tempo din „După noapte 
vine zi".

cina Juriului se arată a fi 
dificilă, deoarece 
stă ediția primatul 
interpretarea. Nu 
xistat voci care 
deosebit să se 
ze. S-a remarcat 
mare varietate de 
tălmăcirea muzicii 
și. ceea ce este cu

(Agerpres)

Concursul 
s-a încheiat

După ce la rampă a tre
cut ultimul concurent, sar-

la acea-
1-a avut 

au e-. 
In mod 
detașe- 

însă o 
stiluri în 

ușoare 
T_.____ .. totul re
marcabil la cea de-a treia 
ediție, profesionalismul. 
Pregătirea și experiența ti
nerilor muzicieni au fost 
mult mai ridicate față de 
anii trecuți. Ziarista nor
vegiană Annie van Baeler 
afirmă că intre, concurenți 
diferența de stil, de ma
nieră interpretativă a fost 
evidentă : „Am întrezărit 
in acest dificil concurs hu 
numai prelucrarea stiluri
lor, ci și noi coordonate de 

. abordare a cîntecului, fie 
el vesel sau de influență 
populară". Concurenta so
vietică Galina Nenașeva a 
remarcat, de asemenea, se
riozitatea desfășurării con
cursului. Esin Afșar spu
nea că pentru un aseme
nea concurs de mare an
vergură un’, cintăreț tre
buie să se pregătească luni 
de zile,, trebuie să absolve 
neapărat 
Autorul 
Claude 
afirma : 
feul este 
bul de aur. în competiție 
cu tineri cintăreți talentați, 
mulți dintre ei cu renume, 
descifrezi învățăminte foar
te utile pentru meseria 
noastră". „Aici, la Cei'bul 
de aur am învățat să des
copăr în cîntec cele mai no
bile idei, am învățat că arta 
cîntecului nu trebuie 
glijată' 
renta

Ne 
30 de 
tanții 
muzică ușoară au avut o 
remarcabilă evoluție. Și din 
punct de vedere vocal (in
tonația Angelei -Simllea în 
cîntecul „Marea" a fost eloc
ventă) și privind concepția 
interpretativă (nu uităm 
cum a gîndit Dorin Anas- 
tasiu „Trecea fanfara mi
litară", iar Doina Spătaru 
„Poarta sărutului"). în cele,, 
patru seri au urcat pe

o școală muzicală, 
melodiei ,.Paiața", 
Colas (Monaco) 

„Nu numai tro- 
important la Cer-

ne- 
i“ — spunea concu- 
Lilian Harriet, 
bucurăm că între cei 
concurenți, reprezen- 
școlii românești de

scena festivalului 30 de ti
neri concurenți, și au fost 
rare cazurile în care se 
putea vorbi doar despre o 
oarecare muzicalitate. Pen
tru știința interpretării, a- 
cest concurs a fost o ade
vărată școală, o adevărată 
demonstrație, o paletă de 
culori cu cele mai îndrăz
nețe tălmăciri.

Eva Demarczyk: 
cîntăreață plaiurilor 

poloneze
„Eu nu sint Ossian să mă 

ascund după mască, să nu 
mă descopere 1 
spune Eva Demarczyk. Așa 
am cunoscut-o in gala re
citalurilor aseară pe artista 
poloneză. Viori, pian, chita
ră sugerînd armonia clasică, 
acompaniază discret o voce 
sinceră, o voce limpede. O 
tehnică vocală excelentă 
datorată unor mari peda
gogi ai eîntecului polonez, 
o plastică a mișcării ce su
gerează perfect i'deea, iată 
cîteva caracteristici, ale so
listei Eva Demarczyk. 
„Duet" sau „Rebeka" sau 
„Ossian", ce înaripează ver
surile Iui Rainer Maria Ril
ke, capătă în glasul Evei 
Demarczyk un profund și 
neuitat ecou. Am urmărit 
cîntăreață plaiurilor polo
neze și la repetiție și exi
gența ei de muziciană m-a 
impresionat. Are simpli
tatea artistului adevărat 
care se destăinuie atunci 
cînd ciută, are simțul fu
ziunii între glas și fiecare 
instrument, între glas și or
chestră. Eva Demarczyk 
face parte dintre artiștii 
care cintă istoria cu bucu
riile, cu zbuciumul și spe
ranțele țării lor, face parte 
dintre artiștii care vre.i nu 
numai să-i „auzi", dar să-i 
și asculți. Pe scurt o întîl- 
nire ce nu se poate uita.

cînd luminoasă. 
Laforet coboară 

cu po-
stranie, 
Marie 
parcă din cărțile 
vești despre păstori și păs
torițe. Sunetul flautului lu
necă fermecat' alături de 
glasul ei. Chiar și ritmu
rile trepidante se ascund 
sub notele registrului grav, 
ca să facă mai intii loc chi
tarei melancolice, iar după 
un scurt („intermezzo", în 
cele din urmă... tot flautu
lui. Eroina „Fetei cu ochi 
de aur" aduce în cîntul ei 
melancolia, tristețea legen
delor de iubire al căror ire
versibil sfîrșit te infioară, 
apoi gingășia. Ascultînd-o, 
îți aduci aminte de noble
țea poemelor Iui Verlaine, 

lumea... — de filigranul poeziilor lui 
Nu pot spune că 
a fermecat mai 

„Baden", sau ca

Hurie Laforet 
sau fascinația 

armoniei
O siluetă delicată, o pri

vire cînd întunecată, cînd

Tagore... 
„Jahelâ" 
mult ca „____ _ _  _
„Lirica". Nu știu dacă „Lu- 
cianna" îi înălța cel mai 
duios glasul, ca zborul gin- 
dului curat. Dar „ivan“, dar 
„Ditet", un strigăt de dra
goste, o chemare fierbinte 
a iubitului, pe care și flo
rile, și pietrele, și drumul 
îl așteaptă? Marie Laforet. 
Nu se poate să nu poeti
zezi farmecul, 
acestei artiste.
nezuela" a schițat 
ția 
dar l-a umbrit cu 
ra 
sud-americane. Prin delica
tețe, prin lirism, noblețea 
muzicii ei te farmecă te in
cintă. Este o excelentă rit- 
miciană și „Pendulo" a fost 
edificator. Flaut și glas de 
privighetoare, nostalgie și 
meditație de baladă. Cum 
ar' cînta Marie Laforet o 
doină ? Poate nicicînd tn 
glasul unei artiste străine, 
poate nicicînd-, de Ia Maria 
Tănase, nu am simțit atît 
de bine înțelegerea sufle
tului românesc și uluitorul 
hăuiit al „Doinei Maramu
reșului" n-a răsunat atît 
de emoționant, căpătind re
zonanțele simbolice ale 
timpului istoric și ale rîuri- 
lor nezâgăzuite.

! FAPTUL! 
DIVERS;

| Duminica
| bunicilor

I Pionierii de la școala generală I 
din Grăniceri (Arad) și-au pro-

Ipus să facă o surpriză bunicilor 1 
lor. Intr-una din zile, le-au tri- | 
mis cite o invitație prin care le « 
dădeau întâlnire in prima dumi- I

Inică, la căminul cultural. Invita- . 
ții au venit aproape toți. Nepoțeil 
i-au condus in sală, oferindu-le |

I locurile rezervate și apoi au urcat 
pe scenă. Pregătiseră an spec- I 
tacol pentru ei. „A fost fru
mos" — spuneau Ana Bo- •

Idea și Zenovia Farcu. Și mai i 
. frumos este insă că nepoții lor,
in semn de recunoștință pentru | 

Icei ce i-au crescut, vor să or- . 
ganizeze asemenea spectacole 
în fiecare an

perfecțiunii

inflexiunilor

feminitatea 
în „Ve- 

cu gra- 
ritmul, 

atmosfe- 
muzicii

Smaranda OȚEANU

I Cu atîta
I combustibil...
I
I
I
I
I
I
I
I

Lăsată descoperită, benzina 
se evaporă repede. La Autobaza 
de transporturi auto nr. 4 Brad 
(Hunedoara), ea era dată în 
seama unui om care știa să o 
acopere bine. Și nu se evapora. 
Dimpotrivă, benzina din gestiu
nea lui creștea. Cel puțin așa 
indicau documentele de distri
buire. mînuite cu o deosebită di
băcie de gestionarul Groza Gra
tian. Zilele trecute, cînd în urma 
unor sesizări organele de mili
ție au efectuat aici un control, 
s-a constatat insă că realitatea 
era cu totul alta. în cursul a- 
nului trecut, Groza Grațian a 
decontat, pe baza unor tichete 
falsificate, benzină în valoare 
de 100 000 lei ! „Combustibilul"... 
acumulat îi ajunge pentru cîțiva 
ani. Rămîne însă de stabilit 
ce trebuie să se treacă și în con
tul celor care n-au fost în stare 
să vadă, atîta vreme, cum opera 
acesta sub nasul lor cu tot felul 
de documente false.
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0 SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ PENTRU JOAO SALDANHA

teatre

în turneul de la Hampton

ILIE NĂSTASE 
L-A ÎNTRECUT 

PE JIM MC MANUS

LA „PALATUL HANDBALULUI** DIM PARIS

CORESPONDENȚA DIN PORTO ALEGRE DE LA VASILE OROS

Prima partidă susținută de selec
ționata Braziliei în cadrul preparati- 
velor pentru „Cupa mondială" a con
stituit o surpriză neplăcută pentru 
responsabilii fotbalului brazilian și 
pentru cronicarii de specialitate. 
După comportarea din „preliminarii", 
cind a fost descalificată de peruvieni, 
și mai ales după recenta înfringere 
în fața unei echipe de club, selecțio
nata Argentinei era considerată vic
timă sigură la întîlnirea de pe sta
dionul Beira-Rio din orașul Porto 
Alegre. Joao Saldanha a fost chiar 
criticat în presă pentru (aptul că nu 
a găsit adversari mai buni, din 
rîndprile celor calificați pentru 
„Mexico ’70“, în vederea primelor 
meciuri preparatorii. Dar, desfășu
rarea jocului a răsturnat previziuni
le. Prima repriză s-a încheiat cu 
scor alb, relevînd la argentineni o 
apărare fermă, iar la brazilieni o li
nie de atac confuză, incapabilă de 
a realiza pătrunderi, atît pe extreme, 
cit mai ales pe centru. în repriza a 
doua, argentinenii, detectînd slăbi
ciunile adversarului, deschid jocul 
printr-o serie de contraatacuri peri
culoase și in minutul 66 înaintașul 
Mas marchează primul gol. Patru 
minute mai tîrziu, Conigliaro înscrie 
cel de-al doilea gol. reluind o minge 
șutată inițial de Pastoriza și ricoșată 
din miinile portarului Ado. Tribune-

le au fluierat reprezentativa brazilia
nă, încurajînd totodată pe argenti- 
neni.

Selecționata s-a prezentat slab In 
ansamblul ei, dar mai ales cîțiva din 
jucătorii de bază : Pele. Dirceu, Ger
son și Dirceu Lopes, care deocam
dată îl înlocuiește pe Tostao. Au de
cepționat, de asemenea, la apărare 
doi dintre cei convocați recent : Bal- 
docchi și Fontana. Unicul jucător 
care s-a evidențiat la brazilieni este 
Marco Antonio, apărător, in vîrstâ de 
19 am. După unii, infrîngerea va. pro
voca anumite modificări tn compo
nența lotului, probabil prin convoca
rea și experimentarea unor elemente 
noi la înaintare. Saldanha consideră 
insă că se impune doar îmbunătăți
rea pregătirii jucătorilor selecționați 
pînă acum. în orice caz. toată lumea 
este de acord că. pentru a pretinde 
cucerirea titlului mondial. Brazilia 
trebuie să arate mult mai mult decît 
s-a văzut la Porto Alegre.

Brazilienii au practicat un 4—2—4 
rigid și a lipsit aproape total elemen
tul fantezie în evoluțiile individuale, 
element care in trecut a adus atîta 
faimă jucătorilor acestei țări. De ase
menea, brazilienii au fost depășiți 
considerabil și la viteza de joc. Du
minică. pe stadionul Maracana din 
Rio de Janeiro, va avea loc meciul 
revanșă intre Brazilia și Argentina.

Tenismanul român Ilie Năstase a 
obținut o nouă victorie în cadrul tur
neului internațional pe teren acope
rit de la Hampton (Virginia). în turul 
II al probei de simplu masculin, 
Năstase l-a învins cu 6—1, 5—7, 6—4 
pe jucătorul american -Jim McManus, 
într-o partidă echilibrată, cehoslova
cul Jan Kukal a dispus, cu 6—4, 5—7, 
7—5 de Ion Tiriac (România). Alte 
rezultate : Franulovici (Iugoslavia)- 
Paul (Franța) 6—4, 6—0 • Koch (Bra- 
zilia)-Buding (R. F. a Germaniei) 3-6, 
5—1, 6—1 ; Richey (S.U.A.)-Curtis 
(Anglia) 6—4, 6—2.

tn cîteva rînduri
LA 9 MARTIE va avea loc lâ Mos

cova TRAGEREA LA SORȚI ÎN VE
DEREA CAMPIONATELOR EURO
PENE DE TENIS DE MASA, pe care 
le. va găzdui capitala sovietică între 
l și 8 aprilie. Pînă in prezent la com
petiția masculină s-au înscris 20 de 
echipe și tot atitea la cea feminină, 
tn probele individuale și-au anunțat 
participarea circa 180 de jucători și 
jucătoare din 22 de țări.

FEDERAȚIA DE FOTBAL A CO
LUMBIEI a informat in mod oficial 
F.I.F.A. (Federația internațională' de 
fotbal), despre intenția sa de a-și 
pune candidatura la organizarea cam- 
pionațului mondial din anul 1986. 
După cum se știe, viitoarele campio
nate mondiale de fotbal vor avea loc : 
in Mexic (1970), R. F. ,a Germaniei 
(1974), Argentina (1978), Spania (1982). 
Candidatura Columbiei va fi luată in 
discuție la 20 iunie, la Ciudad de Me
xico, în cadrul lucrărilor Comitetu
lui executiv al F.LF.A.

CORESPONDENȚA DE LA TRIMISUL NOSTRU, V. MIRONESCU

Pentru o
„țuică mică“

cinema
V
I 
I
I

ț 
î 
îî

î

V

1

• Filarmonica de stat „George E- 
uescu" (Ia Ateneul Român): Concert 
simfonic — 20. Dirijor: Mircea Cria- 
tescu. Solist: Alexandru Demetrlad. 
o Opera Română: Don Pasquale — 
19,30.
• Teatrul de operetă: Prințesa cir
cului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale” 
(sala Comedia): Oameni și șoareci — 
19,30; (sala Studio): O femeie cu bani
- 19,30.
o Teatrul de comedie: Nicnlc — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): Ne
potul Iui Rameau — 20; (sala din str. 
Alex. Sahla): Puricele în ureche - 
15; Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul Mic- Primarul lunii șl iu
bita sa — 15,30: Emigrantul din Bris
bane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-
gheru): O casă onorabilă — 19.30;
(sala Studio): O lună la țară — 20.
• Teatrul Giulești- Nunta lui Figaro
- 19,30
• Teatrul „Ion Creangă": Mușcheta
rii... Măgăriei Sale! - 16. •
• Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov’ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
lea Victoriei): O fetiță 
tec — 17; Nocturn I 
din str. Academiei): 
Kardemomme — 17.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) Boeing-Boeing — 17 ; 
20 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) • 
NIcuță Ia Tănase - 19,30.
• Teatrul de revistă SI comedie „Ion 
Vasilescu"; Trei fete de măritat — 
19,30.
• Circul de stat Mirajele circului — 
19,30.

(sala din Ca- 
caută un cîn- 
— 21,30; (sala 
Bandiții din

• Mireasa era în negru: PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, 21,15.
• Visul domnului Gentil: REPUBLI
CA - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FESTI
VAL — 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, BUCUREȘTI
- 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21.
• Te Iubesc, te Iubesc: CAPITOL — 
9,30; 11,45, 14; 16.15; 18,45; 21.
• Explozie în munți ~ ~'
8,30; 10,45: 13; ------
DERN - 9.15
20.30.
• Ghici cine vine la cină?: 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.
• Program pentru copii: DOINA -
9; 10.
• Kekec cei Isteț: DOINA — 11,15;
12.30. 13,45.
• Baltagul: DOINA
20.30.
• O nuntă cum n-a 
PURI NOI — 9—16,30
• Program de filme
TIMPURI NOI - 19;
• Fantomas se dezlănțuie: CINEMA
TECA (sala Union) — 10; 12; 14.
• Comisarul X și „Panterele al
bastre": FEROVIAR — 8,30; 11: 13,30; 
16; 18.30 21. AURORA - 9.15: 11,30;
13.30. 15,45. 18 ; 20,15; TOMIS - 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, FLAMURA - 
9; 11.15. 16, 18,15; 20.30. EXCELSIOR
- 9,45' 12.15: 14,45: 17.15: 20.
• Căsătorie prin mica publicitate: 
FLOREASCA - 10: 13.30; 16: 18,15:
20.30.
• Stăpîn pe situație: GRIVITA — 
9.30: 11,45: 16. 18.15: 20.30.

victoria - 
.30, MO- 

16; 18,15;
15,30;
11,30;

18; 18,15;

mal fost: TIM- 
în continuare.

documentare:
21.

• Testamentul doctorului Mabuse:
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15; 17.45; 20.
• Vă place Brahms?: BUZEȘTI —
15,30; 18
• Străzile au amintiri: BUZEȘTI — 
20.30
• Bărbați tn deplasare: DACIA — 
8.30—20,30 în continuare.
• Simpaticul domn R: BUCEGI — 
16; 18.15 : 20,38. PACEA — 15.45: 18;
20.15.
• Valea păpușilor: UNIREA - 15,30: 
18; 20,30.
• O șansă dlntr-o mie: LIRA — 15.30; 
18; 20,15.
» Călugărița: DRUMUL SĂRII - 
15,30; 19, ARTA - 10,30—15,45 în con
tinuare, 19,15.
• La Nord prin Nord-Vest: FEREN
TARI - ----- "
• Noapte
15,30; 18;
• Corabia
15,30; 19.
• Femeia
15,30; 18; ....... .
• Prea mic pentru un război atît de 
mare: VOLGA — 10—16 in continua
re; 18,15; 20,30.
• Păcatul dragostei: ’ VIITORUD
15.30: 18. FLACĂRA - 15,30: 18;
20.15.
• Ultima lună de toamnă: VIITO
RUL - 20,30.
• Don Juan fără voie:
9; 11,15. 13,30; 16: 18,15;
• Via Mala: MIORIȚA
t5. 17,30, 20.
• Războiul domnițelor:
15,30; 18; 20,30.
• Tigrul: POPULAR -
• Roșu șl auriu: POPULAR
• Taina leului: VITAN -
20.15.
• Profesioniștii: RAHOVA 
18.
• Prietenele: RAHOVA - 20,30.
• Prieteni fără grai: PROGRESUL —
15,30; 18.
• Ziua în care vin peștii: PROGRE
SUL - 20,30.
• Bătălia pentru Roma: COSMOS —
15.30c 19.

15,30: 19.
cu ceată: GIULEȘTI - 
20,30.
nebunilor: COTROCENI —

îndărătnică: CRlNGAȘI - 
20,15.

GLORIA - 
20,30.
- 10; 12.30;

MOȘILOR -

15,30: 18.
’ “ - 20.30. 

15.30; 18;

15,30;

t V
PROGRAMUL 1

17,00 Emisiune (n limba germană.
18,05 Cheia orașului — emisiune con

curs pentru tineret realizată de 
Studioul de televiziune în co
laborare cu Biroul de turism 
pentru tineret al C.C. al U.T.C. 
Participă echipele reprezentati
ve ale orașelor Cluj și Tg. Mu
reș. Transmisiune de la Cluj.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20

19,40

20,00

Brâncuși - O expoziție retros
pectivă. Muzeul de artă din 
Philadelphia - eu participarea 
muzeelor de artă din București 
și Craiova, a Muzeului de artă 
modernă din Paris, a unor mu
zee și colecții din alte țări — 
a consacrat șase din sălile sale 
unei retrospective Brâncuși. O 
echipă a studioului nostru a fil
mat, pentru iubitorii de artă, a- 
ceastă mare expoziție retrospec
tivă.
Cîntece patriotice.

PROGRAMELE 1 ȘI S

Concursul șl Festivalul interna
tional de muzică, ușoară Brașov- 
România 1970: • „Hora staccatto", 
de Grigoraș Dinicu, într-p nouă 
prelucrare orchestrală de Sile 
Dinicu a Recitaluri: Mihaela 
Mihat, Eva Pilarova (Cehoslova
cia), Anda Călugăreanu, Claude 
Nougaro (Franța), tn pauză: Re
portajele festivalului. Telejurna
lul de noapte.

23,00 Telesport Campionatul mondial 
de handbal masculin: meciul 
pentru locurile 3—4.

în gara din Paris — după întoarce
rea de la Lyon — prima grijă sînt 
ziarele de dimineață. Pe pagina în- 
tîi in „l’Equipe" : Românii au avut 
mereu meciul în mină", iar într-a 
doua comentariul lui Jacques Mar
chand se intitula : „Sobrietatea ro
mână s-a dovedit mai eficientă". O 
aluzie la precedentul final de meci 
al handbaliștilor noștri, jucat in mod 
ușuratic, dqr a cărui critică și ad
monestare promptă din partea antre
norilor lotului se dovedise plină de 
consecințe favorabile în partida con
tra danezilor. Vorbind despre succe
sul net al reprezentativei tricolore, 
Joseph Leal își începe reportajul din 
ziarul „Le Figaro" cu titlul semnifi
cativ : „Danezii au primit o lecție..."

Firește, mai multe ziare franceze 
menționează incidentul care i-a avut 
„eroi" pe Guneș. Petersen și antre
norul danez, Jemsen. însă toate aceste 
jurnale subliniază că el a fost un act 
cu totul izolat, prin urmare nefiind 
caracteristic întrecerii și că nțpi n-a 
condus la degenerarea jocului sau 
la deformarea rezultatului final. La 
ora cînd transmit nu se cunoaște încă 
decizia Comisiei tehnice a F.I.H., dar 
probabil că ea îl va sancționa și pe 
atacantul nostru. Nu caut circums
tanțe atenuante pentru Guneș. To
tuși. nu pot să nu semnalez că aces
ta și-a ieșit din pepeni în urma re
petatelor incorectitudini și injurii a- 
duse de Andersen și Petersen, pe tot 
parcursul reprizei secunde. Nu o 
spun eu. ci o scriu ziariștii francezi. 
Guneș a jucat toarte bine, pe locul 
doi după Gruia, dintre înaintașii ro
mâni. Desigur, însă, că mă răliez 
punctului de vedere al lui Gruia care 
declara după meci : „în nici o cir
cumstanță un jucător nu are dreptul 
să-și tacă singur dreptate".

Trecînd de ta acest ihcident regre
tabil, care cum spuneam nu este cu 
nimic caracteristic pentru lotul nos
tru — dimpotrivă, românii la campio
natul actual și-au făcut un punct de 
onoare in' a ipăra corectitudinea 
sportivă — remarc atitudinea obiec
tivă a jucătorilor jf a ziariștilor da
nezi. Ei au felicitat pe români pentru 
victorie și și-au sxprimat speranța 
că relațiile handbalistice comâno-da- 
neze vor rămîne tot atît de cordiale 
ca și pînă in prezent. Interesante mi 
se par aprecierile reputatului portar 
MORTENSEN despre echipa noastră: 
„Este de departe formația cea mai 
eficace pe care am intilnit-o vreo
dată 1 Iar Gruia est incontestabil ccl 
mai bun jucător din lume".

. Și așa, Cristian Gațu a 
tigat un pariu Trebuie să vă spun 
că Gațu s-a dovedit un fel de ora
col, prezicînd cu exactitate majo
ritatea învingătorilor, dar și dife
rențele de goluri 1 Vreau să spun ci
titorilor că. aici în '
fost numai un bun 
zuitate. Ziariștii și 
sînt pur și simplu 
acestui coordonator al echipei. Mal 
ales după ce Oțelea — care în pri
mele meciuri fusese „regizorul" for
mației — Începuse să obosească. 
Gațu a ieșit strălucitor la suprafață 
Aportul lui Gațu s-a arătat hotărî- 
tor in partidele contra suedezilor și 
danezilor. Mai departe, despre alți

mal clș-

Franța, Gațu n-a 
prezicător de re- 
tehnicienii străini 
incintați de jocul

jucători. Aproape că nu s-a scris 
cronică sau comentariu al partidelor 
românilor in care să nu se aminteas
că despre excelentul portar Cornel 
Penu. Dacă acesta va apăra și în 
finală tot atit de 
acum, atunci se va putea 
pre el că de pe acum 
clasa și faima lui Mihai 
handbalist care a jucat 
restabilit completamente, 
plus griji mari de pe urma fetiței 
sale bolnave, acasă, este Valentin 
Samungi. Nu știu ce ar fi făcut for
mația noastră contra danezilor și a 
lui Petersen fără acest formidabil 
Samungi, jucător cu reflexe de feli
nă și cu duritate de urs, neobosit 
în apărare și in atac ; un suflet de 
sportiv adevărat ! Alături de Penu. 
Gațu și Samungi, spicuiesc din pre
sa franceză pe alți cei mai buni din
tre cei buni : Kicsid și Guneș. Cit 
despre Gruia, îl las pe Jacques Mar
chand să vorbească : „Măiestria Iui 
Gruia a fost unul dintre .elementele 
determinante ale victoriei românilor... 
Este posibil să anihilezi un Petersen, 
insă cu Gruia trebuie, mai intii, să 
ajungi pînă la... înălțimea lui ! Cu 
Gruia, România stăpînește spațiul 
aerian și iși permite să bombardeze 
poarta adversă din picaj !“

Iar, acum, cîteva cuvinte despre 
meciul România — R.D.G., ultimul 
din seria „finalelor", începute încă 
din sferturile campionatului mon
dial. Dacă ar fi să-I ascultăm pe 
Gerard Edelstein în ziarul „l’Equipe", 
formația germană se sprijină pe o or
ganizare a jocului fără nici o breșe 
și pe o condiție atletică impecabilă, 
însă aceste argumente nu i se par 
suficient? comentatorului sus-mențio- 
nat pentru ca reprezentativa R. D. 
Germane să se opună în mod eficace 
românilor. în „Le Figaro". Louis 
Vincent consideră sistemul defensiv 
riguros drept punct forte al formației 
R.D.G., însă el crede că prin jocul 
lui Gațu și Oțelea această apărare 
poate ti dereglată. în aceeași ordi
ne de idei. Paul Zilbertin („L’Huma- 
nitâ") apreciază că Gruia nu va fi 
stopat de nici o apărare, oricît de 
bună ar fi ea. Iar ziarul „l’Aurore" 
conchide afirmînd că „Excelenta „ma
șină românească de handbal" va con
tinua să se invîrte cu regularitate și 
eficacitate în dauna viitorilor adver
sari"

Am repetat, de atitea ori, despre 
actuala ediție a campionatului mon
dial că n-are mari favoriți. Să fim 
consecvenți în această părere, chiar 
și acum cînd au mai rămas față in 
față numai doi adversari. In urmă cu 
cîteva zile, nu ne-a impresionat nota 
de favorită cu care presa locală mar
ca echipa danezilor. Să nu renunțăm 
la obiectivitate deplină nici în aces
te momente cînd balanța comentato
rilor se înclină spre reprezentativa ro
mână. Finalistele au fiecare atu-u- 
rile lor, șansele sînt împărțite, orice 
rezultat este posibil intr-un meci, u- 
nuî singur de care depinde atribui
rea titlului suprem. Echipa noastră 
s-a comportat mai bine de la par
tidă la partidă, semi-finala demon- 
strînd o înaltă 
gur că. la un 
vor da tot ce 
victorie.

Stan Dogaru din satul Ibrianu, 
comuna Cornesti (Dîmbovița), a I 
ridicat nu demult de la C.E.C. o 
sumă de bani pe care o datora I 
unui vecin. După ce s-a văzut i 
cu banii la teșcherea, a intrat • 
într-un bufet. In fața a doi co- | 
meseni, a scos teancul din bu
zunar — să se vadă că are I 
— și a cerut „una mică".
Apoi și-a văzut de drum. La un ' 
moment dat insă a fost ajuns i 
din urmă de doi inși care l-au 
atacat prin surprindere, i-au | 
luat banii, libretul de economii, 
buletinul de identitate, portmo- 
neul, ceasul și au dispărut în 
întuneric. Zilele trecute au fost 
aduși in fața organelor de ur
mărire penală. Sint cei doi in
divizi de la bufet: 
infractor cu multe 
penale, și prietenul 
Niță.

Ion Iouiță, 
antecedente 
său. Ștefan

bine ca pînă 
spune des- 
a atins și 

Redl. Un 
mereu ne- 
avînd în

calitate de joc. Sînt si- 
pas de titlu, tricolorii 
au mai bun pentru

Sub pază 
sigură

De la o vreme, Vasile Apati, 
șef de grupă la detașamentul 
de pază civilă contractuală din 
Satu Mare, își pusese în gînd 
să se răzbune pe Luca Dumitru, 
șeful serviciului de instruire, 
care îl criticase de mai multe 
ori pentru indisciplină. Voia 
să-i facă una, să-l țină minte. 
S-a decis să fure un pistolet din 
dulapul (aproape deschis ! ?) cu 
armament, aflat în gestiunea a- 
cestuia. Și... a trecut la fapte. 
După cîteva zile însă, orga
nele de miliție au descoperit 
„arma răzbunării", pe care Va
sile Apati o ascunsese într-o 
magazie. Omul pazei va fi, la 
rîndu-i, „păzit", pentru o perioa
dă în care, sperăm, îi va trece 
pofta de asemenea răzbunări. Ar 
mai fi însă o întrebare pentru 
cei de la detașamentul de pază : 
așa își păzesc armele ?

„Expediția"
mistrețului

Printre vînătorii din orașul 
Toplița circulă multe povești 
vinătorești. Pentru intimplarea 
de față depun insă prea mulți 
oameni mărturie, ca să nu ii dăm 
crezare. In dimineața zilei de 3 
martie, pe la orele 7,30, un porc 
mistreț, in greutate de aproxi
mativ 100 kg, a intrat pe poarta 
deschisă in curtea internatului 
liceului din localitate, aflat chiar 
în centrul orașului ! Cum a a- 
juns pînă aici, nimeni nu-și 
poate explica. Din curte, a pă
truns în local, a intrat intr-o 
sală de lectură, a trecut apoi în 
infirmerie, unde a făcut ferfe
niță pernele, cearceafurile șl 
saltelele. Cind a ieșit afară s-a 
văzut insă încolțit de o mulțime 
de oameni înarmați cu securi și 
bite. Totul, pină la urmă, s-a 
terminat cu bine. Dar nu și pen
tru curajosul musafir nepoftit, 
care, sătul de sihăstrie — zic 
unii — ar fi venit în oraș cu un 
anume scop : să dea si el ochi 
cu vînătorii din Toplița !

Rubrică redactată
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de



TRATATUL
DE NEPROLIFERARE-

o etapă pe calea 
dezarmării

0 DECLARAȚIE A LUI 
U THÂNT

NAȚIUNILE UNITE - 6 (Agerpres) 
— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, și-a ex
primat profunda satisfacție în legă
tură cu intrarea în vigoare a Trata
tului de neproliferare a armelor nu
cleare, adoptat de Adunarea Genera
lă a O.N.U. în luna iunie 1968. Acest 
tratat, a subliniat U Thant, repre
zintă unul dintre cele mai importante 
acorduri internaționale în domeniul 
dezarmării, de la începutul erei nu
cleare, care servește promovării uti
lizării în scopuri pașnice a energiei 
nucleare și colaborării internaționale 
în acest domeniu. Secretarul gene
ral al O.N.U. a relevat, totodată, că 
Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare nu este decît o etapă pe ca
lea dezarmării. El a amintit faptul 
că puterile nucleare, care au ratifi
cat tratatul, au acceptat să continue 
negocierile în vederea limitării cursei 
înarmării nucleare, exprimîndu-și 
totodată dorința ca tratatul să capete 
un caracter universal.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Vie dezaprobare 
a acțiunilor 

rasiștilor 
din Rhodesia

NEW YORK 6 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al O.N.U. s-a 
reunit vineri, la cererea Marii Bri
tanii, pentru a examina măsurile ce 
se impun în urma proclamării „re
publicii" de către guvernul rasist 
din Rhodesia. Reprezentantul brita
nic, lordul Caradon, a făcut apel ca 
nici o țară să nu recunoască actul 
unilateral al rasiștilor de la Salis
bury' „nu numai acum, dar nici in 
viitor". Lordul Caradon a intro
dus cu același prilej un proiect 
de rezoluție prin care cere Consi
liului de Securitate să condamne „ac
tele ilegale ale regimului rasist mi
noritar" și să hotărască „ca toate 
statele membre ale O.N.U. să se ab
țină de la recunoașterea regimului 
ilegal sau de la acordarea oricărui 
fel de asistență acestuia":

Reprezentantul zambian a calificat 
iiVoiectul de rezoluție' britanic ca 
„extrem de inadecvat". El a declarat 
că trebuie să se renunțe la „retorică" 
și să se treacă la acțiuni practice 
pentru înlăturarea guvernului rasist 
al lui Ian Smith. în același sens s-a 
pronunțat și reprezentantul statului 
Burundi.

Președintele Nasser l-a primit

pe ministrul comerțului

al României
CAIRO 6 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite : Pre
ședintele R.A.U.. Gamal Abdel Nas
ser, a primit joi după-amiază pe mi
nistrul român a) comerțului exterior. 
Corne) Burtică, șeful ' delegației ro
mâne la lucrările reuniunii , Corni-, 
siei mixte guvernamentale a Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Arabe Unite. în cursul în
trevederii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de sinceritate, au 
.fost discutate o serie de : probleme 
de interes comun, printre care rela
țiile bilaterale și perspectivele de 
dezvoltare a acestora. Au asistat, din 
partea română, Titus Sin'u, ambasa
dorul României la Cairo, iar din cea 
egipteană, Hassan . Abbas Zaki, mi-

nistrul economiei 
terior.

exterior

și comerțului ex-

★de joi, ministrulîn 'cursul zilei 
român al comerțului exterior a con
ferit, de asemenea, cu Aziz Sidky, 
ministrul industriei și resurselor mi
niere și petroliere, cu Sayed Marei. 
ministrul agriculturii și ai reformei 
agrare, și cu Aii Zein Saleh, mi
nistrul transporturilor. Ministrul ro
mân a avut cu oficialitățile egiptene 
un schimb am.ical de vederi asupra 
cooperării economice și tehnice din
tre, cele două ț;' 
menii. Ministrul 
odată. ,o întrevedere cu Labib Shu- 
keir, președintele Adunării Națio
nale a R.A.U.

;ări în diferite do- 
rornân a avut, tot-

Comunicat comun
româno-egiptean

La Încheierea lucrărilor a fost sem
nat Protocolul celei de-a șasea reu
niuni a Comisiei mixte guvernamen
tale.

între 2 și 5 martie a avut loc la 
Cairo reuniunea Comisiei mixte gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Arabe Unite. 
Cu acest prilej, părțile au examinat, 
într-un spirit de cordialitate și înțe
legere reciprocă, desfășurarea schim- ® ® ® ® ® ES
burilor comerciale și a relațiilor eco- ““ “■ ““ 883
nomice dintre cele două țări și au 
convenit asupra măsurilor necesare 
în vederea sporirii și în viitor a a- 
cestora. Ca rezultat al convorbirilor, 
au fost semnate Acordul comercial și 
de plăți pe o nouă perioadă de cinci 
ani și Protocolul schimburilor de 
mărfuri pe perioada 1970—1971, Con
form protocolului semnat, volumul 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Unită se va cifra la a- 
proximativ 27 milioane lire sterline, 
ceea ce reprezintă o creștere de pes
te 10 la sută la export și de 8 la sută 
la import in raport cu anul prece
dent.

în cursul reuniunii, care s-a des
fășurat într-un spirit constructiv, de
legațiile au examinat, totodată, pro
bleme de cooperare economică între 
cele două țări, în scopul găsirii unor 
noi posibilități de cooperare reciproc 
avantajoasă O atenție specială a 
fost acordată celor două obiective in
dustriale în curs de realizare în 
R.A.U., fabrica de sodă de la Ale
xandria și complexul de fosfați de 
la Hamrawein — pentru care partea 
română furnizează echipamentul și 
utilajele necesare, părțile căzind de 
acord asupra mă4urîfdF"riccesâfe în 
vederea accelerării lucrărilor de con
strucție. Au fost, de asemenea, exa
minate posibilitățile de realizare a 
altor proiecte industriale în cadrul 
Acordului de cooperare economică, și 
tehnică existent între cele două țări.

32 de organizații
franceze cer

Încetarea
RĂZBOIULUI

DUS DE S.U.A.
IN VIETNAM

PARIS 6 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite ■ Un 
număr de. 32 de organizații din 
Franța, precum și numeroase perso
nalități întrunite la Paris, au adop
tat un apel către opinia publică fran
ceză în care subliniază agravarea 
situației din Vietnamul de sud. For
țele S.U.A. — se arată în apel — e- 
f'ictuează zilnic bombardamente ma
sive, răspîndesc sistematic produse 
toxice și seamănă moartea în rîndul 
populației Apelul menționează. de 
asemenea, extinderea operațiunilor 
americane în Laos. Semnatarii sfii
se pronunță pentru intensificarea 
campaniei în vederea retragerii ra
pide, complete și necondiționate a 
trupelor americane din Vietnamul de 
sud și pentru sprijinirea poporului 
vietnamez în lupta sa pentru inde
pendență. Sînt prevăzute diverse 
măsuri concrete pentru manifestarea 
solidarității poporului francez cu 
Vietnamul.

Centenarul societățilorI 
culturale românești 1 

din Viena
VIENA 6 — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : In prezența unui nume
ros public, în capitala Aus
triei au avut loc joi seara fes
tivitatea împlinirii a o sută de 
ani de la înființarea societăți
lor culturale românești din Vie
na și inaugurarea noului se
diu al grupului de cetățeni aus
trieci de origine română. Au 
luat cuvîntul ing. Virgil Simila- 
che, președintele grupului, pre
cum și Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

înființarea asociațiilor cul
turale românești din Viena se 
datorează lui Eminescu, prin ale 
cărui strădanii, la 5 martie .1870, 
s-a constituit societatea „Româ
nia jună".

După ce a scos în evidență 
tradiționalele legături intre cul
tura română și instituțiile cul
turale din Viena: Ion Dodu Bă
lan a prezentat pe scurt trăsă
turile specifice ale culturii ro
mânești și aportul ei la patri
moniul culturii universale. Vor
bitorul a mulțumit autorităților 
austriece ventru concursul a- 
cordat la înființarea noului se
diu cultural, menit a fi. un mij
loc de apropiere între popoare
le român și austriac.

B m m O B

agențiile de presa
320 de piloți americani capturați în R. D. Vietnam au 

fost autorizați Să corespondeze cu familiile lor din Statele Unito 
— a anunțat agenția V.N.A. Aplicînd politica umanitară a guvernului R. D. 
Vietnam, serviciu] nord-vietnamez al poștelor asigură legătura normală între 
piloții americani capturați și familiile lor din S.U.A. — relevă agenția citată.

Consiliul ministerial al 
Pieței comune a început vineri, la 
Bruxelles. Pe ordinea de zi a reuniu
nii figurează pregătirea tratativelor de 
aderare a țărilor candidate, viitoarele 
atribuții ale Parlamentului european 
și elaborarea definitivă a noului re
gulament de finanțare a C.E.E.

reprezentanți ai unor organizații de 
comerț exterior sovietice și ai Comite
tului de stat pentru știință și tehnică, 
precizează agenția TASS.

transmit:

Cooperarea în contextul eforturilor 

pentru lichidarea subnutriției
GENEVA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : Par
ticipants la cea de-a 21-a sesiune a 
Comisiei Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea socială au început dez
baterea temei „Aspecte sociale ale 
nutriției". Luînd cuvîntul, delegatul 
român, Ovidiu Bâdina, vicepreșe
dinte al comisiei, a insistat asupra 
necesității de a se înlătura obstaco
lele de ordin, social din calea ame
liorării condițiilor de hrană. în a- 
cest context, a spus vorbitorul, o 
mare importanță trebuie acordată 
soluțiilor naționale, în ce privește 
proprietatea asupra mijloacelor de 
producție, reforma agrară, coopera
tivizarea agriculturii și cooperarea

în general, introducerea și dezvol
tarea științei și tehnicii etc. Pro
blemele alimentației trebuie să-și gă
sească un loc determinant în cadrul 
politicilor naționale, în contextul re
lațiilor lor cu celelalte domenii ale 
vieții sociale. în elaborarea politici
lor naționale în acest domeniu un 
rol important îl pot juca O.N.U. și 
instituțiile sale specializate. Coope
rarea internațională, bilaterală și 
multilaterală, în cadrul O.N.U. sau 
pe alte căi — a subliniat delegatul 
român — poate stimula îmbunătăți
rea alimentației în țările aflate în 
curs de dezvoltare, în condiții con
forme principiilor egalității în drep
turi între națiuni și ale avantajelor 
reciproce.

CRIZA DE GUVERN DIN TURCIA 
PE CALE DE SOLUȚIONARE

PREMIERUL DEMIREL A PREZENTAT LISTA NOULUI GUVERN

Convorbiri economice so- 
vieto-americane. Mihail Neste- 
rov, președintele Prezidiului Consiliu
lui Unional al Camerei, de Comerț a 
U.R.S.S., a primit vineri misiunea co
mercială americană din statul Dela
ware, condusă de Pierre Dupont, pre
ședintele firmei „Dupont Chemical 
Corporation". Misiunea americană ur
mează să aibă o serie de convorbiri cu

După vizita în Iugoslavia 
a ministrului economiei al 
R.F.G., Karl Schiller, la Belgrad a 
fost dat publicității un comunicat în 
care se arată că în cursul convorbirilor 
au fost abordate în special chestiuni 
referitoare la schimburile de mărfuri, 
liberalizarea copierțului, cooperarea în 
producția industrială, investiții, credite 
financiare, probleme referitoare la ba
lanțele de plăți și turism.

Guvernul algerian a a- 
nunțat naționalizarea între-

prinderilor care se ocupă cu importul 
produselor confecționate din piele, 
textile și lemn — s-a anunțat oficial 
la Alger.

La Tîrgul internațional 
do Ia Leipzig au fost acordate 
vineri medaliile de aur celor mai bune 
exponate. Cu acest prilej, prevenitorul 
de erupție, prezentat pentru prima 
oară de România la un tîrg interna
țional, a fost distins cu medalia de 
aur.

Camera Comunelor a a- 
probat Cartea Hibă anua,ă în 
problemele apărării prezentată de gu
vernul laburist în urmă cu 15 zile. 
Documentul, adoptat cu o majoritate 
de numai 21 de voturi, stabilește chel
tuielile militare ale Marii Britanii pe 
exercițiu] financiar 1970—1971. Slaba 
majoritate cu care a fost adoptată 
Cartea Albă se datorește abținerii a 40 
de deputați laburiști.

ANKARA 6 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală din Turcia, care du
rează de peste trei săptămîni, pare să 
se apropie de faza sa finală. Vineri, 
premierul desemnat Suleyman Demi- 
rel a prezentat președintelui repu
blicii lista celor 24 de membri ai nou
lui guvern — care este identică cu 
cea a guvernului demisionar.

Declarația-program a guvernului va 
fi prezentată luni, iar votul parlamen
tului ar urma să aibă loc vinerea 
viitoare. Președintele Cevdet Sunay a 
aprobat lista noului guvern.

După cum se știe, criza actuală a

Convorbiri 
între P. C. Francez
și Partidul socialist

PARIS 6. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : .Toi 
a avut loc, la sediul C.C. al P.C 
Francez, o primă întîlnire a delega
țiilor P.C.F. și Partidului socialist. 
Delegația Partidului socialist a fost 
condusă de Alain Savary, prim-se- 
cretar,. iar cea a P.C.F. de Georges 
Marchais, secretar general adjunct, 
în cursul acestei prime întîlniri, du
pă cum se arată în comunicatul dat 
publicității, cele două delegații au 
făcut un schimb de vederi asupra 
conținutului convorbirilor și au con
firmat atașamentul lor față de pre
vederile și spiritul declarației co
mune din 18 decembrie 1968.

UN DEZIDERAT AL POPOARELOR, 0 CERINȚĂ A VIEȚII INTERNAȚIONALE:

Tratativele pentru dezarmare să treacă

în ziarele de ieri au fost publica
te considerentele și propunerile în 
problemele dezarmării, prezentate, din 
însărcinarea guvernului Republicii 
Socialiste România, de delegația țâ
rii noastre, în ședința de joi a Co
mitetului de la Geneva pentru dezar
mare. Poziția și propunerile preco
nizate constituie o importantă ini
țiativă de politică externă a Româ
niei, o contribuție de seamă la cauza 
dezarmării, în scopul de a se da un 
puternic impuls actualelor tratative, 
de a se păși ferm și hotărît pe fă
gașul înfăptuirilor practice. Această 
inițiativă a statului român reflectă, 
cu putere, principiile fundamentale 
ale politicii externe a Românioi, care, 
dînd glas aspirațiilor profunde ale 
poporului român, preocupărilor sale 
neobosite de edificare a noii orîndu- 
iri, manifestă în același timp un înalt 
spirit de responsabilitate pentru 
cauza socialismului și a păcii, secu
rității și progresului social în lume, 
pentru soarta întregii omeniri.

Opinia publică internațională, toate 
popoarele lumii năzuiesc spre în
făptuirea dezarmării, problemă care 

, se pune în zilele noastre cu o acui
tate fără precedent, datorită primej
diei pe care o reprezintă armele mo
derne, precum și enormei risipe de 
mijloace materiale și intelectuale pe 
care o implică înarmarea. Cu toate că 
în arsenalele statelor s-au acumulat 
uriașe stocuri de arme nucleare — 
în stare să distrugă de citeva ori 
omenirea, să transforme în ruine 
principalele centre ale producției și 
culturii — laolaltă cu stocuri uriașe 
de armament chimic, bacteriologic, 
precum și de așa-zis armament cla
sic, cursa înarmărilor continuă să se 
intensifice și să se diversifice. 
Colosalele sume cheltuite în prezent 
pentru înarmare, circa 200 miliarde 
de dolari, sînt o grea ipotecă pentru 
programele de dezvoltare ale tuturor 
statelor

Reliefînd amenințarea permanentă 
pe care înarmarea o reprezintă pen
tru viața popoarelor și a însăși civi
lizației umane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat in cuvintarea 
rostită la marea Adunare populară 
de ieri : „Este timpul ea toate po
poarele. toate guvernele, toți oamenii 
politici să gindească cu cea mai marc 
răspundere Ia pericolul care ame
nință planeta noastră și să acționeze 
in modul cel mai hotărît pentru a 
se pune capăt înarmărilor — și în pri
mul rind pentru distrugerea arma

mentului nuclear, chimic și bacterio
logic. Trebuie înțeles că in condi
țiile tehnicii militare de azi nu 
există nici un mijloc de apărare cu 
adevărat eficace — nici chiar un sis
tem de. racisetă-antirachetă — care 
să poată salva omenirea de la distru
gerile cauzate de un război atomic. 
Pină nu este prea tîrziu, popoarele 
trebuie să-și ridice glasul pentru a 
impune realizarea dezarmării și in 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Există în lume forțe uriașe care, 
unindu-și eforturile, pot zădărnici 
politica de război a imperialiștilor, 
pot asigura pacea în lume".

Cu toate că necesitatea înfăptuirii 
dezarmării este atît de stringentă, o- 
pinia publică mondială constată cu 
adine regret că, deși se discută de 
multă vreme despre dezarmare și de 
mult timp funcționează un Comitet 
special al O.N.U. pentru tratative în 
acest domeniu, în fapt progresele rea
lizate sînt nesemnificative. Este 
de aceea cu totul îndreptățită 
cerința ca să se treacă, în sfîrșit, de 
la discuții mai mult sau mai puțin 
lipsite de eficacitate, la pași reali, să 
se obțină succese, fie cit de mici la 
început, pe calea opririi cursei înar
mărilor. reducerii și lichidării înar
mărilor. Așa cum a afirmat șeful 
statului nostru, România consideră eâ 
lucrările Comisiei de la Geneva tre
buie să fie orientate spre rezolvarea 
problemelor concrete ale dezarmării. 
Și tocmai acesta este sensul major a) 
propunerilor prezentate de delegația 
română.

România s-a pronunțat consecvent 
și iși reafirmă atașamentul ei ferm 
față de ideea dezarmării generale — 
ca mijloc radical de !'■ soluționare a 
problemelor grave pe care Ie ridică 
înarmările, ca garanție materială a 
păcii. în cadrul negocierilor pen
tru dezarmare generală, de o 
prioritate absolută trebuie să se 
bucure, după părerea țării noastre, 
dezarmarea nucleară, obiectiv a 
cărui realizare constă' în interzice
rea folosirii armelor nucleare, sis
tarea producției, reducerea și în ul
timă instanță lichidarea stocurilor 
de arme nucleare și a mijloacelor 
de transportare a lor Ia țintă.

Pentru îmbunătățirea atmosferei 
politice pe plan regional și. interna
țional, pentru înaintarea spre obiec- . 
tivul dezarmării generale o mare im
portanță ar.avea adoptarea unor mă
suri de dezarmare regională ; în a- 
cest sens, România se pronunță pen

tru acorduri regionale, mai. ales în 
Europa ca o modalitate de promo
vare a țelului securității europene 

în' același timp, din dorința de a-și 
spori contribuția la negocierile pen
tru înfăptuirea unor măsuri concrete, 
urgente și eficace în domeniul de
zarmării. România prezintă o serie 
de propuneri care, pornind de la 
poziția de principiu a țării noastre 
In acest domeniu, răspund unor ne
cesități stringente ale momentu
lui internațional actual, unui 
larg consens in opinia publică, 
adoptarea și traducerea lor în viață 
prezentind o însemnătate deosebită.

Astfel, in primul rind, țara, noastră 
preconizează înghețarea și reducerea 
bugetelor militare ale tuturor state
lor — măsură de o evidentă actua
litate, care ar constitui un prim-pas 
concret în direcția frînării cursei 
înarmării și care ș-ar răsfrînge po
zitiv pe plan economic și politic.

O mare importanță principială și 
practică are propunerea cu privire la 
asumarea, printr-un document inter
național cu forță obligatorie și vo
cație universală, a unor angajamente 
ferme de nerecurgere la forță sau 
la amenințarea cu folosirea forței, de 
neamestec, sub orice formă și in nici 
o împrejurare, în treburile interne 
ale altor state. Interesele destin
derii, securității, cooperării inter
naționale și. în perspectivă, ale 
dezarmării, generale cer abolirea de
finitivă a politicii de forță, promova
rea consecventă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în. drepturi, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho- 
tări singur.' soarta, fără nici un a- 
mestec din. afară, avantajul reciproc 
— ca principii imuabile, ale unor re
lații internaționale normale și sănă
toase.,

în strînsâ conexiune cu propu
nerea de mai sus este și aceea pri
vind renunțarea la efectuarea de ma
nevre militare pe teritoriul altor 
state : interzicerea creării de noi 
baze militare și a amplasării de noi 
arme nucleare pe teritorii străine; 
măsuri de lichidare a bazelor mili
tare străine. Traducerea în viață a 
unei asemenea propuneri nu poate 
decîț să favorizeze un proces care, 
treptat, va duce la eliminarea facto
rilor de încordare, cujminînd cu li
chidarea completă,.a bazelor militare, 
străine; Nu baze militare, .ci baze.de 
cercetări științifice, de pregătire a 
cadrelor, de asistență și . cjodperare

tehnică; în scopul propășirii econo
mice și culturale a popoarelor — 
iată mesajul profund pașnic și uma
nitar pe care îl aduce lumii propu
nerea guvernului român

în opinia publică a cîștigat larg 
teren ideea creării de zone denuclea- 
rizate. România reafirmă însemnăta
tea, actualitatea acestei modalități 
și utilitatea acestei măsuri . pentru 
procesul dezarmării nucleare, reîn- 
noind în acest sens cunoscutele pro
puneri cu privire la transformarea 
Balcanilor intr-o zonă, de bună ve
cinătate, fără arme nucleare.

Este cunoscut că, la inițiativa gu
vernului român, Organizația Națiuni
lor Unite a proclamat perioada 
1970—1979 drept Deceniu al dezar
mării, care să constituie un stimulent 
pentru eforturi perseverente îndrep
tate spre înfăptuirea acestui dezide
rat major al. omenirii. Pentru ca a- 
ceastă hotărire. să-și dea cu adevă
rat roadele, guvernul nostru propune 
elaborarea unui program de acțiuni și 
măsuri concrete al Deceniului dezar
mării.

Tot in scopul de a spori eficiența 
negocierilor, România propune a- 
sigurarea unui cadru adecvat in 
vederea participării Ia dezbate
rile comitetului a tuturor statelor 
care doresc sâ-și exprime poziția in 
legătură cu problemele dezarmării, 
și sugerează să se acționeze astfel in
cit să se creeze condițiile necesare 
pentru participarea tuturor puterilor 
nucleare la tratativele de dezarmare, 
inclusiv ale unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare. Numai prin con
jugarea eforturilor, prin contribuția 
tuturor țărilor, mari și mici, se vor 
putea . obține rezultatele practice pe 
care le așteaptă popoarele.

însemnătatea propunerilor Româ
niei este confirmată și de ecoul larg 
pe care ele l-au determinat. Agen
țiile internaționale de presă au rela
tat pe larg conținutul acestor pro
puneri. ziare din diferite capitale ale 
lumii .și de diferite tendințe politice, 
numeroase posturi de radio și te
leviziune le consacră știri și co
mentarii: Ziarul parizian .,1'Au-
roră" țși I exprimă părerea că multe 
națiuni „se vor arăta favorabile a- | 
cestor propuneri", iar postul de ră- I 
dio Luxembourg te apreciază ca fiind | 
de natură „să impulsioneze puternic 
Conferința de la Geneva".

Membră a Comitetului de dezarma
re încă de la înființarea . sa, Româ
nia a militat neobosit pentru a pro
mova. împreună cu alte state socia
liste,. cu., celelalte state iubitoare de 
pace, țelul nobil al dezarmării. Ac
tivitatea desfășurată in acest cadru, 
pătrunsă de spiritul înțelegerii și co
laborării internaționale, s-a bucurat 
de o înaltă apreciere în opinia pu
blică, in rindul popoarelor, ca și a 
numeroase state. Prezentind noi
le sale propuneri — propuneri 
constructive, realiste și practice 
— țara noastră este animată de 
dorința de a stimula desfășurarea cu 
succes a tratativelor, de a face să 
progreseze cauza dezarmării — cauză 
comună a tuturor popoarelor.

Ion FINTÎNARU

Standul românesc de la expoziția „Căminul ideal" deschisă recent la Londra
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Declarația C.C. al Frontului Patriotic Laoțian
HANOI 6 (Agerpres) — în 

cursul unei conferințe de 'presă 
organizate vineri la Hanoi, Phao 
Phim Phanchanh, membru al 
Comitetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos și director al Biroului 
de informații al F.P.L. din capitala 
Republicii Democrate Vietnam, a 
prezentat o declarație -în 5 puncte a 
Comitetului Central al Frontului Pa

triotic din Laos în legătură cu o so
luționare politică a problemei lao- 
țiene.

în declarație se arată, printre alte
le : Toate țările trebuie să respecte 
suveranitatea, neutralitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a Regatului 
Laos, potrivit dispozițiilor acordurilor 
de la Geneva din 1962. Statele Unite 
trebuie să pună capăt intervenției și 
agresiunii lor în Laos, să înceteze es
caladarea războiului și bombarda
mentele impotriva teritoriului lao
țian, să-și retragă toți consilierii, în
tregul personal militar, armele și 
materialul de război, să renunțe la 
întrebuințarea bazelor militare din 
Tailanda Și a mercenarilor tailandezi 
în agresiunea din Laos. S.U.A. tre
buie să înceteze să folosească teri
toriul Laosului pentru intervenții și 
agresiuni împotriva altor țări.

în conformitate cu acordurile de la 
Geneva din 1962, Regatul Laosului 
se va abține de la. participarea la a- 
lianțe militare cu alte țări și nu va

autoriza nici unei țări străine să-și 
instaleze baze militare sau să introdu
că trupe și personal militar pe terilor 
riul său. El va aplica o politică exter
nă de pace și neutralitate, va stabili 
relațiile cu celelalte țări pe baza 
principiilor coexistenței pașnice și va 
accepta ajutoare, neînsoțite de con
diții politice, de la toate țările.

Laosul va respecta independența, 
suveranitatea, Unitatea și integritatea 
teritorială a Vietnamului. Laosul va 
respecta, de asemenea,, independența, 
suveranitatea, neutralitatea și inte
gritatea teritorială a Regatului .Cam- 
bodgiei, în cadrul frontierelor sale 
actuale.

Se prevede respectarea tronului, 
organizarea de alegeri generale libere 
și democratice, pentru crearea unei 
Adunări Naționale, formarea unui 
guvern democratic de uniune națio
nală, reprezentant adevărat al po
porului și al diferitelor grupări etni
ce, edificarea Laosului pașnic, inde
pendent, neutru, democratic, unificat 
și prosper.

Unificarea Laosului trebuie să 
fie realizată prin consultări între par
tidele politice, pe baza principiului e- 
galității și înțelegerii naționale, fn 
timpul acestei perioade de unificare, 
nici un partid nu va trebui să folo
sească fprța pentru a exercita influ
ență asupra regiunilor controlate de 
către altul.
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fost declanșată la 14 februarie, după 
ce un grup de 41 de deputați, membri 
ai Partidului ,dreptății — de guvernă- 
mînt — au votat împotriva proiec,’”- 
lui de buget pentru anul 1970. A"

CANDIDATURA
LA PIAȚA COMUNA «

temă dominantă 
a convorbirilor 

anglo—vest-germane
Comentînd semnificația recen

tei vizite a cancelarului Brandt 
sub raportul evoluției relațiilor 
anglo—vest-germane, presa de 
aci remarcă intenția reciprocă 
de a se imprima acestei vizite 
un caracter cit mai amical, ți- 
nînd seama, după cum se ex
primă „Financial Times", că 
,',un obiectiv primordial ai poli
ticii externe britanice este de a 
fi în termeni buni cu Germania 
occidentală", acest lucru putîn- 
du-i facilita mult dorita alătura
re la „comunitatea celor șase". 
Alături de cordialitate și-au fă
cut însă loc destule elemente de 
prudență diplomatică, cele două 
părți ferindu-se să se angaje
ze prea mult în legătură cu pro
blemele majore examinate îm
preună.

In cursul discuțiilor s-a a- 
cordat o anumită precădere si
tuației din Orientul Apropiat, 
problemelor N.A.T.O., precum și, 
bineînțeles, mult controversa
tei teme a candidaturii britanice 
la Piața comună. Această din 
urmă problemă a fost abordată 
în lumina intențiilor oficiale

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCV

britanice de a asigura Londrei 
un loc influent în cadrul unei 
comunități economice vest-euro- 
pene lărgite. Promisiunile can
celarului vest-german de â spri
jini cererea britanică — pro
misiuni pe care ziarele britanice 
le salută , cu satisfacție, conside- 
rîndu-le a fi rezultatul cel mai 
important al vizitei — coincid, 
de altfel, în timp, cu o, nonă 
rundă de pregătiri diplomatice 
ale Whitehall-ului. Opt amba
sadori britanici — din capitalele 
țărilor membre ale Pieței co
mune și ale A.E.L.S. — au fost 
convocațj la Londra pentru a 
examina împreună cu ministrul 
de externe britanic chestiunile 
preliminare negocierilor cu „cei 
șase".

Schimburile de vederi Wilson- 
Brandt au inclus, după relată
rile presei, și o detaliată expu
nere a liniei politice urmate de 
Bonn în ultimul timp, în con-’ 
textul general al relațiilor sale 
cu țările socialiste. Au reținut 
atenția declarațiile cancelarului 
Brandt la Asociația presei străi
ne în legătură cu propusa con
ferință a securității europene — 
problemă pe care curentele opi
niei publice o fac să fie tot mai 
frecvent înscrisă pe agenda întîl- 
nirilor dintre oameni de stat 
din diverse țări — remarcile 
făcute cu acest prilej,■> în sensul 
că progresul discuțiilor care au 
loc în prezent între reprezen
tanții Bonn-ului și reprezentan
ții unor țări socialiste nu vor 
putea decît să faciliteze convo
carea unei asemenea conferințe.
Un aspect, de alt ordin însă, 

scos în evidență de observatorii 
de la Londra este acordul pri
vind contribuția pe care Bonn-ul 
ar fi dispus să o. aducă pentru 
acoperirea cheltuielilor de între
ținere a unei brigăzi britanice 
care urmează să fie readusă în 
Germania occidentală. Brigada 
a fost, după cum se știe, retrasă 
cu doi ani în urmă, după deva
lorizarea lirei sterline.

în general, consensul presei 
londoneze este acela că Marea 
Brițanie a încercat să-și asigure 
un aliat influent în tentativa ei 
de ocupare a unui rol proemi
nent în viitoarea desfășurare a 
tratativelor cu C.E.E.
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