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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA INSTITUTUL
DE FIZICĂ ATOMICĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Maxim Ber- ghianu, Manea Mănescu, Dumitru Popa și Ion Stănescu, a făcut miercuri dimineața o vizită la Institutul de fizică a- tomică, unul din cele mai mari și importante centre de cercetări din țară.Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de prof, univ. loan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru E- nergia Nucleară, directorul institutului, și de acad. Horia Hulubei, ministru consilier la Consiliul de Stat.La intrarea în institut, oaspeții sînt întîmpinați de A- drian Georgescu, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, Emilian Rodeanu, vicepreședinte al comitetului, Dănilă Barb și Marius Petrașcu, directori adjuncți ai institutului, de academicieni, cercetători și specialiști.în sala bibliotecii, unde se afla reunit consiliul științific al institutului, prof. univ. loan Ursu a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți ' conducători de partid și de stat un călduros salut de bun Venit, exprimînd, în numele oamenilor de știință, calde mulțumiri pentru sprijinul permanent acordat de partid și guvern creării și dezvoltării acestei instituții moderne, a cărei activitate este consacrată investigării unuia dintre cele mai revoluționare domenii ale științei contemporane.Institutul de fizică atomică — a arătat vorbitorul — a fost înființat în anul 1956 prin reorganizarea Institutului de fizică al Academiei ; din anul 1968, institutul a trecut sub directa îndrumare a Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. în decursul activității sale au fost obținute progrese substanțiale în dezvoltarea fizicii românești. Pornind de la o serie de rezultate disparate, reali-
(Continuare în pag. a III-a)

Stimați tovarăși,Doresc să mulțumesc președintelui Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, tovarășul Ursu, și celorlalți tovarăși din conducerea institutului pentru explicațiile ce ni lg-au dat pe parcursul vizitei. Totodată, felicit pe lucrătorii Institutului de fizică atomică, pe specialiștii tuturor institutelor din cadrul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, care colaborează la dezvoltarea cercetărilor îii" domeniul fizicii atomice, pentru rezultatele obținute în activitatea de pînă acum. Aceste rezultate dovedesc că dispunem de cadre bune de cercetare, că există toate premisele ca programul național de folosire a energiei nucleare în scopuri pașnice să fie realizat în condiții optime.Firește, eu nu sînt specialist și nu doresc să intru în problemele de specialitate, tehnice. Am vizitat institutul dumneavoastră încă în primii săi ani de activitate și pot spune că ați obținut progrese mari în cercetarea științifică. Știu că rezultatele activității dumneavoastră sînt apreciate de multe institute din țară, cît și din străinătate. Aș putea deci spune că ceea ce s-a făcut pînă acum este mulțumitor, dacă ținem seama de nivelul pe care l-am atins, de mijloacele de care dispunem în acest domeniu. Cunoașteți însă că sarcinile pe care ni le-am propus în programul nuclear național sînt deosebit de mari, cer efojrturi importante. mai cu seamă dacă avem

Joi 7 mai 1970 6 PAGINI - 30 BANI

Cuvintarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu

în vedere că, pe plan mondial, știința în acest domeniu se dezvoltă foarte rapid. Noi am dori ca, în perspectivă, să ne bazăm nu numai pe sistemul actual de reac- tori cu apă grea sau cu uraniu îmbogățit, ci să ajungem cît mai repede la utilizarea de reactori rapizi. Cercetările în această privință sînt, la noi, abia la început — în străinătate sînt mai avansate. Este necesar ca atît comitetul cît și institutele specializate de cercetare să-și îndrepte activitatea și în acest domeniu, să acorde o atenție mai - mare acestei probleme; trebuie să ținem seama de faptul că nu dispunem de prea mult uraniu și că este necesar să ajungem la o folosire cît mai rațională, optimă, a acestuia.în acest institut se fac, de asemenea, cercetări în domeniul la- serilor și în alte domenii care sînt foarte importante atît pentru industrie cît și pentru dezvoltarea in general a cercetării științifice.Am văzut și unele realizări din domeniul aparaturii electronice. Impresia mea este — și cred că și ceilalți tovarăși sînt de aceeași părere — că întregul colectiv, de la cdnducere și pînă la muncitor, desfășoară în această privință o activitate susținută, cu bune rezultate.După cum cunoașteți, în cadrul programului național, se prevede dezvoltarea a încă unui centru de cercetare nucleară ; trebuie, de a- semenea, să începem să construim și centrale atomice. Toate acestea 

cer eforturi foarte serioase. în planul nostru este prevăzut să importăm o centrală care să funcționeze pe bază de uraniu îmbogățit și, în acest sens, sînt în curs tratative cu Uniunea Sovietică. în același timp, ducem tratative cu alte state pentru importul de centrale pe uraniu natural cu apă grea — care reprezintă orientarea de bază în programul național de utilizare a ■energiei nucleare în scopțuri. pașnice. Aceasta presupune însă și impulsionarea cercetării în țara noastră, precum și o serie de măsuri serioase pentru pregătirea cadrelor respective. După cîte știu, în programul național este prevăzut ca pînă în 1980 să pregătim aproape 30 000 de cadre — ceea ce reprezintă o sarcină deosebit de importantă. Desigur, crearea centrului dumneavoastră de pregătire a cadrelor reprezintă un fapt pozitiv, dar constituie numai un început. Va trebui să se realizeze în acest domeniu o mai bună colaborare cu facultățile de fizică, deoarece, pînă la urmă, acestea au rolul principal _ în pregătirea cadrelor respective. Este necesar să luăm toate măsurile spre a asigura pregătirea din timp a specialiștilor, pentru că numai astfel vom putea realiza programul pe care l-am stabilit.Cu toate rezultatele bune obținute pînă acum, cu toate că dispunem de oameni cu temeinică
(Continuare în pag. a III-a)
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DE PE SOMEȘ
A început construcția Comple

xului hidroenergetic Mărișel și 
Tarnița de pe riul Someș. Cele 
două centrale, cu o putere ins
talată de 265 MW, vor utiliza o 
cădere brută de apă de 550 m și 
vor da o producție anuală de 
energie electrică de 470 milioane 
kWh. Realizarea acestor două 
centrale — una în subteran, la 
o adîncime de 100 de metri sub 
nivelul albiei, și alta la supra
față — este legată de un com
plex de lucrări de mare volum, 
printre care amenajarea a două 
lacuri de acumulare cu un vo
lum total de 295 milioane m c 
— uriaș torent zăgăzuit de două 
baraje, unul de 100 metri înăl
țime,. altul de 89 metri. Canalele 
subterane de aducțiune, strămu
tările de albie, construcțiile de 
drumuri și poduri etc. formează 
un alt grup de lucrări de volum 
ridicat. De asemenea, se află în 
construcție un lac de acumulare 
la Gilău, cu o capacitate de 4 
milioane m c, care va alimenta 
cu apă potabilă municipiul Cluj.

în momentul de față, numărul 
constructorilor grupului de șan
tiere construcții-montaje hidro
energetice a ajuns la 1700, fi
ind în creștere. Au venit să 
muncească aici echipe întregi de 
betoniști, mineri, dulgheri, me
canici, zidari, maiștri, ingineri și 
tehnicieni, care au dat viață mo
numentalelor construcții hidro
energetice de pe Valea Bistriței 
și a Argeșului.

Au fost atacate, concomitent, 
și lucrări făcînd parte din com
plexul energetic propriu-zis. La 
construcția platformei pentru 
portalul de aducțiune secundar 
Someșul Rece II se înaintează 
în galerie. De asemenea, s-au 
executat excavațiile la portalul 
galeriei de fugă ji s-a intrat în 
galerie.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

Un pilon al dezvoltării industriale a județului Vrancea : Fabrica de confecții din Focșani

Prin jertfe și eroism
ARMATA ROMÂNĂ 
și-a înscris contribuția 
la victoria popoarelor 

asupra fascismului

SPECTACOL DE GALA 
prezentat de formațiile laureate 

ale Festivalului național 
al artei studențești—ediția 1970
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Formațiile laureate ale Festivalu
lui național al artei studențești — 
ediția 1970, competiție intrată în tra
diția nouă a vieții universitare din 
țara noastră — au prezentat miercuri 
seara, in Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, un spectacol de 
gală.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu cu soția, Ion 
Gheorghe Maurer cu soția. Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil cu 
soția, Gheorghe Pană cu soția, 
Gheorghe Rădulescu cu soția. Ma
xim Berghianu. Dumitru Popa. 
Gheorghe Stoica. Ion Iliescu.

Au fost prezenți membri ai Comi
tetului Central al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, personalități 
ale vieții culturale, profesori și stu- 
denți. un numeros public.

Erau de față membri ai corpului 
diplomatic.

La sosire, conducătorii de partid și 
de stat au fost întîmpinați de Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului, și 
Traian Ștefănescu, președintele 
Uniunii asociațiilor studențești. Un 
grup de studenți au oferit flori înal- 
ților oaspeți.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori ai partidului și statului sint 
salutați de asistență cu puternice 
aplauze.

Un exemplu elocvent al amplorii 
pe care a luat-o mișcarea artistică 
din facultăți și institute este și Fes
tivalul național al artei studențești, 
care, din doi în doi ani, aduce pe 
numeroase scene talente autentice.

Acest fapt l-a ilustrat din plin ac
tuala ediție a festivalului, care, pe di
verse genuri artistice, s-a desfășu
rat- în mai multe centre universitare 
ale țării : la Brașov s-au întrecut for
mațiile de teatru dramatic și de poe
zie, la Timișoara cele de muzică u-

șoară și de estradă, la Cluj forma
țiile folclorice, la Iași cele corale și 
instrumentale. In cadrul aceluiași 
festival, la București au fost organi
zate salonul studențesc de primă
vară și colocviul de literatură. Fru
moasa paradă a portului, cîntecului 
și dansului popular, desfășurată pe 
străzile Clujului, a constituit o ade
vărată sărbătoare artistică. La toate a- 
ceste manifestări, mii și mii de spec
tatori, printre care numeroși stu
denți, au aplaudat cu căldură pe co
legii lor artiști. I

Peste 12 000 de studenți au urcat 
pe scenele festivalului în fazele de 
selecție, iar dintre aceștia 2 500 și-au 
disputat întîietatea pe podiumurile 
finalelor.

In holul sălii palatului, mari pa
nouri' cu fotografii înfățișează aspecte 
din marea întrecere artistică a stu
denților. Firește, spectacolul de gală 
nu putea să reunească decît o parte 
din programele atît de variate ale 
festivalului. Aseară, pe scena Sălii 
Palatului, au evoluat laureații, care 
au demonstrat din plin măiestria lor 
interpretativă. în versuri și cîn- 
tece avîntate, studenți români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități au slăvit partidul, patria so
cialistă, au dat expresie sentimentelor 
lor de bucurie pentru viața nouă, de 
încredere în viitorul luminos al pa
triei.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes. Artiștilor studenți le-au 
fost oferite flori din partea conduce
rii de partid și de stat.

Interpreți și spectatori Intonează 
tradiționalul imn al studențimii, „Gau- 
deamus igitur". întreaga asistență, 
prin vii și puternice aplauze, își ex
primă atașamentul față de Partidul Co
munist Român, față de conducerea sa.

★
Spectacolul a fost transmis în di

rect de studioul nostru de televiziune.
(Agerpres)

In incinta institutului, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinafi cu deosebită căldură și entuziasm Foto; Gh. Vințilă

împreună cu întreaga omenire pro
gresistă, poporul român aniversează, 
la 9 mai, 25 de ani de la victoria asu
pra Germaniei hitleriste, eveniment 
de însemnătate covîrșitoare în viața 
popoarelor.

Sărbătorirea unul sfert de veac 
de la terminarea victorioasă a 
celui de-al doilea război mondial 
în Europa prilejuiește rememorarea 
tragicelor evenimente care au dus la 
pregătirea crîncenei conflagrații 
mondiale. Fascismul german subju
gase aproape toate statele europene, 
instaurînd un sîngeros regim tero
rist. Existența multor popoare, prin
tre care și a poporului român, era 
grav amenințată.

împotriva agresiunii fascismului 
german s-au ridicat uriașe forțe de 
pe toate continentele. Constituirea 
coaliției antihitleriste — din care fă
ceau parte Uniunea Sovietică, Anglia, 
Statele Unite ale Americii și căreia 
i s-au alăturat apoi multe alte țări 
— a avut o importanță deosebită în 
obținerea victoriei asupra Germaniei 
hitleriste și Japoniei militariste.

Forța principală a coaliției antihit
leriste a reprezentat-o Uniunea So
vietică, care a adus contribuția ho- 
tăritoare Ia infrîngerea Germaniei 
fasciste. Sub conducerea P.C.U.S., 
popoarele sovietice au luptat cu un 
neasemuit eroism, neșovăind în fața 
celor mai grele sacrificii. In bătăliile 
purtate pe un front ce se întindea pe 
mii de kilometri, glorioasa armată 
sovietică, avînd sprijinul întregului 
popor, a sfărîmat pas cu pas mașina 
de război nazistă, însuflețind lupta 
de eliberare a popoarelor, încrederea 
acestora în victorie. Vitejia ostașilor 
și partizanilor sovietici, tenacitatea 
întregului popor sovietic în înfrunta
rea >cu dușmanyj au stîrnit admirația 
întregii lumi, scoțînd puternic în 
evidență superioritatea și forța In
vincibilă a socialismului.

Un moment remarcabil în Istoria 
celui de-al doilea război mondial și 
în deznodămîntul victorios al uria
șei confruntări l-a constituit mișca
rea de rezistență și acțiunile partiza
nilor pentru eliberarea de sub jugul 
fascismului, mișcări în fruntea căro
ra se aflau partidele comuniste și 
muncitorești.

Exponent al aspirațiilor de liber
tate a poporului, a stării de spirit 

General colonel Ion IONIȚĂ
ministrul forțelor armate

antifasciste a covîrșitoarei majorități 
a populației țării, înfruntînd prigoa
na și represiunile regimului dictato
rial, ale cotropitorilor hitleriști, Par
tidul Comunist Român a organizat și 
unit în jurul său toate forțele demo
cratice și patriotice interesate în eli
berarea țării de sub jugul fascist. 
Exprimînd mînia și revolta celor mai 
largi mase ale poporului împotriva

ROMA NIA

IN RĂZBOIUL 

ANTIHITLERIST
ocupanților naziști, rezistența an
tifascistă a îmbrăcat forme diverse, 
de la sabotarea dispozitivului mili
tar fascist, a producției de armament 
și a transporturilor militare, pînă la 
lupta de partizani și crearea forma
țiunilor patriotice de luptă antifas
cistă.

Partidul a acordat o deosebită a- 
tenție muncii politice în armată, în 
rîndurile căreia s-a dezvoltat o pu
ternică stare de spirit antihitleristă. 
Ostașii, precum și un număr tot mai 
mare de ofițeri și generali, pătrunși 
de spiritul răspunderii față de desti
nele națiunii, au înțeles că singura 
cale de salvare a României de la ca
tastrofă era calea arătată de Partidul 
Comunist Român : răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste, ieșirea din 
războiul antisovietic și alăturarea 
țării la coaliția antihitleristă. Hotă- 

rîrea de a-și aduce contribuția la 
lupta pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist s-a manifestat și în con
stituirea, pe teritoriul Uniunii So
vietice și cu sprijinul acesteia, a di
viziilor de voluntari „Tudor Vladimi- 
rescu" și „Horia, Cloșca și Crișan".

Bazîndu-se pe sprijinul larg și ho- 
tărît al maselor, în condițiile crește
rii generale a urii poporului român 
față de ocupanții hitleriști, folosind 
împrejurările internaționale favora
bile create ca urmare a victoriilor 
strălucite obținute de Uniunea So
vietică în lupta împotriva Germaniei 
fasciste, a loviturilor puternice pe 
care le dădeau agresorului hitlerist 
armatele coaliției antifasciste și po
poarele subjugate din Europa, P.C.R. 
a organizat și condus la vic
torie insurecția armată din au
gust 1944. în felul acesta, 23 August 
a devenit piatră de hotar în istoria 
poporului nostru, deschizînd larg 
drumul profundelor transformări de
mocratice, revoluționare, care aveau 
să ducă la victoria socialismului în 
România.

Răspunzînd intereselor supreme al» 
poporului, dînd curs chemării parti
dului, armata, în întregimea ei, a în
tors armele împotriva cotropitorilor 
naziști. Prin lupta unităților militare 
și a formațiunilor de luptă patrio
tice, sprijinite de populație, a fost 
zdrobită în numai opt zile rezistența 
trupelor hitleriste din zonele centrale 
și sudice ale țării, un teritoriu însu- 
mînd 150 000 de kmp. Bucureștiul de
venea una din primele capitale din 
Europa eliberate prin acțiunea forțe
lor insurecționale ale poporului. în a- 
celași timp, dispuse pe un front de 
1 400 km, alte trupe ale armatei ro
mâne au menținut un vast cap de pod 
în podișul Transilvaniei și în Banat, 
ceea ce a avut o însemnătate consi
derabilă pentru operațiile care au ur
mat.

însemnătatea internațională a insu
recției armate, cotitura radicală ne 
care ea a constituit-o în evoluția răz
boiului constă în faptul că, dejucînd 
încercările lui Hitler și Antonescu 
de a organiza pe teritoriul României 
o nouă linie de rezistență militară, a 
dus la prăbușirea frontului german

(Continuare in pag. a III-a)
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ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

CETĂȚENESC
Ce promit gospodarii 

„Gospodinei"

Industria alimentară reușește să sa
tisfacă, an de an, tn măsură tot mal 
mare, necesitățile de consum ale 
populației. Calitatea și forma de pre
zentare a produselor s-au îmbună
tățit. Sînt realizări care nu pot scăpa 
ochiului exigent al cumpărătorului. 
Din păcate, alături de aceste rezultate 
bune, există încă mari carențe in 
ceea ce privește calitatea unora din
tre mărfurile alimentare. Importanța 
acestui fapt nu mai trebuie de
monstrată. De calitatea produselor — 
îndelung dezbătută de cele mai înal
te foruri ale țării, în presă și în co
lectivele de lucrători — depind în 
măsură hotărîtoare progresul econo
miei naționale, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și u- 
mane, satisfacerea nevoilor tot mai 
complexe și variate ale producției și 
consumului intern. Am solicitat to
varășului Gheorghe Moldovan, mi
nistrul industriei alimentare, o con
vorbire în legătură cu 
calitatea produselor.

— Cetățeanul 
pleacă de la cre
dința că — tot 
așa cum, de pil
dă, biletul de 
tren, o dată 
cumpărat, ii o- 
feră certitudinea 
ajungerii la des
tinație — bunul 
achiziționat va 
răspunde pe de
plin interesului 
său. De multe 
ori insă, această 
încredere e știr
bită. Ce conse
cințe are — pe 
plan economic și 
social.— ignora
rea unui aseme
nea fenomen ?

— Trebuie să o spu
nem din capul locului : 
calitatea nu este o ce
rință dictată de vreo conjunctură, de 
gustul unuia sau altuia dintre produ
cători, ci un element fundamental al 
progresului economic. Otice diminua
re a calității produselor echivalează 
cu o risipire a materiei prime și a 
forței de muncă, cu o scădere a po
sibilităților de aprovizionare a popu
lației. De aceea, garantarea calității 
nu este numai o chestiune de presti
giu, de realizare a planului de pro
ducție și beneficii, de încasare a pri
melor, pentru cutare sau cutare fa
brică ; ea prezintă implicații mult mai 
largi.

abstractă — va deveni o trăsătură de 
caracter efectivă și permanentă.

— Există cazuri de degradări 
Calitative care, după părerea 
noastră, probează nu atit de
fecțiuni de natură organiza
torică, cit existența unor zone 
de eclipsă a conștiinței profe
sionale—

— Vă referiți, dacă am Înțeles bine, 
la ignorarea normelor de calitate în 
scopul obținerii unor avantaje eco
nomice și materiale. Da, este o reali
tate... Tristă, dar realitate. Pentru a 
obține beneficii nejustificate, unele 
întreprinderi au înlocuit materiile 
prime avute In vedere la stabilirea 
prețurilor cu altele mai ieftine și de 
calitate inferioară. în anumite ca
zuri s-au diminuat consumurile spe
cifice, nu '-au respectat proporțiile 
din rețetele de fabricație. Toate a- 
ceste încălcări ale normativelor au 
fost prezentate ca „economii" ale ln-

Impuse de necesități economice ma
jore ți care prejudiciază calitatea 
produsului. La nivelul ministerului ți 
combinatelor se vor revizui standar
dele și normele interne, urmărindu-se 
Îmbunătățirea calității mărfurilor.

— Sinteți mulțumit de modul 
<n care funcționează controlul 
de calitate in întreprinderile mi
nisterului pe care il conduceți ?

— Din numeroasele analize între
prinse de noi rezultă că deprecierea 
unor mărfuri se produce ca urmare 
a organizării necorespunzătoare a 
controlului pe faze, a superficialității 
controlorilor și lipsei de exigență da
torate — așa cum spuneam mai îna
inte — conștiinței profesionale reduse 
a unor lucrători.

Legea privind asigurarea ți con
trolul calității produselor prevede o- 
bligația pentru conducerea ministe
relor, a combinatelor și fabricilor de 
a acorda o atenție deosebită înca-

CONTROLUL EXIGENT
—certificat de garanție 

pentru calitatea produselor

privește, am Inițiat elaborarea unor 
programe complexe, în întreaga in
dustrie alimentară, pentru Îmbunătă
țirea calității produselor.

— Paralel cu controlul teh
nic de calitate, controlul obștesc 
— expresie a opiniei publice — 
trebuie să vegheze și el asupra 
producției. Dumneavoastră, in 
calitate de conducător al unui 
organ central, cum apreciați 
măsura in care iși exercită a- 
tribuțiile controlul obștesc 7 A- 
vem in vedere, de pildă, activi
tatea sindicatelor.

— La realizarea unei producții de 
bună calitate — prin natura mun
cii — este angrenată întreaga masă 
de salariați. Consider necesar să în
treprindem măsuri care să formeze 
un curent de masă, o puternică opi
nie împotriva celor care nu-și înde
plinesc conștiincios îndatoririle. în 
această privință, sindicatele — orga

nizații obștești de 
masă — au un rol de
osebit. Alături de dis
cutarea sarcinilor de 
plan, cred că o pre
ocupare permanentă 
a acestora trebuie să 
o constituie calitatea. 
Vom cere sprijinul 
organizațiilor de masă 
din întreprinderi și al 
echipelor de control 
obștesc, pentru ca 
printr-un efort conju
gat să 
zultate 
cinilor

în legătură cu cele semnalate In articolul „De ce 
au devenit bărbații clienți statornici ai magazinu
lui „Gospodina", Direcția alimentației publice 
din Ministerul Comerțului. Interior ne J trimi
te un răspuns în care se arată : „Sîntem de 
acord cu conținutul articolului, cu atlt mai mult cu 
cit din constatările organelor noastre au rezultat și 
alte aspecte negative. Conducerea ministerului nos
tru, preocupată de îmbunătățirea structurii rețelei 
de alimentație publică și deschiderea de noi unități 
dintre cele mai frecventate de consumatori, printre 
care și cele de tip „Gospodina", a solicitat comite
telor executive ale consiliilor populare județene, 
încă de Ia sfîrșitul anului 1969, reexaminarea pre
vederilor pentru diversificarea rețelei în 1970 și 
completarea acestor planuri. în județul Bihor, 
de pildă, celor 17 unități și secții existente 
la sfîrșitul anului trecut li se vor adăuga, în 1970, 
încă 4 unități proprii și 7 secții în magazinele ali
mentare ; în județul Dolj numărul acestora va 
crește de la 7 la 30, în județul Mureș — de la 24 
la 40, in județul Neamț — de la 10 la 28, în județul 
Harghita — de la 27 la 40 etc.

Concomitent cu extinderea rețelei de unități de 
acest tip s-au făcut recomandări și in ceea ce pri
vește sortimentul de preparate specifice. Centrele 
de fabricație care livrează preparate și semiprepa- 
rate „gospodina" către unitățile „Alimentara" au 
impulsionat producția sortimentelor specifice, per- 
manentizindu-se expozițiile de artă culinară cu vîn- 
zare.

Funcționarea acestor unități va fi și în viitor In 
centrul atenției noastre, tn vederea obținerii unei 
structuri a rețelei și a sortimentelor care să satis
facă în mai mare măsură cerințele consumatorilor".

special la mărfurile deficitare. Dar s-au limitat 
doar... la înaintarea datelor recoltate nu și la valo
rificarea lor. (Păcat de eforturi). De asemenea, 
O.C.L. Produse industriale și cooperativele mește
șugărești au organizat două parăzi ale modei. (Pa
radă... de paradă. După cum ne spunea directorul 
O.C.L. Produse Industriale, nimeni n-a încercat să 
cunoască care anume model, sau culoare întrunește 
in mai mare măsură sufragiile publicului). Di
recția comercială a luat măsuri în vederea 
îmbunătățirii sondajului comercial și în special 
pentru prelucrarea datelor culese în cadrul 
acestor lucrări, cu Întregul colectiv al aparatelor 
comerciale, spre a putea orienta mai just cererea 
de mărfuri către industrie. Pe viitor se va acorda 
o atenție sporită studierii științifice a cererii da 
mărfuri, iar, în baza rezultatelor sondajelor, se va 
orienta aprovizionarea unităților comerciale".

Reținem — cu mențiunile făcute — intențiile lău
dabile ale industriei și comerțului arădean pentru 
găsirea celor mai potrivite căi de sondare a pieței, 
rezervîndu-ne dreptul să revenim pe parcursul 
realizării lor.

încălțăminte 
mai ușoară, flexibilă

și comodă

ca

obținem re- 
s Ia nivelul sar- 

actuale.
— Comerțul — 

ca beneficiar ți 
mandatar al in
tereselor consu
matorilor — tre
buie să 
cite un 
zitiv in 
minarea 
ducției

exer- 
rol po- 

deter- 
pro- 
unor 

de calitate. Se poate a-

în căutarea celor mai

Convorbire cu tovarășul Gheorghe MOLDOVAN
ministrul industriei alimentare

— V-am ruga si le precizați.
— în fiecare produs este inclusă 

muncai trecută a sute de mii de oa
meni, deci orice rebut înseamnă dez
integrarea unei părți din avuția na
țională, diminuarea posibilităților de 
valorificare superioară a resurselor 
și, în același timp, o pierdere irecu
perabilă pentru consum, pentru so
cietate. Fiecare din noi — cei cărora 
ni se dau pe mină, de către socie
tate. bunuri materiale — avem da
toria să le sporim valoarea, să 
le utilizăm rațional Toți pro
ducătorii trebuie să garanteze că 
ceea ce dau societății este util, că 
nimic din ceea ce produc nu înseam
nă muncă socială irosită.

— Și totuși, calitatea unor 
produse continuă să fie scăzută. 
Care este cauza : nepriceperea, 
sau neînțelegerea consecințelor 
pe care le implică producția de 
slabă calitate 7

— Unele greutăți de moment apă
rute în aprovizionarea cu materii 
prime și alte cauze fortuite au fost 
invocate și cînd nu era cazul, pen
tru a masca neglijența și indisciplina 
tehnologică. Deși condițiile materiale 
pentru exercitarea unui control com
petent au fost asigurate în toate uni
tățile și multe fabrici dispun de o 
dotare modernă, totuși parametrii 
calitativi nu sînt întotdeauna respec
tați. Asemenea acte sînt, în mare 
parte, rezultatul unei conștiințe ci
vice deficitare și al mentalității gre
șite care mai dăinuie la unii dintre 
lucrătorii noștri.

Este dificil de făcut o delimitare 
foarte precisă a cauzelor așa cum 
le-ați formulat în întrebare, pentru că 
Intre răspundere, exigență — pe de o 
parte — și calificare, pricepere profe
sională — pe de alta — există o le
gătură nemijlocită. Cu cît își vor în
țelege lucrătorii mai bine funcția so
cială și răspunderea pe care o au față 
de colectivitate, posibilitățile de ma
terializare a îndatoririlor profesiona
le, cu atît educația își va atinge mai 
deplin scopul, iar conștiința cetățe
nească și profesională —

treprinderilor respective, ceea ce a 
permis uneori încasarea de premii in 
condițiile în care calitatea produselor 
era compromisă, iar consumatorii, pe 
bună dreptate, nemulțumiți.

— însuși mobilul acestor ati
tudini — încălcarea rețetelor 
pentru a mijloci ciștigun facile, 
egoiste — indică neînțelegerea 
responsabilității sociale de către 
unii conducători de întreprin
deri.

— Nu trebuie să se înțeleagă că toți 
directorii și specialiștii din conduce
rea fabricilor patronează producția 
de calitate slabă. Cea mai mare par
te dintre ei depun toate eforturile 
pentru obținerea unor produse supe
rioare. Totuși, mai slnt încă unii care 
nu-și îndeplinesc sarcinile cu riguro
zitate, slăbesc posibilitățile de supra
veghere și — ceea ce este mai grav — 
încalcă cu bună știință standardele 
și, pentru a-și îndeplini mai comod 
sarcinile, recurg la realizarea unor 
„rețete personale". împotriva acestora 
există acum un instrument eficace. 
Noua lege privind asigurarea și con
trolul calității produselor prevede 
răspunderea materială, disciplinară și 
penală a angajaților pentru nerespec- 
tarea calității. De altfel, noi sîntem 
hotărîți să combatem orice manifes
tări de neglijență și lipsă de răspun
dere. Au și început să fie luate mă
suri : la Piatra Neamț au fost destl- 
tuiți cinci lucrători (inclusiv șeful fa
bricii de produse lactate), alți sala- 
riați (printre care un director și un 
inginer-șef) au fost retrogradați cîte- 
va luni ; măsuri asemănătoare au 
fost luate și la alte fabrici.

— Sintem informați ci, tn 
unele cazuri, înlocuirea de ma
terii prime sau schimbarea pro
porțiilor au fost făcute prin de
rogări date de Ministerul In
dustriei Alimentare. Care’e mo
bilul avizării unor asemenea 
abateri de la normative 7 Ce se 
preconizează pentru evitarea 
lor ?

— Unele greutăți ivite în aprovi
zionarea cu materii prime — așa cum 
am mai precizat — au fost rezolvate 
prin autorizarea — poate cu prea 
multă ușurință — a derogărilor de la 
rețetele tehnologice de preparare, 
fără a lua in considerare efectele pe 
care acestea te au asupra calității 
produselor. Pe viitor vom Interzice 
acordarea derogărilor care nu

drărif compartimentelor de control 
tehnic cu cadre bine pregătite pro
fesional. în acest scop am inițiat, 
mai intîi, o sene de instructaje -- 
cu durata de o săptămînă — pentru 
directorii, inginerii-șefi, șefii com
partimentelor de calitate și alți spe
cialiști din industria conservelor și a 
laptelui. La întoarcerea în fabrici, 
specialiștii „școlarizați" au obliga
ția de a instrui lucrătorii din sub
ordine. Pentru lămurirea unor pro
bleme de calitate am măi organizat 
și alt gen de instructaje — la fața 
locului — în fabricile de brînzeturi de 
la Slatina, Brăila și Bacău. De ase
menea, vom continua dotarea cu a- 
paratură de control a laboratoarelor 
și igienizarea fabricilor și secțiilor de 
producție. Un rol deosebit în ridica
rea nivelului de pregătire a controlo
rilor și a celorlalți lucrători îl are 
conducerea fiecărei fabrici, care nu 
trebuie să aștepte directive „de sus", 
pentru a folosi metodele cele mai 
adecvate acestui scop. în ceea ce ne

mărfuri
firma că legea contractelor eco
nomice, care acordă beneficiaru
lui dreptul de a executa con
troale la producător, a și început 
să se aplice ?

— Contractul economic e conceput, 
prin noua lege, ca un factor menit 
să introducă mai multă ordine în 
desfășurarea vieții economice și să 
mobilizeze întreprinderile producă
toare și comerciale In asigurarea ca
lității produselor. Comerțul — ca 
beneficiar — este obligat de legea a- 
mintită să-și sporească exigența. De
cis să-și exercite drepturile, comerțul 
a trecut de pe acum la desemnarea 
unor delegați permanenți pentru a 
exercita controlul pe faze în între
prinderi. La rîndul nostru — în vir
tutea dreptului acordat de lege — 
vom controla cum sînt depozitate și 
păstrate de beneficiar produsele 
noastre. Vom acționa ferm pentru 
valorificarea superioară <a tuturor re
surselor și mobilizarea 
gii și priceperi, pentru 
din ce în ce mai bine 
consum ale populației.

întregii ener- 
a satisface — 
— nevoile de

Convorbire realizata de 
George POPESCU

din noțiune ,
Inspectorul se pregdtește »d plece pe teren...

(Desen de Gh. CHIRIAC)

DE ZECE LEI 
NEOMENIE AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

Mulți cetățeni se adre
sează redacției cu rugă
mintea de a publica in 
ziar scrisori de mulțumire 
și recunoștință față de 
unii medici și cadre medii 
sanitare care le-au re
dat sănătatea sau le-au 
salvat viața. In același 
timp, la redacție se pri
mesc și' sesizări in legă
tură cu lipsa de probitate 
profesională și de omenie 
a unor lucrători sanitari 
Iată un fapt, relatat de 
Constantin Bonda din 
București, str. Lavei nr. 
1, sectorul 6 :

„In seara zilei de 21 a- 
prilie a.c. am fost marto
rul unei intimplări care 
m-a mihnit profund. 
Despre ce e vorba 7 
Pe strada noastră locu
iește un tinăr (Șandor 
H. Dumitru), pe care o 
boală gravă, avută in co
pilărie (poliomielită) l-a 
lăsat cu infirmități mul
tiple. Datorită eforturilor 
fără de preget depuse le 
medici, el s-a restabilit in 
bună măsură, tn seara 
respectivă ne aflam pe 
stradă mai mulți cetățeni, 
cind tocmai era adus de la 
spital (Spitalul nr. 9 „Prof. 
dr. Gh. Marinescu"), după 
cea de-a patra intervenție

chirurgicală. Mașina „Sal
vării", cu care venise, in 
loc să-l ducă pină acasă, 
insă, pentru a-l da in în
grijirea părinților, l-a lă
sat, in starea in care se 
afla, la capătul străzii, la 
o distanță apreciabilă ie 
domiciliu. In zadar am 
insistat noi, cei de față, 
în acest sens, pe lingă în
soțitorul „Salvării" cu nr. 
32 B 2257. N-a vrut să-l 
ducă și pace. Motivul a- 
cestul act neomenesc a- 
veam să-l aflăm după a- 
ceea, de la băiat : i se ce
ruse o sumă de bani (pen
tru a fi dus pină acasă), 
dar el n-avea in buzunar 
decit zece lei ! Nu cunosc 
numele și funcția însoțito
rului samsar și lipsit de 
omenie — știu doar că 
este angajatul Spitalului 
nr. 9 — dar consider 
fapta sa nu poate să 
mină nesancționată".

că 
ră-

PICIOARE 
PE MĂSURA 

CALAPOADELOR ?
Observațiile cumpără

torilor cu privire la 
modelele culorile și di-

mensiunile unor pro
duse ale industriei u- 
șoare reprezintă criterii 
care stau la baza încheie
rilor de contracte cu fa
bricile producătoare. Dar, 
așa cum ne informează 
unit cititori, nu toate fa
bricile țin seama de aces
te cerințe.

„In județul Dolj — ne 
scrie Dumitru Pirvu din 
Craiova, s-a constatat că 
încălțămintea bărbătească 
cu vîrful ascuțit, 
dusă pe calapoade 
(deci îngustă) nu 
mai are căutare, 
consecință, s-a cerut
bricilor să producă și să 
trimită comerțului și tn- 
călțăminte mai lată, nai 
comodă, fabricată pe ca
lapoade nr. 8. E de mira
re, dar in acest an nu s-a 
primit nici măcar o sin
gură astfel de pereche din 
cantitatea comandată la 
întreprinderile „Banatin", 
„Progresul", „Clujeana". 
Cumpărătorii aduc, din a- 
ceastă cauză, comerțului 
reproșuri justificate, iar 
vinzarea scade simțitor. 
Pentru a cita oară e ca-

tul să ne întrebăm : de ce 
te ignorează oare cerin
țele consumatorilor 7!"

pro- 
nr. 7 
prea 

tn 
fa-

UNII ÎNCURCA 
Șl NIMENI NU MAI 

DESCURCA
„Sint șofer de mai mul

tă vreme și socotesc că-mi 
cunosc bine meseria și 
mi-o respect — ne scrie 
Ștefan Ion din comuna 
Beleți-Negreștl, județul 
Argeș. Am lucrat, pină in 
martie 1969, la întreprin
derea de transporturi 
auto și utilaje Ploiești. 
După un timp, mă pome
nesc acasă cu o adresă 
prin care eram obligat să 
plătesc acestei între
prinderi o amendă de 482 
de lei, pentru o abatere 
comisă în ziua de 14 ia
nuarie 1969, „in timp ce 
conduceați autovehiculul 
nr. 21 PH 1628". Cum în 
ziua respectivă nu con
dusesem acest autovehicul 
și n-aveam cunoștință de 
nici un fel de abatere, am 
contestat amenda aplicată. 
Dar nu s-a deranjat ni
meni să cerceteze seslza-

rea mea. Am fost și per
sonal la întreprindere, la 
Ploiești, cheltuind timp și 
bani, pentru a lămuri a- 
ceastă foarte simplă ches
tiune. Am cerut, in ulti
mă instanță, un singur 
lucru: să se cerceteze 
foile de parcurs, pentru 
a se scoate la iveală ade
vărul. Dar nu mi-a luat 
nimeni tn seamă solicita
rea și m-am întors acasă 
fără a clarifica lucrurile. 
Prin urmare, unii încurcă 
și nimeni nu mai descur
că. Chiar așa să fie 7".

REZERVAT,
DAR FARA LOC!

Citeva scrisori expedia
te din Govora ne aduc la 
cunoștință modul In care 
tint primiți și tratați oas
peții tn această stațiune 
de odihnă șt tratament. 
Rafael Cojocaru din Bucu
rești și-a procurat din 
timp, prin O.N.T., bilet 
pentru Govora, plătind 
anticipat costul său. Dar, 
ajuns acolo, la termenul 
stabilit, i s-a spus, de la

potrivite metode 
de sondare a pieței 
Prezentăm mai jos, în reztimat, răspunsurile repre

zentanților comerțului și industriei din județul 
Arad la articolul: „Sondajul comercial mai încearcă 
marea cu degetul". Comentariile din paranteză ne 
aparțin.

„într-adevăr, activitatea noastră în această di
recție este într-o fază incipientă, abia am făcut 
primii pași spre marketing și depunem eforturi se
rioase pentru a găsi metode specifice industriei 
noastre în acest domeniu — se spune In răspunsul 
Combinatului textil Arad. De nenumărate ori am 
sondat piața internă, prin organizarea de expoziții, 
parade de modă, prezentarea colecțiilor în public, 
dar în mică -măsură am reușit să satisfacem cerin
țele consumatorilor. (Este uimitor : se son
dează piața de nenumărate ori și totuși nu se sa
tisfac cerințele cumpărătorilor ! Ce fel de sondaje 
mai sînt acestea ?) în momentul de față căutăm căi 
noi pentru determinarea necesarului real, a unui ne
cesar care să oglindească cît mai mult cerințele di
ferențiate ale tuturor categoriilor de cumpărători. în 
acest scop am lansat chestionare, în toate județele 
țării, în care avem I.C.R.T.I.-uri, pentru a stabili ne
cesarele lor pe trim. IV 1970 și trim. I 1971, indife
rent de fondul de marfă stabilit, pentru zona respec
tivă de către forul tutelar".

Iată și răspunsul Direcției comerciale județene : 
„în depozitele cu ridicata, studiul cererii se reali
zează prin analizarea fișelor de raft, urmărindu-se 
ritmicitatea ieșirii mărfurilor din depozite, putîn- 
du-se astfel cunoaște mărfurile mai solicitate de 
consumatori. (Eroare ! în acest mod nu se cunoaște 
care marfă e mai solicitată de consumatori, ci de 
magazine și O.C.L., care cer, cer mereu șl-și „umflă" 
stocurile din depozitele proprii). De asemenea, 
I.C.R.T.I. Arad a solicitat în luna februarie a.c. — 
cu adresa nr. 841/14 II — Institutului de Cercetări 
Comerciale, un îndrumar privind studiul complex 
al cererii de mărfuri a populației. Ana- 
lizînd justețea celor semnalate de dv. în articolul 
menționat mai sus. I.C.R.T.I. Arad a comandat 
I.C.C. un studiu privind cererea Ia confecții de 
bărbați și femei. Pe de altă parte, O.C.L. Produse 
industriale-Arad a organizat într-un număr de 8 
magazine-eșantion sondarea cererii populației, înain- 
tînd chenzinal Institutului de cercetări comerciale, 
la unele grupe de mărfuri, numărul solicitărilor, în

Remarcam, într-un articol publicat cu cîtăva vreme 
In urmă, că fabricile de specialitate au început să 
dea curs sugestiilor cumpărătorilor de a produce o 
încălțăminte mai ușoară, flexibilă și comodă. Para
lel cu unele observații critice, erau relevate și mă
surile ce s-au luat sau urmează să se ia în acest 
sens. în continuarea măsurilor amintite, Direcția 
tehnică, dezvoltare, cooperare din Ministerul Indus
triei Ușoare ne informează : „Pentru a da posibili
tate fabricilor de încălțăminte să fie mai mobile în 
introducerea noului, s-a continuat acțiunea de re
vizuire a standardelor și a normelor interne, în- 
scriindu-se dimensiuni ale pieselor care compun în
călțămintea, astfel incit să asigure o flexibilitate 
sporită și, în același timp, comoditate la purtare. 
Problema greutății încălțămintei a fost, de aseme
nea, dezbătută într-o consfătuire la care au parti- 

• cipat specialiști din sectorul respectiv. Planul elabo
rat cu acest prilej prevede o serie de măsuri a că
ror aplicare în producție va duce la ușurarea și 
flexibilizarea încălțămintei. Printr-un ordin al mi
nistrului, acest pian a fost difuzat tuturor combi
natelor".

Intenții bune care-și 
așteaptă realizarea

Răspunzînd observațiilor din articolul „Actul con
tractual iese din zona incertitudinilor cînd paguba 
nu se mai acoperă prin... autocritică", Direcția ge
nerală de desfacere din M.I.U. ne comunică o serie 
de intenții și măsuri menite să apropie producția de 
cerințe.

„Apariția recentă a Legii contractelor economice 
și a Legii privind asigurarea și controlul calității 
produselor — se spune în răspuns — au pus mai 
acut în fața lucrătorilor din Ministerul Industriei 
Ușoare problemele legate de asigurarea și realiza
rea in condiții din ce în ce mai bune a fondului 
de marfă destinat aprovizionării populației. Reor
ganizarea rețelei de întreprinderi industriale In cen
trale și combinate a creat, prin lărgirea atribuții
lor și întărirea răspunderilor, cadrul general nece
sar manifestării directe și nestînjenite a inițiative
lor constructive.

în acest context și în scopul aplicării prevederi
lor legilor amintite la specificul sectorului nostru, 
ținînd seama că produsele industriei ușoare sînt 
mărfuri cu specificații sortimentale supuse fluctua
țiilor sezoniere și de modă, la nivelul organelor 
centrale M.I.U. și M.C.I. se analizează cele mai 
adecvate metode pentru realizarea obiectivelor ur
mărite. Pe această linie se situează contractarea 
confecțiilor pentru copii la fabrica de confecții din 
Craiova, precum și a paltoanelor la fabrica de con
fecții din Cluj.

Ministerul Industriei Ușoare va persevera pe a- 
ceastă linie, extinzind experimentarea și la alte sec
toare. Considerăm articolul ca reflectind realitatea 
și constituind un prețios ajutor atît pentru sectoa
rele tehnice, cît și pentru cele economice din cen
tralele și combinatele industriale".

Cursă cu obstacole pe străzile
unui municipiu cindva fruntaș

ții de drumuri în valoare de 
400 000 lei. Pînă în prezent 
(n.a. : la data raidului nostru), 
am executat lucrări de peste 
80 000 lei. Acum, comanda con
siliului popular municipal 
buie onorată. Altminteri, nu 
tem lucra in contul ei.

Iată-ne ajunși, așadar. 
Consiliul popular al municipiu
lui Turnu Severin. De aici, din 
incinta „comandamentului acțiu
nilor edilitare" au pornit, după 
cum ni s-a spus, notele de co
mandă către I.C.F.L. Primarul 
municipiului, tovarășul Iulian 
Ploștinaru, ne dă o replică ne
așteptată : „Comenzile au por
nit, într-adevăr, de la noi către 
I.C.F.L., dar nu și din iniția
tiva noastră. Am considerat de 
la început că e o greșeală ca 
aceste lucrări să fie date 
I.C.F.L., care nu este o Între
prindere specializată. Ele tre
buiau executate de către secția 
de drumuri și poduri. Consiliul 
popular județean a hotărit însă 
altfel".

Așadar, să recapitulăm : mul
te străzi sint desfundate, pline 
de gropi, improprii circulației ; 
serviciul de gospodărie comu
nală și locativă nu-și face totuși 
probleme. Pentru unele lucrări 
edilitare sint angajate între
prinderi care nu au nimic co
mun cu... drumurile. In timp ce 
o secție specializată în asemenea 
lucrări contractează executarea 
lor, contra cost, cu o întreprin
dere care nu dispune de cadre, 
forță de muncă și utilaje pen
tru amenajări și asfaltări de 
drumuri. O adevărată saraban
dă a trimiterilor, a amînărilor, 
a neglijenței, care nu face de
cit să perpetueze existența gro
pilor și a străzilor desfundate 
la Turnu Severin.

N-ar fi oare cazul ca edilii mu
nicipiului și ai județului să se 
așeze la masa de lucru și să 
chibzuiască asupra găsirii unor 
soluții practice, gospodărești, 
menite să redea orașului înfăți
șarea Civilizată pe care o merită? 
Nu e nevoie să mai spunem că 
posibilități în acest sens există. E 
suficient să amintim că, numai 
cu cițiva ani în urmă, aceiași e- 
dili, cu sprijinul voluntar al ce
tățenilor, au reușit să situeze 
Tr. Severin în rîndul celor mai 
bine gospodărite și mal frumoase 
orașe ale țării. Este o perfor
manță demnă de a fi reeditată.

Capricioasa primăvară, cu căl
durile, ploile, frigul și din nou 
căldurile ei a dat mult de fur
că severinenilor. Invidioși pro
babil pe natura instabilă, gos
podarii municipiului nu s-au lă
sat nici ei mai prejos. Au pus 
mina pe tîrnăcoape, au săpat 
gropi, șanțuri, au desfundat 
străzi, apoi le-au abandonat ; 
au venit din nou, și-au privit 
cu admirație „opera", și-au luat 
apoi sculele în spate și au... ple
cat. Așa au apărut cursele cu 
obstacole (nesportive) în oraș. 
Am pornit și noi pe aceste tra
see ale neglijenței, dînd curs 
invitației sosite din partea unor 
cetățeni nemulțumiți de starea 
străzilor, de aspectul orașului.

încercăm să lămurim situația. 
De 
șeful

la maiorul Vasile Știrbu, 
serviciului circulație din

biroul de cazare, că „nu 
mai sînt locuri". „Cum 
așa 7 — am întrebat, ui
mit. Eu am loc rezervat, 
plătit dinainte. Zadarnică, 
insă, toată insistența mea 
și a altor cițiva oaspeți a- 
flați In aceeași situație cu 
mine ! După citeva ore de 
așteptare, frinți de obo
seala drumului, cum e- 
ram, am fost sfătuiți să 
cerem găzduire la... parti
culari. Adică, să plătim 
de două ori costul cază
rii". „Ce era să fac 7 — 
ne scrie medicul Lucia 
Grosu, tot din București, 
venită și ea la Govora, 
pentru odihnă și trata
ment, cu bilet plătit dina
inte. Am dormit prima 
noapte la un particular, 
intr-o cameră total neco
respunzătoare. Iar a doua 
zi — destinată, de fapt, 
odihnei și aclimatizării — 
am început alergătura : la 
directorul stațiunii, la bi
roul de cazare, la respon
sabilul hotelului „Palas", 
la administratorul stațiu- 

'nii ș.a.m.d. Ca să ni se o- 
fere, in cele din urmă, 
mie și altora, niște paturi 
pliante, înghesuite în ca
mere deja ocupate de pa- 
cienți f"

Considerind grave fap
tele relatate mai sus, le

supunem atenției condu
cerii stațiunii și Comite
tului executiv al Consi
liului popular județean 
Vilcea, pentru a pune ca
păt acestei stări de lu
cruri anormale.

UN NOU CARTIER 
PE HARTA 
ORAȘULUI

„Orașul Tirgu Jiu și-a 
înscris, in ultimii ani, pe 
hartă citeva cartiere noi, 
cel mai tinăr purtind 
denumirea „Zona gării" 
— ne informează Virgil 
Cirlig din această locali
tate. De la începutul anu
lui și pină acum, prin 
eforturile constructorilor 
gorjeni au fost terminate 
și date în folosință in a- 
cest cartier mai bine de 
300 de apartamente — 
multe predate înainte de 
termenul planificat. „Zo
na gării" va număra, in 
final, peste 1 900 de apar
tamente, care vor contri
bui la îmbunătățirea sim
țitoare a condițiilor de 
locuit ale cetățenilor ora
șului".

îi felicităm pe construc
torii gorjeni și le urăm 
spor la muncă, tn conti
nuare !

tre- 
pu-

la

ca

cadrul Inspectoratului județean 
de miliție, care ne însoțește în 
această investigație, aflăm că 
strada Călărași a fost închisă 
mult timp circulației, din cau
za pericolelor ce le prezintă 
pentru autovehicule și pietoni. 
Lucrarea de modernizare a 
străzii a fost începută anul tre
cut, dar a fost abandonată la 
scurt timp după aceea. Inginerul 
L. Demeter, directorul Grupului 
de șantiere căi ferate „Porțile 
de Fier", întreprindere care s-a 
angajat să execute lucrarea, 
ne-a declarat : „Din cauza ploi
lor, am fost nevoiți să întreru- 
pem lucrările. De altfel, între
prinderea noastră nu a avut 
acest obiectiv prins în plan. 
Tocmai spre sfîrșitul anului am 
fost rugați să-l acceptăm, 
să nu se piardă banii".

Pe strada Progresului, lucrări
le de canalizare — luate în an
trepriză de întreprinderea de 
construcții fond locativ (I.C.F.L.) 
— au început tot anul trecut. 
Dar, după ce operațiile de ca
nalizare s-au încheiat, strada a 
fost din nou spartă pentru exe
cutarea unor racorduri. în sfîr- 
șit, s-au încheiat și racordurile, 
dar obligația elementară de a 
astupa gropile a fost uitată. To
tuși, I.C.F.L. nu a uitat să-și în
caseze banii pentru terminarea 
lucrării. Inginerul Ștefan Bec- 
sky, șeful secției de drumuri și 
poduri, ne-a „lămurit" că uni
tatea pe care o conduce are, 
printre altele, obligația să asfal
teze șoseaua spre Policlinică și 
Bulevardul Republicii, la intra
rea țn municipiu. în oraș Insă, 
I.C.F.L. este cea care execută 
reparația străzilor, urmînd ca 

' plata să se facă tot prin secția 
de drumuri și poduri. Numai 
că I.C.F.L. nu dispune de uti
lajele necesare, iar puținele pe 
care Ie are sînt vechi. De aceea, 
pretinde să 1 se achite consu
murile suplimentare de com
bustibil. Cum insă secția de 
drumuri și poduri refuză să 
plătească, I.C.F.L. refuză să mai 
lucreze.

— în această situație, cine 
repară, totuși, drumurile ? — am 
Întrebat.

Inginerul Mircea Suciu, direc
torul I.C.L.F., ne-a răspuns :

— întreprinderea noastră exe
cută lucrări la comanda 
liului popular 
toate că nu 
tea noastră, 
de drumuri 
tract pentru

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii*

consi-
municipal. Cu 

intră în specialita- 
am avut cu secția 
și poduri un con

lucrări de repara-
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VIZITA TOVARĂȘULUI N1COLAE CEAUȘESCU INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ
Cuvîntarea 
tovarășului ~~~ 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)pregătire, va trebui totuși să ne propunem să lichidăm într-un timp cit mai scurt rămînerea în urmă în ce privește folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice în diferite domenii de activitate.Una din problemele ce mi se pare că ar trebui să stea mai mult în atenția comitetului și a organelor noastre de sinteză centrale este ca atît rezultatele care se obțin în institutele dumneavoastră cit și în alte domenii ale cercetării științifice să fie introduse mai rapid în producție. Am văzut că pe baza soluțiilor oferite de cer- < :tare s-au realizat o serie de lucruri foarte bune, aparate perfecționate de diferite tipuri. Din păcate, realizarea unora din aceste aparate se oprește numai la prototipuri sau la cîteva unicate, neasigurîndu-se trecerea la producția industrială.Mie mi se pare că Institutele dumneavoastră au realizat atît în domeniul aparaturii cit și al cercetării multe lucruri bune care ar putea să fie produse pe scară industrială. Acest lucru ne-ar putea da, în primul rînd, posibilitatea să asigurăm înzestrarea institutelor de cercetare și industriei cu aparate pe care astăzi le importăm ; mai mult, am putea crea chiar și anumite disponibilități pentru exportul unor asemenea aparate. De aceea, cred că ar trebui să analizăm mai bine legăturile dintre unitățile de cercetare și producție, să trecem mai rapid de la prototipuri la producția industrială, încît tot ceea ce se realizează ca rezultat al cercetării științifice să poată fi valorificat la maximum. De altfel, aceasta este linia pe care se dezvoltă progresul tehnic în toată lumea. Realizările mari pe care le-au obținut multe țări a- vansate se datoresc tocmai acestui ciclu foarte scurt al trecerii de la cercetare la producția industrială, p^.cît de mari ar fi realizările în n :nca de cercetare șl oricît de a- preciate ar fi, dacă nu sînt folosite în producție, ele nu duc la creșterea avuției naționale, ră- ■mîn pînă la urmă fără rezultate practice, concrete. O serie de țări au obținut în ultimii ani rezultate deosebite în dezvoltarea lor tocmai datorită aplicării cu repeziciune în producție atît a rezultatelor cercetării proprii cit și ale cercetării realizate pe plan mondial, folosirii a tot ceea ce este mai nou și înaintat în știință și tehnică.Cred că ar trebui să studiem — și pentru acest lucru să se a

corde și investițiile necesare — posibilitățile de a asigura valorificarea mai bună a rezultatelor cercetării. Totodată, este necesar ca institutele noastre de cercetare să stabilească anual care din realizările lor se pot introduce în producție cu rezultate maxime și să urmărească măsurile ce trebuie luate pentru finalizarea în domeniile respective ale activității practice a rezultatelor cercetării științifice.Doresc, tovarăși, să exprim încă o dată aprecierea deosebită pe care conducerea partidului o dă insti

In fața machetelor se discutâ dezvoltarea în perspectivă a institutului

tutului și cadrelor sale, rezultatelor obținute în activitatea desfășurată pînă acum. Am convingerea că în următorii ani institutul va contribui în mod substanțial la realizarea programului național de cercetare nucleară, că Va aduce o contribuție tot mai consistentă Ia progresul general al patriei noastre. Vă urez dumneavoastră, inginerilor, fizicienilor, tehnicienilor și muncitorilor, specialiștilor, tuturor salariaților a- cestui institut noi succese, rezultate tot ‘mai bune în activitatea viitoare.

(Urmare din pag. I)zate în trecut de cîțiva fizicieni entuziaști, cercetările în domeniul fizicii au putut fi astfel organizate și dirijate, acoperind treptat un larg domeniu, începînd cu cercetările fundamentale și sfîrșind cu a- plicațiile în economia națională. Institutul de fizică atomică — expresie a grijii și prețuirii pe care partidul și guvernul o acordă științei, folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice — a contribuit substanțial, prin rezultatele obținute, la rezolvarea atît a unor probleme științifice fundamentale, cît și a unor necesități izvorîte din activitatea practică a sectoarelor productive.în conformitate cu prevederile programului nuclear național, e- laborat în baza directivelor Congresului al X-lea al partidului, institutul este conceput ca o unitate complexă de cercetare, proiectare, producție, montaj al instalațiilor nucleare și de pregătire de cadre. Activitatea institutului este astfel orientată încît o mare parte din rezultatele cercetărilor să fie valorificate în diferite ramuri ale economiei naționale, contribuind nemijlocit la modernizarea acestora, în pas cu cerințele revoluției științifice și tehnice contemporane.Primul obiectiv vizitat îl con

stituie laboratorul de laseri — instalații cu largi aplicații în cercetare și în industrie. Țara noastră are de pe acum o tradiție în acest domeniu, specialiștii institutului creînd încă din 1962 laseri cu gaze, cărora le-au urmat alte tipuri perfecționate. Prof. univ. Ion Agîrbi- ceanu, membru corespondent al A- cademiei, șeful laboratorului, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu cîteva din cele mai noi realizări ale colectivului și arată că aici au fost proiectate și construite mai multe tipuri de laseri. în prezent, în laborator se execută o serie de laseri de putere, care au largi aplicații în cercetările de optică nelineară și în numeroase domenii industriale.Conducătorii de partid și de stat solicită explicații în legătură cu caracteristicile și performanțele laserilor românești destinați Institutului politehnic București, Universității din Timișoara, altor centre științifice și unități de producție.în continuare se vizitează atelierul de electronică, unde specialiști și tehnicieni de înaltă calificare realizează aparate destinate cercetărilor de fizică și tehnică nucleară, precum și aplicațiilor practice ale energiei nucleare în industrie, construcții, agricultură 

și în alte sectoare ale economiei naționale. Este prezentat unul dintre calculatoarele electronice proiectat și construit în institut.în laboratorul de cercetări privind „Corpul solid în cîmp de radiații'*  sînt înfățișate oaspeților unele rezultate obținute în domeniul cercetării fundamentale, precum și în stabilirea proprietății oțelurilor, a aliajelor, a unor cristale etc.In atelierul de mecanică fină, unde se execută, pe baza studiilor și proiectelor elaborate de specialiștii institutului, diferite aparate pentru cercetarea științifică și pentru aplicații practice în medicină, învățămînt și în diverse ramuri ale industriei și agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat calitatea și performanțele instalațiilor realizate aici.Oaspeților le sînt prezentate a- parate pentru controlul automat al uzurii căptușelii furnalelor, unelte de manipulat de la distanță, surse radioactive, aparate pentru controlul densității unor produse și pentru depistarea unor defecțiuni în piesele turnate etc.Secretarul general al partidului recomandă ca institutul să contribuie într-o mai mare măsură la lărgirea sferei de utilizare a energiei nucleare în diverse ramuri ale economiei naționale.Directorul tehnic al institutului, Mihai Bălănescu, informează conducătorii de partid și de stat despre activitatea desfășurată, preci- zînd că aparatele și instalațiile realizate aici sînt destinate dotării laboratoarelor proprii, celor universitare și unor sectoare ale economiei. Dezvoltînd sistemul de contractare cu industria, sarcină pusă de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român întregii activități de cercetare științifică, I.F.A. a realizat în 1969 beneficii în valoare de peste 34 milioane lei.Secretarul general al partidului a recomandat să se treacă fără în- tîrziere de la producția de prototipuri și de serie mică a unor a- parate și instalații care prezintă interes, la execuția lor la scară industrială, eventual prin colaborarea cu o întreprindere productivă.Se vizitează apoi centrala termică, prima unitate din țară dotată cu cazane „Gama", concepute și construite în institut. Performanțele superioare ale acestor instalații s-au bucurat de recunoaștere pe plan internațional, ducînd la distingerea lor cu Medalia de aur la Tîrgul internațional de invenții de la Bruxelles, ediția 1969. Cazane de acest tip, introduse în fabricație de serie la Uzinele „16 Februarie" din Cluj, echipează centrale termice a circa 30 de unități industriale și instituții, printre care și noul Teatru Național din Capitală.Tovarășul Nicolae Ceaușescu îl felicită pe autorii invenției, inginerii Eugen Radu și Ion Be- rindan. Ei informează că au fost realizate variante perfecționate, de dimensiuni mai mici, pentru încălzirea locuințelor. Dată fiind eficiența ridicată și larga utilizare a unor astfel de cazane. 

se prevede construirea unei fabrici specializate pentru producerea lor.Se vizitează reactorul atomic, una din instalațiile de bază ale institutului, dată în exploatare ' încă din anul 1956. Prin studii proprii, specialiștii care îșl desfășoară activitate? aici au ridicat puterea reactorului de la 2 000 la 3 500 kW, iar fluxul neutronilor termici a fost sporit de cîteva ori. în etapa următoare, capacitatea acestuia va ajunge la 10 000 de kW. Cu ajutorul reactorului au v fost realizați o gamă largă de ra- dioizotopi, destinați atît cercetărilor științifice, cît și aplicațiilor practice în diferite domenii. în prezent se efectuează studii privind optimizarea caracteristicilor reactorilor utilizați în centrale e- lectrice nucleare.Ultimul obiectiv al vizitei conducătorilor de partid și de stat la Institutul de fizică atomică îl constituie ciclotronul, instalație complexă, a cărei putere a fost ridicată, prin contribuția directă a specialiștilor noștri, de la 6,3 MEV energie fixă, la 16,5 MEV energie variabilă, fapt care a permis lărgirea cîmpului de cercetare în domeniul reacțiilor nucleare la, e- nergii joase și medii. Astfel, au putut fi abordate probleme de o deosebită actualitate pentru cercetarea științifică, cum sînt cele privind structura neutronilor.într-o clădire alăturată se află un centru de specializare a cadrelor, dotat cu un reactor subcri- tic și alte instalații destinate scopurilor didactice. Un mare număr de studenți din ultimii ani ai facultăților își pregătesc lucrările de absolvire în laboratoarele institutului ; peste 100 de doctoranzi și-au pregătit la I.F.A. teza de doctorat, în laboratoare își desfășoară, de a- semenea, activitatea numeroase cadre didactice din învățămîntul superior. începînd din 1956 s-au organizat, de două ori pe an, cursuri pentru utilizarea radioizo- topilor în sectoarele productive, cursuri urmate pînă acum de peste 2 000 de specialiști din diverse domenii ale economiei naționale.în încheierea vizitei, în fața a numeroși cercetători, a cadrelor de conducere ale institutului, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.în laboratoare, ateliere, unități, cercetătorii, toți lucrătorii institutului și ai,, Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară au întîmplnat pe tovarășul r Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători de partid și de stat cu o deosebită căldură și entuziasm. Prin vii aplauze și urale, ei și-au exprimat bucuria, înalta satisfacție de a avea în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului nostru, hotărîrea lor fermă de a contribui, prin întreaga capacitate creatoare și de muncă, la înfăptuirea programului nuclear național, obiectiv de cea mai mare importanță pentru progresul științei, al economiei, pentru înflorirea României socialiste.
N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Ion HOBANA 
Petru UILACAN

(Urmare din pag. I)

în Balcani. Prin alăturarea României 
cu întregul ei potențial uman și ma
terial la coaliția antifascistă, Germa
nia a pierdut resurse de covîr- 
șitoare însemnătate de cereale, 
petrol și alte materii prime. în ace
lași timp zdrobirea pozițiilor Germa
niei în această zonă a deschis calea 
unei ofensive rapide spre Bulgaria, 
Ungaria, Iugoslavia, a accelerat îna
intarea Armatei Roșii spre inima 
Europei Centrale. Cele mai diverse 
surse apreciau că „gestul eroic al 
României" a avut un puternic efect 
mobilizator asupra popoarelor care se 
mai aflau încă sub jugul hitlerist, a 
dus la scurtarea războiului în ansam
blul său., Prin jertfa sa de sînge, prin 
multiplele implicații militare, politice, 
economice și morale ale participării 
sale totale la războiul antihitlerist, 
România și-a adus din plin con
tribuția la marea victorie a popoare
lor asupra fascismului.

Hotărîrea cu care România s-a a- 
lătutat coaliției antihitleriste s-a 
bucurat de binemeritate aprecieri. O 
înaltă prețuire a fost exprimată în 
Decretul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 6 iulie 1945 în care se 
subliniază însemnătatea actului cura
jos al cotiturii hotărîtoare a politicii 
României spre ruptura cu Ger
mania hitleristă și alianța cu Națiu
nile Unite, „în clipa cînd nu se pre
cizase clar înfrîngerea Germaniei", 
în septembrie 1944, ministrul de ex
terne al Angliei, A. Eden, declara în 
Camera Comunelor că „România a 
dat deja un ajutor substanțial cauzei 
aliaților". „Dezastrul german din Ro
mânia — arăta în emisiunea din 18 
septembrie 1944 postul de radio New 
York — a pecetluit soarta armatelor 
Reichului din Balcani... România are 
o contribuție însemnată la grăbirea 
sfîrșitului războiului".

După victoria insurecției, însufle
țiți de dorința de a-și elibera patria, 
vitejii ostași români. în strînsă coo
perare cu glorioșii ostași sovietici, 
s-au avîntat în bătăliile pentru eli
berarea părții de nord-vest a Româ
niei, aflată sub ocupația horthystă în 
urma Dictatului de la Viena. Spiritul 
de sacrificiu dovedit în luptele de la 
Aiud, Sf. Gheorghe și Tg. Mureș, de 
la Dealul Singiorgiu, Apahida, Gher
la, Oradea, Cărei și Satu-Mare s-au 
înscris pentru totdeauna în Cronica 
marii epopei încununate de succes la 
25 octombrie 1944.

Cu dîrzenie și neînfricare, ani
mați de sentimente de frăție interna- 
ționalistă au luptat ostașii români, 
mai departe, cot la cot cu ostașii so
vietici, dincolo de hotarele patriei. 

împreună cu armatele Frontului 2 
Ucrainean, Armatele 1 și 4 române, 
Corpul aerian și alte unități și mari 
unități speciale au participat activ 
în operațiile Debrețin și Budapesta, 
la zdrobirea puternicelor grupări 
fasciste de pe Tisa și din zonele mun
ților Hegyalja, Matra și Biikk. în o- 
perațiile purtate pe teritoriul Unga
riei, Armata română a eliberat 1 237 
de localități, zdrobind puternice gru
pări de forțe hitleriste și horthyste 
care se apărau cu fanatică disperare.

Pagini de glorie nepieritoare au 
înscris unitățile și marile unități ro
mânești în timpul celor 5 luni cît au 
acționat pe teritoriul cehoslovac. în- 
vingind greutăți deosebite — teren, 
starea vremii și un inamic bine înar
mat — trupele române au străbătut 
masivele Tatra Mică, Metalicii 
Slovaci, Fatra Mică, Fatra Mare, 
Nitra, Carpații Albi și altele, au for
țat importante cursuri de apă — 
Hronul, Nitra, Vahul și Morava, au 
eliberat 1722 de localități, pricinuind 
inamicului pierderi grele.

Pentru faptele de arme săvîrșite în 
războiul antihitlerist trupele române 
au fost citate prin 7 ordine ale Co
mandamentului Suprem Sovietic, 21 
comunicate de război sovietice, 2 do
cumente ale Frontului 2 Ucrainean și 
alte ordine ale comandamentelor u- 
nor mari unități sovietice. între ma
rile unități citate prin ordine sovie
tice se numără și Divizia „Tudor Vla- 
dimlrescu", căreia, pentru vitejia și 
dirzenia dovedite în eliberarea De
breținului, i s-a adăugat la titulatură 
numele orașului, iar mai tîrziu a fost 
distinsă cu ordinul „Drapelul roșu".

într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Miniștri român, 
dr. Petru Groza, comandantul suprem 
al Armatei SoviettCe, I. V. Stalin, 
subliniind vitejia și bărbăția cu care 
ostașii Armatei a 4-a. comandată de 
generalul Nicolae Dăscălescu, și a celor 
din Armata 1, comandată de genera
lul Vasile Atanasiu, au îndeplinit mi
siunile încredințate, arăta : „Permite- 
ți-mi să vă felicit pentru suc
cesele armatei române și să-i 
urez continuarea acestor succese în 
luptele duse împreună cu Armata 
Roșie".

în războiul eliberator contra Ger
maniei fasciste, poporul român s-a 
angajat cu toate resursele materiale 
șl umane, cu întregul său potențial 
de luptă. începînd de la 23 August 
1944 și pînă la 9 Mai 1945, efectivele 
militare angajate de România în ac
țiunile contra trupelor fasciste s-au 
ridicat la peste o jumătate de milion 
de oameni. Caracterul drept al răz
boiului, justețea cauzei pentru care 
își vărsau sîngele au generat în rîn- 

durile ostașilor și ofițerilor români 
un adevărat eroism de masă. 170 000 
de militari români s-au jertfit în lup
tele contra cotropitorilor hitleriști ; 
pentru bravura lor, peste 300 000 de 
soldați, subofițeri și ofițeri români 
au fost distinși cu înalte ordine și 
medalii românești, sovietice, ceho
slovace și ungare.

De-a lungul celor peste 1 000 de ki
lometri străbătuți prin lupte deosebit 
de grele, ostașii români au simțit 
sprijinul neprecupețit al întregului 
popor. Biruind mari greutăți, clasa 
muncitoare, țărănimea, masele largi 
populare au răspuns cu abnegație, ca 
un singur om, chemării partidului 
comunist, „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“, întreaga economie 
a țării a fost angajată in susținerea 
războiului antihitlerist. Pe baza unor 

România în războiul 
antihitlerist

calcule incomplete, efortul economic 
și financiar al României în războiul 
antihitlerist, la care se adaugă va
loarea pagubelor provocate de tru
pele fasciste în timpul luptelor des
fășurate pe teritoriul patriei, s-a ri
dicat la peste 1 miliard de dolari va
lută 1938.

Eforturile maselor populare din 
fabrici, uzine și de pe ogoare s-au 
situat, prin măreția lor, la înălțimea 
faptelor de vitejie și eroism săvlr- 
șite de ostași pe front. Totodată, răs- 
punzind chemării partidului comu
nist, mii de muncitori, țărani, inte
lectuali, însuflețiți de un puternic 
elan patriotic, au cerut să fie tri
miși pe front ca voluntari.

O luminoasă pagină de eroism au 
înscris patrioții români care au luptat 
cu arma în mină în cadrul detașa
mentelor de partizani ai forțelor re
zistenței antihitleriste pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, 
Franței, al Iugoslaviei <și al altor 
țări.

Participarea activă a țării noastre, 
alături de celelalte popoare ale coali
ției antihitleriste la zdrobirea fascis
mului german, a constituit o ilustrare 
elocventă a legitimității dezideratelor 
națiunii române de libertate și inde
pendență, a hotărîrii poporului de 
a-și inscrie propriul aport la cauza 
libertății și progresului omenirii.

Victoria epocală asupra fascismu
lui a demonstrat încă o dată forța 
cu care popoarele se ridică în apăra
rea unei cauze drepte, adevărul in
contestabil că rolul hotărîtor în fău
rirea istoriei, în apărarea libertății 
și independenței naționale îl au ma
sele populare. Războiul antihitlerist 
a relevat că, oricît de mare ar fi po
tențialul aruncat în luptă de forțele 
reacțiunii, oricît de puternice ar fi 
armatele Imperialiste invadatoare, 

ele nu pot infringe voința de liber
tate a popoarelor, dorința acestora de 
a-și hotărî singure soarta.

Astăzi, liberi și stăpini pe desti
nele lor, oamenii muncii din România 
socialistă poartă o vie recunoștință 
soldaților și ofițerilor români, tutu
ror luptătorilor care s-au jertfit 
pentru libertatea și Independența 
patriei noastre, pentru cauza elibe
rării popoarelor și înfrîngerea fascis
mului german. în inima poporului 
român va trăi nestins sentimentul de 
recunoștință față de ostașii armatei 
sovietice care au purtat pe umerii lor 
greul războiului, au dat Imense jertfe 
pentru înfrîngerea Germaniei hitle
riste, pentru salvarea omenirii de 
barbaria fascistă. Sîngele vărsat în 
comun de ostașii români și sovietici 
a pecetluit frăția de arme româno- 
sovietică, prietenia dintre țările 
noastre, care s-a ridicat pe o treaptă 
superioară în anii socialismului, pe 
baza comunității orînduirii sociale, a 
țelurilor și intereselor supreme ale 
țărilor și popoarelor noastre.

Poporul român întîmpină cea de-a 
25-a aniversare a Zilei Victoriei cu 
sentimentul mîndriei că idealurile 
nobile ee au însuflețit generațiile de 
luptători, pe toți fiii neamului în 
luptele pentru libertate și dreptate 
socială își găsesc azi o strălucită în
truchipare în realizările obținute în 
anii construcției socialiste. într-o in
destructibilă unitate în jurul Parti
dului Comunist Român, cetățenii 
României socialiste, fără deosebire 
de naționalitate, înfăptuiesc neabătut 
politica marxist-leninistă a partidu
lui, ridicînd patria pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Exprimînd interesele fundamentale 
ale poporului român, angajat cu 
toate forțele în munca constructivă, 
partidul și statul nostru militează ac
tiv pentru dezvoltarea colaborării 

între popoare, pentru menținerea 
păcii în lume. Partidul și guvernul 
nostru situează statornic în centrul 
politicii externe a României întărirea 
prieteniei, alianței și colaborării fră
țești cu toate statele socialiste de 
care ne leagă indisolubil comunitatea 
de orînduire, de ideologie și țeluri, 
depunînd toate eforturile pentru con
tinua adincire, pe toate planurile, a 
colaborării tovărășești.

Viața dovedește că, în condițiile 
impetuoasei dezvoltări a țărilor so
cialiste care înregistrează succese 
importante pe calea progresului ma
terial, politic și spiritual, nu există 
forță în lume care să poată abate, 
popoarele ce și-au luat soarta in pro
priile mîini de pe drumul pe care 
l-au ales — drumul socialismului și 
comunismului, al infloririi patriei lor 
libere.

Evocînd marea victorie asupra fas
cismului se cuvine să amintim că do
rința cea mai fierbinte a tuturor po
poarelor care au contribuit la făuri

rea victoriei, este ca o nouă confla
grație să nu se mai poată repeta. în 
acest sens prezintă o deosebită im
portanță pentru pacea și securitatea 
mondială înfăptuirea unor măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea relații
lor dintre statele europene, lichida
rea urmărilor celui de-al doilea 
război mondial, realizarea unui sistem 
trainic de securitate pe continentul 
nostru, prin depășirea divizării arti
ficiale a continentului în blocuri 
militare opuse, recunoașterea invio
labilității frontierelor postbelice, a 
existenței celor două state germane 
și Înfăptuirea unor măsuri eficiente 
de dezarmare, stricta respectare a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta în mod indepen
dent. renunțarea Ia încercarea de a 
impune prin forță dominația r.nui 
stat asupra altuia. La crearea unei 
atmosfere de destindere, care să ex
cludă pericolul unor noi conflicte, un 
rol important ar avea plecarea din 
Europa a forțelor militare neeurope- 
ne, retragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state în cadrul grani
țelor lor naționale, lichidarea bazelor 
militare străine, desființarea blocu
rilor militare, excluderea din arse
nalul statelor a armelor nucleare, 
chimice și bacteriologice și înfăp
tuirea dezarmării generale. în primul 
rînd a celei nucleare.

Poporul român, care se pronunță 
în mod statornic în sprijinul luptei 
popoarelor pentru independență și 
suveranitate, dezaprobă cu fermitate 
și condamnă noile acțiuni agresive 
ale Statelor Unite ale Americii în 
sud-estul Asiei. Opinia publică din 
țara -îoastră, exprimîndu-și îngrijo
rarea față de pericolul pe care îl re
prezintă extinderea conflictelor mili
tare în Indochina, cere ca popoarele 
vietnamez, laoțian, cambodgian să fie 
lăsate să-și hotărască singure, fără 
nici un amestec din afară, calea dez
voltării lor. Manlfestîndu-și deplina 
solidaritate cu lupta dreaptă a aces
tor popoare, ea cere să fie curmată 
agresiunea Statelor Unite în Viet
nam, să înceteze definitiv bombar
darea teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam, să fie retrase trupele 
americane și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud. să fie retrase tru
pele americane și saigoneze din Cam- 
bodgia, să înceteze acțiunile militare 
îndreptate împotriva forțelor patrio
tice din Laos.

Manifestînd o neslăbită vigilență 
față de acțiunile cercurilor imperia
liste agresive, partidul și guvernul 
nostru, ca unici conducători ai for
țelor armate naționale ale României 
socialiste, iau toate măsurile pentru 

dezvoltarea capacității de apărare a 
țârii, pentru întărirea armatei sale. 
România dispune azi de o armată 
puternică, temeinic instruită, cu un 
înalt nivel de organizare, bine înzes
trată cu armament și tehnică militară 
modernă, conștientă de nobila ei mi
siune, profund devotată cauzei parti
dului, gata, în caz de nevoie, să-și 
îndeplinească atît îndatoririle față de 
poporul remân, cît și obligațiile asu
mate în relațiile cu celelalte țări so
cialiste. Ca membră a Tratatului de 
la Varșovia — tratat defensiv, înche
iat în scopul apărării țărilor membre 
împotriva unui atac imperialist în 
Europa — România își îndeplinește 
cu lealitate obligațiile care îi revin 
în cadrul acestei alianțe, asigură dez
voltarea și întărirea continuă a cola
borării cu armatele frățești. De- 
curgind din relațiile de tip nou, sta
tornicite între țările socialiste, rapor
turile de colaborare și legăturile din
tre armatele noastre frățești se 
întemeiază pe principiile respectării 
suveranității și independenței națio
nale, egalității, stimei și încrederii 
reciproce, neamestecului în treburile 
interne, pe principiul că singurul con
ducător al torțelor noastre armate 
este partidul, Consiliul de Stat, Co
mandamentul suprem național. Aces
te norme și principii ale colaborării 
militare dintre armatele țărilor socia
liste au o mare însemnătate pentru 
întărirea capacității de apărare a în
tregului sistem socialist mondial. Po
trivit tocmai acestor norme și prin
cipii, țara noastră consideră necesară 
dezvoltarea colaborării și prieteniei 
cu armatele tuturor țărilor socialiste, < 
pornind de la faptul că numai prin 
întărirea unității tuturor țărilor so
cialiste sistemul mondial socialist își 
poate exercita tot mai puternic rolul 
său în viața internațională, numai 
astfel forțele antiimperialiste vor pu
tea dejuca orice încercări de dezlăn
țuire a unui nou război mondial.

Constructorii vieții noi din Româ
nia socialistă pot fi siguri că armata 
noastră populară, devotată cu trup și 
suflet patriei, înfăptuind cu fermi
tate și abnegație politica partidului, 
este gata in orice moment să înde
plinească misiunile ce îi vor fi în
credințate de Partidul Comunist Ro
mân, de Consiliul de Stat, de gu
vern, de comandantul nostru suprem 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului, 
poporul român își reafirmă hotărî
rea de a-și aduce întreaga sa contri
buție la creșterea puterii sistemului 
socialist mondial, a tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta pentru li
bertate, socialism și pace.
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La comemorarea lui

CONSTANTIN DOBROGEANU-GHEREA
Mișcarea muncitorească din 

România a numărat în rindurile 
sale reprezentanți de prestigiu, mi- 
litanți activi și energici, devotați 
cauzei socialismului, aflați in pri
ma linie de luptă a proletariatului, 
întruchipînd trăsăturile sale cele 
mai bune și năzuințele sale spre 
Întinsele orizonturi de libertate și 
progres social. în opera vieții lor 
desprindem nu numai dimensiuni 
și semnificații istorice pe plan in
tern, dar și capacitatea de afirmare 
a mișcării muncitorești din Româ
nia pe plan internațional. Printre 
asemenea personalități se înscrie 
și Constantin Dobrogeanu-Gherea, 
de la moartea căruia se împlinește 
o jumătate de secol. Numele său 
este strîns legat de mișcarea so
cialistă din România de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul 
secolului ai XX-lea. Dobrogeanu- 

Gherea înscrie o prezență de prim 
plan în întreaga perioadă de apari
ție și dezvoltare a mișcării socia
liste, cuprinsă între 1875 și 1920, de 
la izvoarele acesteia și pînă în pra
gul creării Partidului Comunist 
Român. Integrîndu-se organic în 
preocupările izvorîte din dezvolta
rea mișcării muncitorești în Româ
nia, opera lui teoretică este un re
flex al problemelor ridicate de 
practica socială și de viața cultu
rală a țării, care frămîntau socie
tatea românească în perioada a- 
mintită.

Gherea a fost atras spre mișca
rea de eliberare socială încă din 
fragedă tinerețe ; în deceniul al 
8-lea al secolului trecut se avîntă 
cu întreaga dăruire în activitatea 
jpercurilor revoluționare, parcurge o 
rapidă evoluție ideologică, reușeș
te să reconsidere experiența teo
retică acumulată și să ia curs ho- 
tărît spre orientarea marxistă a 
mișcării socialiste.

Așa cum este cunoscut, unirea 
mișcării proletare cu socialismul 
științific, trecerea clasei muncitoa
re pe poziția învățăturii marxiste 
constituie expresia unui proces ideo
logic capital, care reflectă dezvolta
rea conștiinței de sine a proletaria
tului, înțelegerea rolului său în so
cietate și a misiunii sale elibera
toare.

Premisele obiective ale acestui 
proces au fost pregătite de dezvol
tarea relațiilor capitaliste în Româ
nia secolului trecut și de consti
tuirea proletariatului ca clasă so
cială. încă din a doua jumătate a 
veacului trecut, mișcarea muncito
rească din România, reprezentînd 
rezultatul evoluției istorice a so
cietății românești, avînd rădăci
nile adînc împlintate în solul rea
lităților naționale, în lupta revo
luționară pentru eliberarea socia
lă și națională a poporului nostru, 
s-a afirmat pe arena vieții politi
ce și sociale ca o tot mai puterni
că forță de progres, ca clasa că
reia îi va reveni misiunea de 
înnoire a țării. In același timp, tra
dițiile gîndirii înaintate, democra
tice, progresiste au constituit un 
teren deosebit de fertil pentru 
răspîndirea ideilor socialiste. în 
aceste împrejurări, străbătînd un 
drum complex de organizare și 
clarificare ideologică. mișcarea 
muncitorească și-a făurit primele 
asociații profesionale încă în de
ceniile 6-8 ale secolului al XIX- 
lea, înregistrîndu-se apoi crearea 
cercurilor și cluburilor socialiste, 
care împleteau lupta pentru re
vendicări specifice muncitorimii 
cu cea pentru cucerirea unor largi 
drepturi democratice. O expresie a 
maturizării acestui proces a con
stituit-o înființarea, în anul 1893. 
a Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România.

lin rol de promotor, de deschi
zător de drumuri în acțiunea is
torică menită a pune în evidență, 
in condițiile tării noastre, însem
nătatea teoriei socialiste pentru 
mișcarea muncitorească i-a revenit 
lui Dobrogeanu-Gherea. Activita
tea sa de propagator neobosit al 
ideilor marxiste și, în același timp, 
preocuparea sa de a lega teoria 
marxistă de realitățile țării, de 
a o aplica la aceste realități, 
este unul din marile merite și în 
același timp din capitolele esen
țiale ale activității șale. „Noi, so
cialiștii — scria el cu opt decenii

Militantul socialist
și jumătate în urmă — venim in 
numele unui viitor frumos, unei 
vieți mărețe și ridicăm steagul so
cialismului științific european, al 
socialismului muncitorilor. Noi- ve
nim cu o idee măreață, dar tot
odată și nouă pentru țara noastră... 
trebuie să dovedim că socialismul 
are loc (în sens de teren — n. ns.) 
în țara aceasta și că nu-i o plantă 
exotică la noi, cum > nu-i nici in 
Europa; trebuie să dovedim că 
viitorul e al socialismului". înce- 
pînd cu anul 1880, cînd se numără 
printre inițiatorii uneia dintre pri
mele reviste' socialiste românești 
— „România viitoare" — Gherea 
desfășoară o activitate teoretică im
punătoare însumînd zeci de arti
cole, studii, lucrări. A colaborat la 
publicațiile de prestigiu ale miș
cării socialiste, a inițiat și a con
dus reviste literare, a fost un „spi
rit rector" al multor periodice care 
înscriu date marcante în evoluția 
ideologică a socialismului român 
sau în viața culturală a țării. Pa
sionanta publicație cu profil enci
clopedic „Contemporanul" (1881— 
1891). revista „Emanciparea" (1883), 
primul cotidian socialist românesc 
„Drepturile omului" (1885—1888— 
1889), organele de presă, de aleasă 
ținută teoretică, „Revista socială" 
(1884—1887) și „Critica socială" 
(1891—1893), gazetele Partidului so
cial-democrat al muncitorilor din 
România „Munca" (1890—1894) și 
„Lurnea nouă" (1894—1900), marile 
publicații socialiste de la începutul 
secolului al XX-lea „România mun
citoare" (1905—1916) și „Viitorul so
cial" — toate poartă și transmit 
ceva semnificativ din mesajul gin- 
dirii și ideilor sale.

în activitatea laborioasă pe care 
a desfășurat-o, Gherea a încercat, 
de multe ori nu fără succes, să se 
călăuzească de un principiu al că
rui conținut este de cea mai mare 
actualitate : fidelitate față de e- 
sența învățăturii marxiste și spi
rit creator sau, altfel spus, spirit 
creator în cadrul fidelității față 
de marxism. își păstrează o neș
tirbită și deplină prospețime ideea 
exprimată de el cu aproape șase 
decenii în urmă : „Marx a arătat 
drumul cel larg pe care merg so
cietățile moderne, drum care le 
duce spre o altă formă de organi
zare socială..., dar se înțelege că, 
aricit de genial și pătrunzător ar fi 
fost, față de imensa complexitate a 
vieții sociale nu putea să prevadă 
toate modificările și toate devierile 
pe care, fatal, urma să le sufere 
societatea in mersul ei... Se înțe
lege, toate modificările pe care le 
suferă societatea in mersul ei înain
te. toate devierile, toate fenome
nele noi și complexe care apar în 
cursul dezvoltării ei trudnice și atît 
de imens complicate trebuie să fie 
cercetate, analizate, studiate în 
toată complexitatea lor. însăși me
toda și cercetările științifice ale 
lui Marx sint pentru noi, in această 
privință, cel mai mare îndemn : 
dar cercetările acestea, noi, socia
liștii, trebuie să le facem pe baza 
iarăși a metodei și a cercetărilor 
lui Marx".

Propagarea teoriei marxiste a fost 
concepută de Gherea pe un plan 
larg, avînd ca elemente de bază în
vățătura economică a lui Karl Marx 
și materialismul istoric. Aproape 
toate studiile sale care-ș! propun 
să expună conținutul de idei al 
marxismului sînt axate pe aceste 
două laturi ale sistemului teore-

Tn centrul 
Dobrogeanu 

punerea în 
privire la

tic marxist, 
pârilor lui 
s-a situat 
a tezei cu 
tarea societății ca un proces istoric 
natural, in care o formă socială e 
înlocuită prin alta in virtutea unor 
procese obiective, legice. Pe, baza 
legilor care guvernează dezvolta
rea socială. Gherea caută să fun
damenteze inevitabilitatea și ca
racterul obiectiv al instaurării o-

preocu- 
Gherea 
valoare 
dezvol-

rinduirii socialiste.

0 importanță deosebită în clarificarea proble
melor sociale ale țării a avut activitatea teoretică 
desfășurată de Constantin Dobrogeanu-Gherea - 
una din cele mai proeminente figuri de gînditori 
socialiști ai țării noastre din acea vreme. Cu toate 
lipsurile sale, opera lui Dobrogeanu-Gherea ocupă 
un loc de mare însemnătate în istoria științelor 
sociale din România, în răspîndirea ideilor mar
xiste, în dezvoltarea concepției revoluționare a 
proletariatului.

NICOLÂE CEAUȘESCU

O trăsătură principală care 
definește efortul creator al lui Do
brogeanu-Gherea a fost analiza 
problemelor realității românești in 
strinsă conexiune cu evoluția și 
sarcinile mișcării socialiste. Atent 
la evenimentele și procesele încon
jurătoare. preocupat în permanență 
să pătrundă bsența lor. Gherea a 
sopdat o multitudine de aspecte 
ale acestei realități pe care le-a 
abordat în diverse scrieri, de la ar
ticole curente din presă pînă la lu
crări de anvergură. Opera sa, ca 
și a celorlalți militanți ai mișcării 
socialiste, a contribuit realmente 
la progresul cunoașterii proceselor 
proprii societății românești — de 
la cele economice, sociale, politice 
și culturale, pînă la cele' privind 
trecutul istoric al tării. Capacitatea 
de reflecție asupra societății româ
nești a fost fertilizată la Dobro
geanu-Gherea de teoria socialis
mului științific care i-a oferit un
ghiuri fundamentate de judecată, 
i-a dat o netăgăduită ascendență în 
multe din punctele de vedere emise 
și i-a permis, oricum, să adauge o 
notă nouă. originală și de mare 
perspectivă Istorică tabloului dez
voltării gîndirii soeial-politice și 
vieții culturale a țării.

în paginile scrierilor lut găsim 
caracterizări de surprinzătoare fi

nețe și prospețime, elemente ana
litice prețioase privind dezvoltarea 
economică a României, semnifica
țiile și necesitatea industrializării 
ei, structura socială a țării, regimul 
de stat și trăsăturile vieții politice, 
raportul forțelor de clasă și pers
pectivele lor de evoluție. Gherea 
scria '■ „Dacă trebuie, deci, ridicată 
neapărat productivitatea muncii a- 
gncole, tot așa de neapărat trebuie 
să dezvoltăm și toate celelalte re
surse de producție ale țării și tre
buie să devenim o țară industrială. 
Pentru țara noastră aceasta este o 
întrebare vitală de a fi ori a nu fi".

în „Neoîobăgia" (1910) — lucrarea 
principală a vieții sale — a lăsat 
multe pagini de pătrunzătoare ana
liză privind structura internă a sis
temului agrar din România și a 
căutat să dezvăluie axa ordonatoare 
a întregului proces de dezvoltare a 
țării pe o perioadă care se întinde, 
istoricește, între reforma agrară 
din 1864 și primul război mondial. 
Dacă pe imaginea de ansamblu a 
realității românești lucrarea proiec
tează o lumină care îngroașe ele
mentele semifeudale, în detrimen
tul celor ce indică liniile dezvoltă
rii. opera teoreticianului socialist 
redă, în schimb, anatomia vieții a- 
grare în România pînă în ramifica
țiile cele mai fine și desprinde cu 
pătrundere sensul general al unor 

proces* * în care se răsfrîng efectele 
a ceea ce Gherea a denumit ge
netic „neoiobăgie".

• Eliberarea — seria I — (pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Castelul condamnaților : REPU
BLICA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
CENTRAL — 8,15; 10,45: 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, MODERN - 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
• Pentru țară șl rege ; CAPITOL
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Al 8-lea ; VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Războiul domnițelor : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18,15;
20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Elvira Madigan : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O fată fericită ; GRADINA 
DOINA — 20.
• Bănuiala : FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19,30, FAVORIT — 15,30; 
18; 20,30.
• Răzbunătorul : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21. FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21, 
GRADINA DINAMO — 20.
• Film, film, film ; în savană j 
Mirta și Râul ; Drumul spre izvor ; 
Stațiunea Borjomi : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Parada comediei (Stan șl Bran) : 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14; 16.
• Splendoare în Iarbă : GRIVIȚA
— 15,30; 18; 20,30. MIORIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Prieteni fără grai : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16,30; 
19.
• Mireasa era în negru : VIITO
RUL — 16; 18,15; 20.30, MOȘILOR
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Moll Flanders : DACIA — 8,30
15,45 în continuare ; 18; 20,30, DRT ■ 
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Asterix șl Cleopatra : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină - 20. ARTA
— 15,30; 18, la grădină - 20.
• Colonia Lanfieri i CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Te iubesc, te iubesc : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Corabia nebunilor : CRÎNGAȘ7
— 15,30; 19.
• Iubita lui Graminia : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9: 11.30: 14,30; 17,30;
20,30.
• Urmărirea : FLOREASCA — 15; 
17,30; 20.30.
• Cu mine nu, madam ! : VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
AURORA — 9; 11; 13; 16; 18, la 
grădină — 20, TOMIS - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA - 11; 17; 19,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA - 20.
• Femeia îndărătnică : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Domnișoara doctor : FLACARA
— 15,30: 18: 20,15, PACEA — 16,45; 
19.
• La est de Eden : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• Nu fi trist ! : RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• In fiecare seară la ora 11 : PRO
GRESUL — 15,30; 18.
• Angelica și sultanul : GRADI
NA PROGRESUL — 20.
• Explozie în munți : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.

Contribuția prețioasă pe care Do
brogeanu-Gherea a adus-o la dez
voltarea concepției marxiste a miș
cării noastre muncitorești și la stu
dierea problemelor realității româ
nești nu a fost ferită de erori, in
consecvențe și limite, unele de 
principiu. Gherea a ridicat la nivel 
european activitatea teoretică a 
mișcării socialiste române, dar ca 
factură internă ea aparține perioa
dei Internaționalei a II-a de dez
voltare a mișcării socialiste. Astfel, 
el n-a pătruns întreaga însemnă
tate a metodei dialectice ca miez al 
gîndirii revoluționare marxiste. De 
asemenea, a imprimat problemei 
determinismului social, ca element 
esențial al materialismului istoric, 
o anumită înțelegere mecanicistă, 
denotînd insuficienta discernere a 
raportului dintre necesitatea isto
rică și activitatea practică, dintre 
nivelul dezvoltării factorilor mate
riali, obiectivi și acțiunea con
știentă a elementului subiectiv în 
istorie. Aceasta s-a tradus pe plan 
politic într-o orientare moderată, 
redusă la cadrul metodelor pașnice 
de luptă. Problema transformării 
sociale, raportată, e drept, la con
dițiile concrete ale României, nu a 
fost pusă în termeni de acțiune 
revoluționară. Constatarea e vala
bilă atît pentru transformarea cu 
caracter burghezo-democratic. în 
fața căreia se afla atunci România, 
cît și pentru cea de perspectivă, cu 
conținut socialist.

Dincolo de unele nepotriviri pre
zente în evaluarea unor fenomene 
de ordin social-economic sau a unor 
tendințe de minimalizare a factori
lor de ordin intern — pe care le 
degajă teoria dezvoltării țărilor 
înapoiate în orbita celor înain
tate — se profilează neaderența sa 
la căile revoluționare de acțiune 
— deși el pleda cu ardoare pentru 
necesitatea Unei radicale înnoiri a 
României, pentru perspectiva ei 
socialistă, pentru ca proletariatul și 
mișcarea socialistă să devină facto
rul dinamizator al orientării țării 
spre realizarea unor prefaceri struc
turale.

Dcbrogeanu-Gherea, împreună cu 
mulți reprezentanți ai mișcării so
cialiste, a acordat o mare atenție 
procesului de dezvoltare istorică a 
poporului român, a reflectat în di
ferite lucrări ale sale năzuințele 
poporului și necesitatea obiectivă 
a desăvîrșirii unității statale 
prin unirea Transilvaniei cu 
România, „Senini, cu conștiința îm
păcată, in plenitudinea dreptului 
nostru — scria el în 1913 — putem 
formula revendicările noastre, le 
putem formula in virtutea dreptății 
și echității, in virtutea dreptului 
imprescriptibil al unui popor de a 
trăi nesupărat și de sine stătător 
in marginile sale etnice". El a în
țeles semnificația problemei națio
nale. s-a dovedit un critic vehement 
al concepțiilor și practicilor de 
inegalitate între națiuni, de domi
nare și asuprire a popoarelor, s-a 
manifestat ca un adept convins al 
egalității între toate ponoarele, în 
spiritul respectului pentru năzuin
țele lor de dezvoltare istorică.

Trăgindu-și seva dezvoltării și 
maturizării din condițiile și proble
mele ps care i le punea în față 
procesul istoric intern, clasa mun
citoare a fost animată de conștiința 
solidarității internaționale.

Ea s-a afirmat ca un detașament 
activ al proletariatului mondial. î 'ă 
de la începuturile sale, a dezvoltat 
strînse legături cu mișcarea munci
torească din celelalte țări ; după 
cum este cunoscut, încă de la cre
area Internaționalei I, la activita
tea ei au participat și socialiști ro
mâni, iar Asociația generală a mun
citorilor din Timișoara a devenit 
încă din 1868 una din secțiile sale.

Activitatea teoretică a lui 

Gherea stă mărturie a con
secvenței mișcării muncitorești 
din România față de principiile in
ternaționalismului proletar și dă o 
exprimare clară, izvorită din struc
tura intimă a gîndirii teoretice 
marxiste, problemei unității dialec
tice dintre patriotism și interna
ționalism. „Internaționalismul și 
patriotismul in sensul cel bun și 
adevărat al cuvintului — arăta el 
în 1892 — nu numai că nu se ex
clud, dar sint legate necesarmente 
unul de altui".

Deși cercul lucrărilor Iui Gherea 
traduse în limbi străine a fost 
relativ restrîns, opera sa a trezit 
interes pe plan internațional ; per
sonalități de frunte ale mișcării so
cialiste europene s-au aflat în 
contact cu el, sau i-au expri
mat considerația lor. Gherea 
l-a cunoscut personal pe Engels, 
care i-a apreciat primele lui mari 
studii, s-a aflat în corespondență cu 
socialiștii marcanți din Rusia, prin
tre care Plehanov, a avut legături 
cu fruntași socialiști din Germania 
(Karl Liebknecht, Rosa Luxem
burg, K. Kauisky), Franța, Austria, 
Elveția, a fost legat prin sentimente 
de stimă și prețuire cu socialiști 
din Balcani — Dimităr Blagoev, 
D. Tuțovici, Gh. pimitrov.

Se cuvine a fi relevat că l-a cu
noscut bine pe Vladimir Ilici 
Lenin, marele conducător și învăță
tor al proletariatului revoluționar.

Opera social-poli-tică a lui Gherea 
se evidențiază cu pregnanță ca a 
unui luptător neobosit împotriva 
războaielor nedrepte, de cucerire. 
Tema luptei împotriva războaielor, 
dezvăluirea ororilor și suferințelor 
pe care Ie provoacă, revine adesea 
în articolele și lucrările sale. în 
forța cu care condamnă distrugerile 
pustiitoare ale conflagrațiilor mili
tare, în energia cu care cheamă la 
bararea căilor războaielor, în con
vingerea adîncă pe care o are în 
triumful muncii și în menirea crea
toare a omului se reflectă umanis
mul său militant. în timpul primu
lui război mondial Gherea, ca și 
alți socialiști români, a dezvăluit 
caracterul de jaf și cotropire al ac
țiunilor inițiate de marile puteri 
imperialiste. „Războiul acesta —re
marca el — e un război imperialist 
și e provocat de criza politică im
perialistă mondială". în consens cu 
activitatea unor militanți înaintați 
din rîndurile social-democra- 
țîei române, Gherea a rămas fidel 
sarcinii de a promova în timpul 
războiului o poziție pătrunsă de 
spiritul proletar de clasă, pronun- 
țîndu-se, în ce privește poziția 
României, pentru neutralitate.

în mișcarea socialistă și în largi 
cercuri ale intelectualității demo
crate Dobrogeanu-Gherea s-a bucu
rat de o înaltă prețuire. La calită
țile operei sale și ale poziției de 
teoretician socialist, de promotor al 
unei critici literare de pe pozițiile 
materialismului, se adăugau tră
sături umane deosebite : întreaga 
sa personalitate degaja armonie și 
sinceritate lăuntrică, distincție și 
delicatețe sufletească, manifestate 
atît de generos în sprijinul mate
rial și moral pe care nu a pregetat 
să-1 dea mișcării socialiste.

Dobrogeanu-Gherea a avut o 
viață bogată, care a reflectat o 
continuitate de eforturi și o admi
rabilă continuitate de speranțe ; el 
a contribuit la educarea unei în
tregi generații de militanți socia
liști in România, la afirmarea so
cialismului român pe arena inter
națională. A lăsat în urmă o moște
nire întinsă, care, în ce are mai 
bun, ma> înaintat aparține valorilor 
culturale ale poporului nostru și 
tradițiilor de luptă și gîndire ale 
mișcării muncitorești române.

în noua perioadă istorică a miș
cării muncitorești pe care a inau
gurat-o în viața social-politică a 
țârii 'crearea Partidului Comunist 
Român, acțiunea și gîndlrea clasei 
muncitoare s-au dezvoltat pe noi 
coordonate, calitativ superioare. 
Privind insă lucrurile din punct de 
vedere istoric, ceea ce este trainic 
în opera lui Gherea se integrează 
în mod firesc devenirii socialiste a 
României.

Damian HUREZEANU

teatre
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (sala Comedia) : Heidelbergul 
de altădată — 20.
• Teatrul de comedie : Comedia 
întrebărilor — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Puricele în ureche — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Harfa 
de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara*  (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cînd luna • 
albastră — 20.
• Teatrul Glulești : Geamandura
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Golem
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 15; (sala din str. Acade
miei) : Guliver în țara păpușilor
— 10; 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" (sala Casandra) : Jedermann
— 20.
• Țeatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die ! — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
’Esop, viața, muzica și noi*  — 20. 
O Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 16; 19,30.

cinema

tv
Tn istoria culturii ro

mâne. prezența lui C. Do
brogeanu-Gherea s-a în
scris, la timpul său, in îm
prejurări specifice. Intra
tă în faza de con
solidare și ascendență 
a statului național, în urma 
cuceririi independenței, Ro
mânia își îmbogățea nu 
numai parametrii de civili
zație, dar și pe cei de cul
tură modernă. Ceea ce va 
deveni „literatura marilor 
clasici" — cu Eminescu, 
Creangă, Cai-agiale — era 
atunci în plină manifestare. 
Cu necesitate dialectică, 
noua structură și perspec
tiva de evoluție a societă
ții noastre implicase mo
mentul „Junimii", cu Titu 
Maiorescp, iar acum, în de
ceniul al IX-lea, ca expre
sie a noilor factori de pro
gres social, cultura română 
înscria, an de an, îmbogă
țirea activității cercurilor 
socialiste și, prin ele, ivirea 
în cîmpul ideologic a unor 
publicații de cultură cu o- 
rientare progresistă, unele 
de inspirație direct marxis
tă. Este o veritabilă o- 
fensivă publicistică, în care 
rolul lui C. Dobrogeanu- 
Gherea e dintre cele mai 
importante. El este organi
zator, îndrumător sau co
laborator cu articole, ală
turi de o întreagă pleiadă 
de intelectuali progresiști : 
dr-ul Russell, frații loan și 
Gh. Nădejde, V. G. Morțun, 
C. Bacalbașa, Gh. Kern- 
bach, Al. Brăescu, E. A. 
Frunzescu. C. Miile, Al. G. 
Radovici, Paul Scorțeanu 
ș. a. Pături tot mai largi 
șl mai variate de cititori 
sint solicitate de aceste pu
blicații.

Era un moment de coti
tură. însăși noțiunea de 
public căpătînd alte dimen
siuni și implicînd alte fi
nalități. De la revista „Con
vorbiri literare", ce fusese 
concepută pentru o elită 
intelectuală a societății (de 
unde și numărul de exem
plare ce nu depășea cifra 
citorva sute), la „Contem
poranul", (care, curînd, va 
atinge 5 000 ex.) era o dis
tantă nu numai de ordinul 

Omul de cultură
tirajului, ci de optică, de 
viziune socială. Se consti
tuia un nou climat, de vie 
confruntare intelectuală. în 
care — expresie a ascuți
rii contradicțiilor sociale 
apar noi și noi puncte de 
raportare, în care o pon
dere tot mai semnificativă 
o capătă articolele și stu
diile de ideologie politică 
și socială. Se marca astfel, 
la acea dată, prezența la noi 
a unei tot mai reliefate 
mișcări muncitorești și, prin 
consecință, a unei tot mai 
vii activități ideologice, pe 
care, de pe aceste poziții, 
intelectualitatea progresis
tă din România o dezvoltă 
creator. Cel care își dădea 
seama de însemnătatea 

luptei ideologice în secto
rul culturii, prin Instru
mentul ei cel mai accesi
bil și atrăgător, literatura, 
era C. Dobrogeanu-Gherea. 
Conștient de prestigiul „Ju
nimii" și al mentorului ei, 
Titu Maiorescu, datorită 
tocmai acțiunii în și prin 
sectorul literar, Gherea tre
ce deci la ofensivă deschi
să, „punînd în chestiune" 
tocmai acest prestigiu. Scop 
pentru care alege o revis

tă cu un larg profil de cul
tură, precum „Contempo
ranul", și, în numărul pe 
iulie 1886 al acestuia, pu
blică celebrul articol Cătră 
d-nul Maiorescu. Prilejul 
ales este excelent, atît stra
tegic, cît și tactic. Maiores
cu publicase în „Convorbiri 
literare" (nr. din sept. 1885) 
articolul Comediile d-lui 
Caragiale, iar în aprilie 
1886, Poeți și critici. Am
bele texte erau definitorii 
pentru concepția mentoru
lui junimist : primul, argu- 
mentînd „viața organică" 
și, ca atare, „puterea de a 
trăi" a teatrului caragia- 
lean, teoretiza, pînă la ab
solutizare, teoria „artei 
pentru artă" ; al doilea, nu 
fără a constata că „este cu 

mult prea îngustă albia cu
rentului celui nou" (curent 
incluzînd, subtextual, și pe 
Eminescu), încerca să ar
gumenteze că, pe măsura 
dezvoltării mișcării lite
rare, „scade trebuința unei 
critice generale".

Poziția lui Maiorescu din 
cele două articole — cu 
elemente, de altfel, esteti- 
cește valoroase — marca 
un moment simptomatic în 
activitatea lui de mentor în 

cultura română după 1866 
(inițiată prin „Junimea", 
apoi prin apariția „Con
vorbirilor literare" și con
sacrată de o Cercetare cri
tică asupra poeziei române 
de Ia 1867). Era un moment 
de bilanț, prin retrospecti
vă, și. totodată, de sinteză, 
prin decantarea citorva 
principii directoare.

Acest moment, de dublă 
semnificație, il surprinde 
Gherea prin articolul său 
din „Contemporanul", ar
ticol care, mai apoi, va 
purta în volum titlul Per
sonalitatea și morala in 
artă. Tactica lui constă In 
aceea de a „tulbura apele" 
maloresciene. de a surprin
de opinia publică prin 
chiar îndrăzneala de a su

pune unei analize de struc
tură o concepție ca aceea 
susținută de cea mai pro
eminentă — atunci — din
tre autoritățile noastre in
telectuale. Strategic, artico
lul avea ca finalitate să 
pună în dezbatere răspun
derea socială a literaturii, 
a artei, respectiv, răspun
derea socială a scriitoru
lui, a artistului.

Argumentind, în fond, 
capacitatea, privilegiul, po

tențialul de cunoaștere a 
lumii, a realității, și, prin 
consecință, semnificația so
cială a literaturii și artei, 
Gherea combate pro causa 
argumentele „ficțiunii idea
le", „emoțiunii imperso
nale". „transportării în lu
mea curată a ficțiunilor", 
susținute de Maiorescu 
în studiul său despre co
mediile lui Caragiale, cu 
contra-argumente, potrivit 
cărora „arta poate (subli
nierea li aparține) să aibă 
foarte mare influență edu
catoare și moralizatoare", 
în sfîrșit, că una din con
dițiile de căpetenie pentru 
o asemenea finalitate este 
„moralitatea artistului în
suși, înălțimea morală inte
lectuală. ideală la care a 

ajuns el*.  în aceasta este, 
deci, de la sine implicat, 
conform teoriei lui Taine, 
„caracterul personal al ar
tistului" noțiune sub care 
„trebuie să înțelegem tem
peramentul, 
simpatiile și 
ura și iubirea.

inteligența, 
antipatiile, 

bucuria și
suferința lui — toate înrîu- 
ririle mijlocului social în 
care trăiește, a primit edu
cație etc". Fără a eluda di
mensiunea estetică, — dim-

potrivă ! — Gherea subli
niază : „Pentru o operă ar
tistică moralizatoare se cer 
deci două condiții : înălța
rea morală și ideală a ar
tistului și puterea crea
toare, geniul. Una singură 
dintr-Insele nu ajunge".

Cu această strategie, 
mentorul socialist pune 
apoi in discuție insăși pozi
ția, „înălțarea morală și 
ideală" a Junimii, după 
două decenii de existență, 
pentru a constata — îndu
rerat — că „mai toți oa
menii talentați din acest 
cerc literar au părăsit lite
ratura pentru meserii mai 
mănoase". Și „cît de mult 
făgăduia acest mare, stră
lucit cerc literar pentru 
dezvoltarea intelectuală a

României !“ — exclamă
Gherea, pentru a conchide 
că degradarea „înriurirei și 
însemnătate!" cercului ju
nimist este „o lecție cu 
adine înțeles" și „mai ales 
o lecție instructivă pentru 
acei care ar fi voit să ri
dice steagul pe care n-a 
putut să-1 țină cercul Con
vorbirilor literare". Pentru 
aceștia din urmă el repetă, 
parafrazînd și completînd, 
cuvintul marelui Goethe : 
„Umpleți-vă inima și su
fletul, oricît de largi ar fi 
ele. cu cele mai înalte sen
timente și idealuri, cu cea 
mai înaltă morală a veacu
lui vostru — și opere în
semnate. educatoare și mo
ralizatoare veți produce".

Cu un simț deosebit al 
devenirii istorice, Gherea 
își dădea seama că in acel 
moment — 1886 — dezvol
tarea culturii române im
plica o arie de receptare 
infinit mai largă decît în 
trecut, că literatura româ
nă, aflată acum pe culmile 
marilor clasici, trebuia să 
pătrundă în spiritul noilor 
straturi sociale ajunse la 
cultură și că perspectiva 
absolutizării principiului 
„artă pentru artă" nu pu
tea decît amenința, întîr- 
zia acest proces. De aici și 
grija, laborios concretizată 
în studii aplicate, pentru a 
introduce în cercuri cît 
mai cuprinzătoare literatu
ra unui Eminescu, Cara
giale, apoi Coșbuc, Vlahu- 
ță și, totodată, efortul de 
a explica pe înțelesul tu
turor înseși criteriile, ro
lul, funcția socială a criti
cii literare (Asupra criti
cei).

De altfel, însuși Gherea. 

la 31 martie 1894, într-o 
conferință la Cercul de 
studii sociale din Iași, se 
va dovedi perfect conștient 
de această situare și, tot
odată, de necesitatea pre
venirii spiritului public a- 
supra deformărilor pe care 
una sau alta din doctrine
le critice ar putea-o căpăta 
într-o societate aflată în 
plin proces de rapidă și 
amplă dezvoltare. în rezu
matul cuprinzător al aces
tei conferințe (apărut în 
„Evenimentul literar" din 
1 aprilie și, la București, 
în „Adevărul" din 4 apri
lie 1394), se vede că Ghe
rea demonstrează, ca expo
nent al ideologiei clasei 
muncitoare, o înaltă capa
citate de sinteză, într-o 
constructivă concepție de 
dialectică a culturii. Prin 
Dragomirescu, Ibrăileanu, 
Iorga, Densușianu, Lo- 
vinescu, procesul dialec
tic, prevăzut de Ghe
rea în 1894, se va concre
tiza, mai mult sau mai pu
țin acuzat, într-o direcție 
sau alta, critica interbelică 
desăvîrșind ea însăși sin
teza, de la „critica științi
fică", la cea a unui Ralea, 
Vianu, apoi Călinescu.

Succesoare firească a a- 
cestei strălucite perioade, 
critica, istoria, ideologia 
noastră literară de astăzi 
văd în Gherea, alături de 
Maiorescu, pe unul din cti
torii proeminenți ai fazei 
de împlinire modernă a 
culturii noastre, fază impli
cînd cu necesitate nivelul 
cel mai înalt de conștiință, 
de răspundere socială a ar
tei cuvîntului românesc.

Gaorga IVAȘCU

PROGRAMUL I
17.30 Microavanpremiera.
17.35 Emisiune în limba maghiară. 

În cuprins : • Pentru victo
rie — reportaj documentar 
despre participarea României 
la războiul antihitlerist • Re
citalul pianistei Aved-Sillo 
Eva.

18,05 Film serial „Oliver Twist*  
(IX).

18.35 Mult e dulce șl frumoasă. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Muzică populară interpretată 

de orchestra condusă da 
Stan Simion.

19.30 Prim plan ; Inginerul Dorin 
Pavel.

20,00 Anunțuri — publicitate.
20,05 Reflector.
20.15 Seară de teatru TV : „Co

media celui care a luat de 
nevastă o femeie mută" de 
Anatole France (după o foar
te veche farsă franceză ano
nimă). In românește de Va
lentin Silvestru.

21.15 Un sfert de veac de la vic
toria asupra fascismului.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22,25 Avanpremiera.
22,40 Douăzeci de minute de mu

zică ușoară : Recital Lumini
ța Dobrescu.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL n

30,00 Film artistic ! „Post sezon*  
— film distins cu premiul 
„Fundației Cini" din Vene
ția".

22,00 Actualități literari. Exigența 
ideologică și artistică a edi
torului. Dialog între Ioani- 
chie Olteanu, directorul Edi
turii „M. Eminescu", și Ion 
Budescu.

22,10 Film serial t „Rocambole*  
(reluare).

22,50 închiderea emisiunii progra
mului H.
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A XXV-A ANIVERSARE
A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Adunarea festivă de la București
Cea de-a 25-a aniversare a eli

berării Cehoslovaciei de sub ocupa
ția fascistă a fost marcată in Capitală 
printr-o adunare festivă, organizată 
la clubul uzinelor „Republica", 
miercuri după-amiază, de către Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste și Comitetul municipal 
București al P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Maxim Berghianu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, Ion 
Turcu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al FrontuluJ Unității Socia
liste, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, oameni ai 
muncii.

Erau prezenți Miroslav Sulek, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ala Republicii Socialiste Cehoslovace 
și Republicii Socialiste România.

dunarea a fost deschisă de tovară
șul Ion Turcu.

Despre semnificația împlinirii unui 
sfert de veac de la eliberarea Ceho
slovaciei a vorbit tovarășul MAXIM 
BERGHIANU.

Amintind că, tn urma strălucitelor 
victorii repurtate de armata sovietică 
în lupta împotriva fascismului, la 
9 mai 1945 a fost eliberată Praga, 
desăvîrșindu-se astfel eliberarea în
tregului teritoriu al Cehoslovaciei, 
vorbitorul a spus :

Alături de Armata Sovietică, forța 
principală a coaliției antifasciste, 
care a purtat greul războiului, de 
patrioții cehi și slovaci, pentru eli
berarea Cehoslovaciei a luptat cu 
eroism și spirit de sacrificiu și ar
mata română.

După insurecția armată din August 
1944, poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, și-a mo
bilizat toate resursele economice, în
tregul potențial militar și uman pen
tru eliberarea întregului teritoriu al 
țării, aducîndu-și, totodată, contribu
ția la eliberarea Ungariei, Austriei și 
Cehoslovaciei, la victoria finală asu
pra fascismului.

Ziua de 9 mai 1945 — simbol al 
eliberării și reînnoirii statului comun 
al cehilor și slovacilor — a marcat, 
totodată, un punct de cotitură în is
toria popoarelor Cehoslovaciei prie
tene, începutul procesului de trans
formare revoluționară a întregii so
cietăți.

Legăturile de prietenie statornicite 
Intre popoarele noastre de-a lungul 
veacurilor și-au găsit o puternică ex
presie în lupta comună pentru elibe- 
rarp' națională și socială. Prietenia 
roiz ao-cehoslovacă s-a cimentat și 
mai mult prin sîngele vărsat în co
mun în luptele pentru eliberarea Ce
hoslovaciei de sub ocupația hitleristă, 
pentru victoria finală asupra Germa
niei fasciste. La operațiunile militare 
de pe teritoriul Cehoslovaciei, armata 
română a participat cu 15 divizii, un 
corp aerian, o divizie de artilerie 
antiaeriană, un regiment de tancuri 
și alte formațiuni militare, efectivul 
total al trupelor sale ridicîndu-se la 
peste 248 000 ostași și ofițeri. In lup
tele duse timp de 146 de zile, armata 
română a eliberat sau a participat la 
eliberarea a numeroase localități, 
printre care Roznava, Lucenec, Bans
ka Bystrica, Banska Stavnice, Zvolen, 
Brno, Bratislava, Humpolec și altele. 
Pierderile suferite de armata română 
în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei s-au ridicat la peste 66 000 
de ostași. Pentru glorioasele fapte de 
arme, pentru spiritul de sacrificiu și 
eroismul de care au dat dovadă In 
luptă, organele cehoslovace au acor
dat unor ostași, subofițeri și ofițeri 
români un număr de peste 5 600 me
dalii și ordine militare cehoslovace, 
în același timp, pentru faptele lor de 
eroism, ostașii români au primit nu
meroase ordine și medalii românești 
și sovietice.

Pe teritoriul Cehoslovaciei se a- 
flă numeroase monumente ridicate 
în memoria eroilor români, simbol 
al omagiului și prețuirii de către 
poporul cehoslovac a sacrificiilor 
fiilor poporului român care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Ce
hoslovaciei prietene, de sub jugul 
fascist.

In anii puterii populare și ai con
struirii socialismului relațiile de 
prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre s-au ridi
cat pe noi trepte, dezvoltîndu-se pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list. S-au întărit, astfel, continuu le
găturile între partidele și statele 
noastre, au loc schimburi de dele
gații, pe linie de partid și de stat, 
între organizațiile de masă și ob
ștești.

Relevînd printr-o serie de date, e- 
voluția ascendentă a relațiilor de cola
borare multilaterală dintre cele două 
țări, vorbitorul a exprimat convinge
rea că dezvoltarea continuă a priete
niei și colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă in domeniul 
politic, economic, cultural-științific 
corespunde întru totul intereselor 
popoarelor noastre, unității țărilor 
socialiste, cauzei socialismului și 
păcii în lume.

După ce a arătat că poporul ro
mân, strins unit în jurul partidu
lui șl al conducerii sale, tși dedică 
întreaga sa energie creatoare tran
spunerii în viață a mărețului pro
gram adoptat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
vorbitorul a spus :

Asigurînd progresul material și 
spiritual al României, afirmarea de
plină a potentelor creatoare ale 
națiunii noastre socialiste, Partidul 
Comunist Român și guvernul țării, 
întregul nostru popor, ișl aduc con
tribuția la dezvoltarea colaborării 
cu celelalte state, la apărarea păcii in 
lume.

Partidul Comunist Român situează 
în mod neabătut în centrul politicii 
sale internaționale prietenia frățeas
că, alianța și colaborarea multilate
rală cu toate țările socialiste, care 
alcătuiesc un sistem de state inde
pendente și egale în drepturi, unite 
prin legături de solidaritate interna- 
ționalistă, prin comunitatea orînduirii 
sociale, a ideologiei marxlst-leninis- 
te, a țelurilor comune — construirea 
socialismului și comunismului.

Participînd tot mai activ la circui
tul mondial al valorilor materiale 
și spirituale, Republica Socialistă Ro
mânia promovează, totodată, relații de 
colaborare cu toate statele, indife
rent de orinduirea lor socială.

Temelia trainică a relațiilor noas
tre internaționale cu toate țările o 
constituie respectarea principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de a decide 
neîngrădit asupra destinelor sale.

Reafirmi nd poziția României în 
• principalele probleme internaționale, 
vorbitorul a spus, printre altele : 
Poporul român se pronunță cu fer
mitate pentru încetarea războiului 
dus de Statele Unite ale Americii în 
Vietnam, pentru retragerea trupelor 
acestora din Vietnamul de sud și 
respectarea dreptului poporului viet
namez de a-și hotărî de sine stătător 
destinele, fără amestec din afară.

Republica Socialistă România con
damnă cu hotărîre extinderea și In
tensificarea acțiunilor agresive ale 
imperialismului american și sateli
ților lui împotriva popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian ; își rea
firmă deplina solidaritate și întregul 
sprijin față de lupta dreaptă a po
poarelor din Indochina pentru li
bertate și independență.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru restabilirea păcii în Orientul Mij
lociu prin trecerea la măsuri con
crete în vederea aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

în încheieiea cuvîntării sale, to
varășul Maxim Berghianu a spus :

Sărbătorind astăzi, alături de po
poarele ceh și slovac, cea de-a 
XXV-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, ne ex
primăm convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare tovărășească 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se vor dezvolta și intări pe mai de
parte, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul unității tuturor țărilor 
socialiste, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
transmitem popoarelor ceh și slovac 
sincere felicitări și le dorim noi suc
cese în activitatea pe care o desfă
șoară pentru prosperitatea și înflori
rea continuă a patriei lor pe drumul 
socialismului.

A luat cuvîntul ambasadorul MI
ROSLAV SULEK.

După ce și-a exprimat satisfacția 
de a avea prilejul să se adreseze 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor participant! la adunare, vorbi
torul a făcut un istoric al ocupării 
Cehoslovaciei de către hitleriști, spu- 
nind între altele : Calea spre elibe- 

. rarea noastră națională și socială nu 
a fost ușoară. în anul 1938 âm fost 
vînduți lui Hitler de către trădătorii 
de la Miinchen. Imperialiștii, unin- 
du-se într-un singur front, au predat 
Cehoslovacia Germaniei hitleriste pen
tru a satisface interesele acesteia de 
atunci și a deschide calea spre înde
plinirea țelurilor sale „Drang nach 
Osten". Vorbitorul a subliniat că la 
această trădare a poporului muncitor 
cehoslovac a ajutat și burghezia cehă 
și slovacă, astfel că la 15 martie 
1939 Cehoslovacia a fost în între
gime ocupată, jn ciuda protestelor 
forțelor progresiste din lume. La 
această dată a început cea mai întu
necată perioadă a istoriei noastre, 
ocuparea de șase ani a patriei — 
a spus vorbitorul. Lagărele de con
centrare naziste s-au umplut de 
patrioții cehi și slovaci. A fost dusă 
o rezistență ilegală grea. Partidul 
Comunist Cehoslovac a condus po
poarele noastre în lupta împotriva 
ocupanților. Totodată, în patria 
noastră au luptat detașamente de 
partizani. Lupta lor a culminat la 
sfîrșitul lui august 1944 cu răscoala 
națională slovacă și la 5 mai 1945 cu 
răscoala din Praga. Concomitent, 
dincolo de frontierele patriei au lup
tat și unitățile noastre militare din 
străinătate, în coaliția antihitleristă.

Glorios este mai ales capitolul lup
tei corpului de armată cehoslovac din 
Uniunea Sovietică, condus de gene
ralul Ludvik Svoboda, actualul nos
tru președinte. La 8 martie 1943, a- 
lături de ostașii sovietici, el a pur
tat prima luptă victorioasă în orașul 
Sokolovo din Ucraina. Am dus o 
luptă grea pentru libertatea noastră, 
însă nici cu cele mai mari sacrificii 
de vieți omenești nu am fi fost ca
pabili să ne eliberăm singuri. Peste 
300 000 de patrioți cehi și slovaci au 
plătit cu viața lor libertatea noastră. 
Nici acest tribut sîngeros nu a pu
tut duce la înfrîngerea ocupanților 
patriei noastre.

începind cu 6 octombrie 1944 — a 
spus vorbitorul — cînd primele uni
tăți sovietice și, alături de ele, și 
ostașii cehoslovaci, au trecut gra
nița țării noastre la Dukla, satele și 
orașele noastre au fost succesiv eli
berate. Klement Gottwald, primul 
nostru președinte muncitor, a spus ; 
„Armata sovietică a realizat Ia noi 
cea mai grea parte a muncii, zdro
birea ocupanților". în ziua de 9 mai, 
prin lovitura legendară de la Ber
lin, armata sovietică a eliberat 
Praga.

Noi, cehii și slovacii, apreciem 
foarte mult că, împreună cu armata 
sovietică, ostașii și voluntarii români 
au ajutat în eliberarea patriei noas
tre. In aceste zile ne amintim mal 
ales participarea ostașilor români 
alături de armata sovietică la elibe
rarea orașelor și satelor, in special 
ale Slovaciei centrale și de sud, și 
apreciem foarte mult luptele eroice 
pe care le-a dus armata română 
alături de cea sovietică in eliberarea 
orașelor Banska-Bystrica și Zvolen. 
Patria noastră, din est și pînă in 
vest, este presărată de mormintele 
ostașilor sovietici și alături de ei zac 
peste 60 000 de soldați români. Pre
țuim foarte mult acest mare sacrifi
ciu al poporului român in lupta pen
tru libertatea noastră. Faptul că li
bertatea noastră a fost cucerită in co
mun și cu ostașii români, a creat o 
bază fermă pentru prietenia noastră 
actuală româno-cehoslovacă.

Referindu-se, In continuare, la lupta 
popoarelor Cehoslovaciei pentru con
struirea orînduirii noi, democrat- 
populare, vorbitorul a spus : Cotitu
ra definitivă a început abia în fe
bruarie 1948, cînd, sub conducerea 
Partidului Comunist Cehoslovac, au 
fost zdrobiți dușmanii de clasă și 
Cehoslovacia s-a alăturat definitiv la
gărului țărilor socialiste. Din februa
rie 1948 a început la noi calea grea, 
dar încununată de succes, a con
struirii socialismului. In cei 25 de 
anj ai construirii Republicii Socia

liste Cehoslovace, poporul nostru a 
obținut realizări importante. Ceho
slovacia a intrat în rlndurile țărilor 
celor mai industrializate din lume ; 
s-a înregistrat o dezvoltare impetuoa
să, nemaivăzută a industriei, agri
culturii, culturii și a învățămintului, 
iar prin aceasta a crescut rapid și 
nivelul de trai. O dezvoltare deose
bită a cunoscut Slovacia, care a fost 
istoricește, cea mai înapoiată parte 
a patriei. Toate aceste înfăptuiri au 
fost obținute pe de o parte prin 
munca poporului nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Ceho
slovac, dar și datorită ajutorului 
mare, tovărășesc pe care l-am primit, 
în toate domeniile, din partea Uni
unii Sovietice. Avîntul puternic al 
patriei noastre a fost înlesnit și prin 
colaborarea strînsă cu țările socia
liste, mai ales în cadrul C.A.E.R. 
Foarte larg s-a dezvoltat colabora
rea între Republica Socialistă Ceho
slovacă și Republica Socialistă 
România, care înregistrează în fie
care an o creștere impetuoasă, în 
folosul ambelor țări socialiste.

Subliniind apoi că poziția inter
națională a Cehoslovaciei, ca stat so
cialist suveran, s-a întărit, ambasa
dorul a relevat Importanța faptului 
că țara este membră a Tratatului de 
la Varșovia, că ea este legată prin- 
tr-un tratat de alianță cu Uniunea

DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

A PLECAT LA PRAGA
Miercuri dimineața a plecat la 

Praga delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Ion 
Pățan, membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului le Miniș
tri, care va participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXV-a aniver
sare a eliberării Cehoslovaciei.

Din delegație fac parte tovarășii 
Petre Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R. și Ion 
Obradovici, ambasadorul României la 
Praga.

La plecare, pe aeroportul Interna
țional București-Otopeni delega
ția a fost condusă de tovarășii Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Necula, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului

★

La invitația organizațiilor similare 
din R. S. Cehoslovacă, au plecat la 
Praga, pentru a participa la manifes
tările prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a eliberării Cehoslovaciei de 
sub ocupația fascistă, delegații ale; 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor — condusă de Ion

Vernisajul unor expozifii
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă prezintă publicului bucureștean, 
începind de miercuri, la Ateneul 
Român, expoziția „Praga în fotogra
fiile lui Karel Plicka", precum și ex
poziția sculptorului Jozef Kostka, 
artist al poporului din R.S. Ceho
slovacă.

Fotografiile, circa 120, realizate cu 
o înaltă măiestrie, în care aspecte ci
tadine se împletesc cu imaginile is
toricelor monumente de ar*a  și ar
hitectură, oteră posibilitatea unui 
rapid tur de orizont prin frumoasa 
capitală cehoslovacă.

Expoziția de sculptură prezintă 48 
din creațiile realizate, In aproape 
patru decenii, de către Jozef Kostka, 
una din proeminentele personalități 
ale sculpturii contemporane. Artistul, 
prezent la vernisaj, expune și 52 de 
desene. Lucrările sale, denotînd asi
milarea creatoare a caracterelor ar-

Manifestări consacrate aniversării 
victoriei asupra fascismului 

și zilei independenței naționale
La Centrul de cercetări din Cra

iova al Academiei a avut loc miercuri 
după-amiază simpozionul „Victoria 
asupra fascismului, act istoric de în
semnătate mondială", organizat de 
filiala din localitate a Societății de 
științe istorice și Comitetul județean 
Dolj pentru cultură și artă.

★

Victoria asupra fascismului, a fost 
evocată, miercuri, la cluburi, cămine 
culturale și școli din județul Neamț, 
în cadrul unor simpozioane și întîl- 
niri cu veterani din cel de-al doilea 
război mondial. In aceeași zi, la 
Piatra Neamț a fost deschisă o expo
ziție înfățișînd momente și fotogra
fii din luptele purtate de ostașii ro
mâni împotriva fasciștilor germani. 
De asemenea, la 18 cinematografe 
sătești au rulat filme documentare și 
artistice, inspirate din luptele pur
tate de armatele române pe frontul 
antifascist.

★
în cluburile fabricii „Letea", Fa

bricii de confecții, Uzinei metalur
gice, Combinatului pentru indus
trializarea lemnului și Fabricii de 
bere, precum și in numeroase insti
tuții și școli din Bacău au avut loc, 
miercuri, întâlniri cu veterani din cel 
de-al doilea război mondial, simpo
zioane, expuneri și medalioane închi
nate eroilor căzuți pe frontul anti
fascist. La cimitirele eroilor români 
și sovietici din Bacău, Tg-Ocna și 
Oituz pionierii au sădit flori, aducînd 
un pios*  omagiu memoriei ostașilor 
căzuți în lupta împotriva Germaniei 
hitleriste.

Sovietică. El a arătat că acest tratat 
a fost reînnoit la Praga cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări de la eli
berarea de sub jugul fascist și care 
corespunde pe deplin intereselor po
porului cehoslovac.

Ne bucură — a spus vorbitorul — 
că sîntem legați prin tratate de a- 
lianță și cu celelalte țări socialiste, 
că avem tratat de alianță și cu Re
publica Socialistă România.

în continuare, vorbitorul a relevat 
dezvoltarea economică a țării sale, a 
subliniat rolul conducător al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, în
tărirea relațiilor Cehoslovaciei cu ță
rile socialiste. Remarcind dezvoltarea 
colaborării în toate sectoarele dintre 
România și Cehoslovacia, el a arătat 
că evoluția favorabilă a relațiilor 
economice, culturale, de invățămînt, 
vizitele delegațiilor de partid, 
sînt o mărturie a întăririi prieteniei 
cehoslovaco-române pe baza princi
piilor internaționalismului proletar.

în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul Miroslav Sulek a adresat 
urări pentru întărirea continuă a co
laborării tovărășești, pentru unitatea 
fermă a țărilor socialiste, pentru vic
toria Ideilor marxist-leniniste în în
treaga lume.

în încheierea adunării festive a a- 
vut loc un program artistic.

(Agerpres)

județean Ilfov al P.C.R., Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația română a 

sosit in capitala Cehoslovaciei. Pe 
aeroportul Ruzine din Praga, dele
gația a fost salutată de Fr. Hamouz, 
membru al C.C. al P.C.C., vicepreșe
dinte al guvernului cehoslovac. V. 
Mihalik, vicepreședinte al Adunării 
Federale Cehoslovace, președintele 
Camerei Naționalităților, R. Rohlicek, 
ministru al finanțelor în Guvernul 
Federal Cehoslovac, și L. Hanak, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.C. Erau prezenți ambasadorul Ion 
Obradovici, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

★

Mărcuș, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Brașov ; Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist — condusă de Floarea Is
pas, secretar al C.C. al U.T.C. ; Con
siliului național al femeilor — con
dusă de Cornelia Dinescu, secretară 
a C.N.F. (Agerpres) 

tei populare cehoslovace șl a cunoș
tințelor de sculptură modernă euro
peană, dezvăluie un temperament op
timist. care surprinde frumusețea în 
variatele ei ipostaze.

La deschidere au fost prezenți Va
sile Dinu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, membri ai con
ducerii Uniunii Artiștilor Plastici, 
directori de muzee, artiști plastici, 
alți oameni de artă și cultură, zia
riști.

Erau de față Miroslav Sulek, am
basadorul Cehoslovaciei la București, 
membri ai ambasadei, șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Brăduț Covaliu, șl Frantiska 
Huraiova, directorul artelor plastice 
din Ministerul Culturii al R.S. Ceho
slovace, au rostit, cu acest prilej, 
scurte cuvîntări.

(Agerpres)

Aniversarea unui sfert de veac de 
la victoria împotriva fascismului 
german a fost marcată la Fabrica de 
mobilă „23 August" din Tg.-Mureș, 
la Casa de cultură din lernut, la Fa
brica de confecții și la Grupul șco
lar profesional și tehnic de construc
ții din Tg.-Mureș, precum și in nume
roase localități din Județ, prin ex
puneri și simpozioane. Veterani ai 
războiului împotriva Germaniei fas
ciste și ofițeri activi, cadre didactice 
universitare, au vorbit despre sem
nificația victoriei împotriva fascis
mului, despre contribuția României 
la lupta împotriva fascismului ger
man.

★
Manifestări similare au avut loc și 

la Uzina de autoturisme, întreprinde
rea de industrie locală „Progresul", 
Autobaza de transporturi auto, Gru
pul școlar de construcții, Liceul „Ni- 
colae Bălcescu" din Pitești.

*
Aniversarea unui sfert de veac de 

Ia victoria asupra fascismului șl săr
bătorirea Zilei independenței națio
nale constituie obiectul unor ample 
manifestări in județul Iași. La Fa
brica de mase plastice și la Fabrica 
de tricotaje Moldova din Iași au avut 
loc expuneri cu tema „Un sfert de 
veac de Ia înfrîngerea definitivă a 
Germaniei hitleriste". Astfel de ex
puneri vor avea loc In principalele 
întreprinderi și instituții din muni
cipiul Iași precum șl în comunele 
județului.

(Agerpres)

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului DAWDA JAWARA
Președintele Republicii Gambia BATHURSTCu prilejul proclamării Republicii Gambia și desemnării dumneavoastră în calitate de președinte, vă adresez. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de progres pentru poporul gambian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

■1 Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist din Chile

Miercuri seara, a sosit in Capitală 
o delegație a Partidului Socialist din 
Chile, formată din tovarășii Adonis 
Sepulveda, secretar general adjunct 
al P.S.C., și Francisco Pizarro, mem
bru al C.C. al P.S.C., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La aeroportul internațional Bucu

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Miercuri dimineață, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, a primit delegația culturală 
din Olanda condusă de ministrul 
culturii, Margareth Klompe, care ne 
vizitează țara, la invitația Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.

La întrevedere au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele C.S.C.A., 
precum și Pieter Veecken Putman 
Cramer,, ambasadorul Olandei la 
București.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea, în continuare, a rela

Telegrame
C,u prilejul zilei naționale a Repu

blicii Unite Tanzania, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, a adre
sat un mesaj de felicitare ministrului 
de stat, Însărcinat cu afacerile ex
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IERI DUPĂ AMIAZĂ, PE STADIONUL „23 AUGUST"

România-lugoslavia 0-0
Ieri după amiază, pe stadionul „23 

August" din Capitală, echipa noastră 
națională de fotbal, calificată în tur
neul final al campionatului mondial, 
a susținut ultimul său meci de veri
ficare, întîlnind formația similară a 
Iugoslaviei. Aproape 50 000 de iubi
tori ăi acestui sport au venit la a- 
cest meci de „bun rămas", dornici să 
vadă care este stadiul de pregătire a 
„tricolorilor" pentru confruntarea 
dură ce îi așteaptă la Guadalajara.

Prima jumătate de oră a jocului — 
și într-o măsură chiar și sfertul de 
pînă la pauză — ne-au reamintit Intr- 
adevăr de zilele bune ale fotbaliștilor 
noștri, evoluția lor desfășurîndu-se la 
un nivel superior. A fost o perioadă în 
care, renunțînd la pasele laterale in
utile, jocul a avut cursivitate, viteză 
și s-au organizat o suită de acțiuni 
ofensive, majoritatea încheiate cu 
șuturi la poartă. Se poate spune că, 
dacă In acest răstimp tabela de mar
caj a rămas neschimbată, situația 
s-a datorat deopotrivă șansei și in
tervențiilor de excepție ale portaru
lui Mutibarici. El a reușit să pareze 
mingi-gol expediate de Dinu, Săt- 
măreanu, Dembrovschl sau Lucescu. 
Am asistat, de asemenea, la reușite 
execuții tehnice și tactice, cu subtile 
treceri de balon — Dobrin remarcîn- 
du-se cu deosebire — la combinații 
precise și eficace. Extrem de laborios 
și eficient a fost Dinu, care a împins 
mereu în atac echipa. O dată cu 
scurgerea timpului, cu ratarea ocazi
ilor, s-a produs și o scădere a nive
lului jocului reprezentanților noștri.

Repriza a doua a fost mai echili
brată, existînd și momente în care 
am trecut prin momente dificile, 
momente în care clasa lui Djaici a 

Mutibarici, din nou, greu încercat. (Fazâ din meciul România-lugoslavia) 
Foto: M. Andreescu

rești-Otopeni, oaspeții chilieni au 
fost intimpinați. de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

țiilor culturale dintre România și 
Olanda.

★
în aceeași zi, delegația olandeză a 

avut o întrevedere la Ministerul în
vățămintului cu ministrul Mircea 
Malița. Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb util de păreri referitor la tn- 
vățămîntui din cele două țări.

Oaspeții au vizitat apoi Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia.

în cinstea delegației, ambasadorul 
Olandei a oferit un dejun, iar pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă un dineu.

(Agerpres)

terne al R. U. Tanzania, Stephen 
Mhando.

în răspunsul său, ministrul tanza- 
nian a mulțumit pentru felicitările 
transmise, exprimîndu-și speranța în 
dezvoltarea unor relații apropiate și 
fructuoase între cele două țări.

ieșit cu pregnanță la suprafață. De 
altfel, Djaici (în repriza a doua), 
Holțer, Dojcinovscki și Bajevici, au 
fost cei mai buni oameni ai oaspe
ților, care, ca de obicei, au etalat 
cunoscutele atribute de ordin tehnic 
ale fotbalului iugoslav și tot atît de 
cunoscutele deficiențe sub unghiul 
eficacității, al preciziei în trasul la 
poartă. întâlnirea, condusă de arbi
trul bulgar Petar Nicolov, s-a în
cheiat cu un just rezultat de egali
tate, deși cu trei minute înainte de 
final, Neagu a avut o tresărire, ex
pediind un periculos șut în stingă 
portarului Mutibarici.

Cum arată echipa noastră, acum 
cu trei-patru zile înainte de plecarea 
spre Guadalajara ? Să dăm cuvîntul 
reputatului specialist iugoslav Rajko 
Mitici :

„Se bazează prea mult pe calită
țile individuale al câtorva dintre ju
cători, a căror clasă internațională 
este indubitabilă, dar care nu pot 
face singuri un joc de echipă. Apă
rarea joacă simplu, clar și decis, 
părindu-mi-se compartimentul cel 
mai bine pus la punct. Cînd pleacă 
în atac, echipa începe să se com
plice. Dobrin — acest mare fotba
list, Dinu — pe care l-am simțit 
atît în mijlocul terenului, cit și in 
fața porții, și Sătmăreanu mi-au 
plăcut cel mai mult. Vă doresc mult, 
mult, succes în Mexic ! Eu și echipa 
mea o să ținem pumnii strînși pen
tru voi".

Da, ne complicăm Încă In atac și 
— adăugăm — persistăm în centrările 
stereotip de pe aripi, centrări fără 
cine știe ce șanse de reușită. Ieri 
cu atît mai puține, lipsind Dumi- 
trache. Iar Neagu nefiind într-o zi

Cronica zilei
COCTEIL LA AMBASADA

R. P. POLONE
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a victoriei asupra fascismului, 
la Ambasada R. P. Polone la Bucu
rești a avut loc un cocteil. Despre 
semnificația evenimentului au vorbit 
ambasadorul Poloniei, Jaromir Oche- 
duszko, și atașatul militar, aero șl 
naval al acestei țări, colonel Jozef 
Pietrzykowski. A fost prezentat un 
film documentar care evocă momen
te din lupta poporului și armatei 
poloneze pentru zdrobirea fascismu
lui și eliberarea țării.

★
Miercuri, 6 mal, George Macovescu, 

prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a primit în audiență pe 
Hubert Wieland Alzamora, In legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Peru în Republica 
Socialistă România.

★
O telegramă sosită miercuri din 

Turcia, pe adresa Comitetului jude
țean Constanța pentru cultură și ar
tă, anunță un frumos succes repurtat 
de solii artei românești la Festiva
lul internațional de folclor de la 
Efes : ansamblul folcloric „Pande- 
lașul" al județului Constanța a ob
ținut marele premiu al festivalului, 
„Zeița de aur". Ansamblul constăn- 
țean a dobîndit această prestigioasă 
distincție — al patrulea premiu cu
cerit în concursuri internaționale — 
într-o aleasă companie de concurenți 
din numeroase țări ale Europei și 
Asiei, prezenți la Efes.

★
Casa prieteniei din Timișoara a 

găzduit miercuri seara un medalion 
literar dedicat poetului timișorean 
Grigore Popiți, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani. Poeți români, 
germani, maghiari și sîrbi, membri 
ai Asociației locale a scriitorilor, au 
vorbit despre creația lui Grigore Po
piți, adresîndu-i felicitări și urări de 
noi succese literare. Soliști ai Operei 
de stat și actori de la teatrele timi
șorene au omagiat apoi prin cîntec 
și vers, lira poetică a sărbătoritului.

★
în cadrul marilor comemorări’ cul

turale recomandate de UNESCO, 
Universitatea populară-Bucureștl, Co
misia națională română pentru 
UNESCO și Comitetul municipal 
București al Uniunii Tineretului Co
munist au organizat, miercuri seara, 
la sala din str. Biserica Amzei nr. 7, 
o adunare comemorativă dedicată îm
plinirii unei jumătăți de secol de la 
moartea lui Constantin Dobrogeanu- 
Gherea.

Și la Iași, in aula Mihai Eminescu 
a universității, a avut loc un simpo
zion consacrat memoriei lui Constan
tin Dobrogeanu-Gherea.

(Agerpres)
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bună. Deci, vechile probleme rămin 
pe tapet, în perioada care urmează.

Rezumînd, putem spune că, în a- 
ceastă partidă, am văzut ceva în plus 
la selecționabilii noștri, dar nu cit 
și’cum am fi dorit.

ROMANIA : Adamache—SATMA- 
REANU, LUPESCU, Dan Coe, Mo- 
canu — DINU, R. NUNWEILLER— 
DEMBROVSCHI, DOBRIN, Neagu, 
LUCESCU.

IUGOSLAVIA: MUTIBARICI — 
Tesan, Rajkovicl, STEPANOVICI, 
DOJCINOVSCHI — HOLȚER, Pet- 
kovici — BAJEVICI, Bukal, Jerko- 
vici (Oblak), DJAICI.

Valentin PAUNESCU

In cursa munților

După 2 etape 
același lider
NAIA (prin telefon). — Ce

hoslovacul Ântoniu Bartonicek este 
câștigătorul celei de-a 2-a etape — 
de fapt... o minietapă pe numai 72 
km ! — a Cursei munților, a cărei 
rută (Sinaia—Bănești—Sinaia) n-a 
presupus nici o dificultate pentru 
concurenți. Un plonjon vertiginos 
încă din plecare pînă la Comarnic, o 
zonă de plat Comarnic—Bănești și 
retur și în fine, circa 10 km de urcuș 
la Posada — acesta a fost în fond 
profilul etapei de ieri. în regiunea 
Comarnicului atît la ducere, cit și la 
întoarcere, o ploaie rece, uneori to
rențială, a impietat evident, asupra 
mediei orare, recomandind firește, ci
cliștilor, un rulaj prudent, cu ambela 
mîini gata să acționeze asupra fri- 
nelor. Un film al etapei de ieri ar 
apare deci monoton ; edificator este 
faptul că la sprintul final s-au pre
zentat în grup masiv 47 din cei 64 
de alergători ce luaseră startul. An
trenorul alergătorilor italieni pronos
tica victoria lui Marino Caroli — 
„bun cățărător ce atacă cu suplețe 
pantele, oiicît de grele". Tentativa 
lui Caroli, conform consemnului dat 
In prealabil, s-a produs, într-adevăr, 
pe urcușul de la Posada. Deși la 
punctul de cățărare n-a contat prin
tre primii (sprintul respectiv a reve
nit lui V. Sălăjan), Caroli a prelun
git atacul solitar și s-a distanțat. Dar 
ca și în ziua precedentă, în ultimii 2 
km (o zonă de plat) plutonul s-a 
regrupat, șoseaua fiind ocupată de Ia 
un trotuar la altul. Sprintul final s-a 
dat cu numai 200 m înainte de linia 
de sosire. Primele trei locuri : Bar
tonicek (Cehoslovacia), Miersch și 
Wanzlik (R.D.G.). Tricoul galben — 
italianul Ongarato — s-a clasat al 
4-lca (urmat de V. Sălăjan. C. Gri
gore etc.) și va păstra și astăzi sem
nul distinctiv al liderului.

I. DUMITRIU
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DIN ASIA DE SUD EST
J cambodgia LUPTE VIOLENTE

Intre forțele de rezistență populară
Șl UNITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI LON NOL
PNOM PENH 6 (Agerpres). — 

Trupele americane au deschis in 
zorii zilei de miercuri un nou front 
în Cambodgia, în regiunea Kompong 
Cham. Operațiunea a fost precedată, 
ca și cele anterioare, de puternice 
bombardamente întreprinse de avia
ția americană asupra zonei respec
tive. Este însă pentru prima dată de 
la declanșarea intervenției în Cam
bodgia, relatează corespondentul a- 
genției Reuter, că la o asemenea ac
țiune participă numai trupe ameri
cane ; pînă în prezent acestea erau 
Însoțite de unități saigoneze.

In momentul de față, în Cambod
gia se desfășoară lupte între unită
țile americano-saigoneze și forțe ale 
rezistenței populare în patru zone 
distincte : Rattanakiri, situată in 
partea nordică a Cambodgiei, la 350 
km de Pnom Penh, Kompong Cham 
(la 140 km nord-est de Pnom Penh), 
Svay Rieng (la 140 km sud-est 
capitală) și Prey Vieng (la 50 
kilometri de Pnom Penh).

în același timp, au loc lupte pu
ternice în regiunea capitalei cambod
giene între forțele de rezistență 
populară și unități ale administra
ției Lon Noi.

de 
de

Numeroase state
ITRIVA recunosc 

guvernul regal 
de unitate națională

Consultări in vederea
constituirii

noului guvern

par- 
al 
să

HELSINKI 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Kekkonen al Finlandei i-a 
încredințat lui Jura Rihtniemi, lider 
al Partidului conservator, să exami
neze posibilitățile de formare a unui 
nou guvern finlandez. Președintele 
i-a sugerat ca guvernul să-i cuprin
dă pe reprezentanții partidelor care 
au obținut succese în alegerile 
lamentare, precum și fruntași 
partidelor care sînt de acord 
participe la un nou cabinet.

Cu toate că de la alegerile gene
rale, desfășurate în martie, s-a scurs 
peste o lună și jumătate, Finlanda 
încă nu are un nou guvern. Se pare 
că schimbarea raportului de forțe în 
sinul fostei coaliții guvernamentale 
după scrutinul menționat a influen
țat poziția liderilor principalelor par
tide componente ale vechiului gu
vern, ceea ce face dificilă realizarea 
unui acord.

Consultările ce au avut loc pînă 
în prezent nu au reușit să elimine 
dificultățile ivite. Cele două misiuni 
de informare — încredințate pe rînd 
de președintele Kekkonen liderului 
Partidului conservator și apoi con
ducătorului Partidului social-demo
crat, Rafael Paasio — n-au dus la o 
apropiere a punctelor de vedere care 
să permită alcătuirea unei coaliții 
guvernamentale.

NOI NAȚIONALIZĂRI
IN LIBIA

Agendă diplomatică
Zilei Victoriei

SAIGON 6 (Agerpres). — Adminis
trația de la Saigon a ordonat închi
derea tuturor instituțiilor de învăță
mint din capitala sud-vietnameză, 
instituind totodată severe ‘ restricții 
de circulație în acest oraș. Aceasta 
este replica regimului Thieu la pu
ternicele manifestații studențești care 
au punctat zilnic, de peste două luni, 
viața politică saigoneză.

în pofida represaliilor, capitala. 
Vietnamului de sud continuă să fie 
scena unor manifestații de amploare 
împotriva administrației saigoneze. 
Valul protestelor s-a extins și în 
cercurile budiștilor, din rîndul că
rora s-a desprins o grupare ce s-a 
alăturat, acțiunilor organizate de stu
denți împotriva regimului Thieu.

R.S.F. 
reeană, 
Albania 
nul regal de unitate^ națională drept 
singurul guvern legal al Cambodgiei.

In telegrame adresate șefului statu
lui Cambodgia, Norodom Sianuk, de 
către președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, 
de primul ministru al guvernului re
voluționar cuban, Fidel Castro, și 
președintele Republicii Cuba, Osval
do Dorticos Torrado. de președinte
le Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Albania, Hadji Lleshi și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mehmet Shehu se exprimă sprijinul 
deplin al popoarelor coreean, cuban 
și albanez față de lupta dreaptă 
poporului cambodgian.

Iugoslavia, R.P.D. Co- 
Republica Cuba și R. P. 

au recunoscut guver-

TRIPOLI 6 (Agerpres). — 
tățile libiene au adoptat noi 
destinate apărării intereselor 
mice ale țării în fața 
străin. Printre acestea se 
legea privind „libian!zarea" 
tății companiilor străine care 
vează în diferite sectoare ale 
nomiei.

Noua lege prevede, printre altele, 
ca societățile comerciale, inclusiv 
cele de import-export, să dispună 
numai de capital libian. De aseme
nea. orice societate pe acțiuni va 
trebui să aibă cel puțin 51 la sută 
capital libian, iar majoritatea consi
liilor de administrație să fie alcă
tuite din cetățeni libieni.

Autori- 
măsuri 
econo- 

capitalului 
numără 
majori- 

; acti- 
eco-

PRAGA 6. — Corespondentul A- 
gerpres. Eugen IonesCu. transmite : 
In aceste zile, în orașul Kromeriz 
din Moravia au avut loc festivități 
prilejuite de cea de-a 25-a aniversa
re a eliberării orașului 
armata română. La monumentul 
eroilor români din centrul orașului 
au fost depuse coroane de flori din 
partea delegației municipiului Rîm- 
nicu Vilcea, condusă de Gheorghe 
Rizescu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular municipal, care, la invita
ția organelor locale ale orașului Kro- 
meriz, participă la festivitățile oca
zionate de Împlinirea unui sfert de 
veac de la eliberarea Cehoslovaciei. 
Au fost de față reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
precum și ai Ambasadei României la 
Praga.

La adunarea festivă care a avut 
loc la Kromeriz, municipiului Rim- 
nicu-Vîlcea și Ambasadei române 
din Praga le-au fost inminate me
daliile jubiliare „A 25-a aniversare", 
conferite de către guvernul Republi
cii Socialiste Cehe. De asemenea, 
Comitetul național orășenesc Kro
meriz a conferit titlul de cetățean 
de onoare al orașului, general- 
maiorului in rezervă Alexandru Ma- 
nolache pentru participarea directă 
la eliberarea orașului, în 1945. Adu
narea festivă din Kromeriz a adop
tat în unanimitate un mesaj adresat 
poporului român, în care se spune, 
printre altele : „Ne amintim cu dra
goste și recunoștință de ostașii ro
mâni care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea orașului nostru, precum și 
pentru eliberarea intregii Cehoslova
cii. Niciodată nu vom uita pe acei 
care au creat țării noastre posibilita
tea de a păși pe calea construirii 
noii Cehoslovacii socialiste. Printre 
aceștia se numără și ostașii români, 
care, alături de armata sovietică, au 
adus țării noastre libertatea. Urăm 
intregului popor român multe succe
se in construirea socialismului".

de către

zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, locuitori ai orașului.

In aceeași zi au fost depuse co
roane de flori din partea Ambasadei 
Republicii Socialiste România și la 
monumentele din Gyor și Miskolc, 
care amintesc despre participarea și 
singele vărsat de ostașii români în 
timpul luptelor pentru eliberarea 
Ungariei.

★
SOFIA 6 — Corespondentul Ager

pres, Gheorghe leva, transmite : In 
cinstea zilei de 9 mai — Ziua procla
mării independenței de stat a Româ
niei și aniversarea a 25 de ani de la 
victoria asupra fascismului — repre
zentanți ai Ambasadei Republicii So
cialiste România la Sofia au depus 
miercuri coroane de flori la Mauso
leul eroilor români și' ruși de la 
Plevna, la Mausoleul român de la 
Grivița, la Muzeul „Ostașilor români 
1877—1878“ din Poradim, precum și 
la monumentul eroilor români de la 
Oreahovo (Rahova). La depunerea 
coroanelor au fost de față reprezen
tanți ai organelor bulgare de partid 
și de stat locale.

VII REACȚII ÎN LUME
T

GUVERNUL REPUBLICII SO
CIALISTE CEHOSLOVACE a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că a luat cunoștință cu pro
fundă indignare de noile acțiuni a- 
gresive ale guvernului S.U.A. im- 
potriva popoarelor din Indochina și 
condamnă noua intervenție ameri
cană împotriva intereselor vitale și 
drepturilor inalienabile ale acestor 
popoare. R.S.C. — se spune in de
clarație — va sprijini și pe viitor 
popoarele Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei în lupta lor împotriva 
imperialismului american, pentru 
libertate și independență națională.

rindu-se la ultimele raiduri ale 
viației americane asupra teritoriului 
R.D. Vietnam, Sharp a subliniat că 
guvernul canadian „continuă să se 
pronunțe împotriva acestor bombar
damente".

SECRETARIATUL GENERAI. 
ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE 
A ZIARIȘTILOR a dat publicității o 
declarație prin care protestează cu 
hotărîre împotriva intervenției tru
pelor S.U.A. in Cambodgia. O.I.Z., 
se spune în declarație, cere încetarea 
imediată a acțiunilor agresive 
S.U.A. împotriva Cambodgiei,

*
BUDAPESTA 6 — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : Cu prilejul Zilei independenței 
României și a celei de-a 25-a ani
versări a victoriei asupra fascismu
lui, ambasadorul României la Bu
dapesta, Dumitru Turcuș, a depus 
miercuri o coroană de flori la mo
numentul din orașul Cegled, închinat 

.ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist. Au fost de față repre-

ANKARA. — In capitala Turciei a 
fost dat publicității comunicatul co
mun al convorbirilor oficiale pe care 
președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, le-a purtat timp de mai multe 
zile cu președintele Turciei, Cevdet 
Sunay, cu premierul Suleyman De- 
mirel și cu ministrul de externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Comunica
tul precizează că printre problemele 
discutate au figurat cooperarea re
gională, situația din Orientul Apro
piat, și alte probleme internaționale 
actuale.

BELGRAD. — Președintele Repu
blicii Zambia. Kenneth Kaunda, a so
sit miercuri intr-o vizită oficială de 6 
zile în R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
președintelui Iosip Broz Tito. La so
sire oaspetele zambian a fost întîm- 
pinat de președintele R.S.F. Iugosla
via.

MONROVIA. — Comunicatul ofi
cial dat publicității la încheierea vi
zitei in Liberia a președintelui Re
publicii Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, informează că cele două 
țări au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadori 
și să încheie o serie de acorduri de 
colaborare în domeniul comerțului și 
in cel al transporturilor.

Comunicatul subliniază, totodată.

sprijinul celor două state față de re
zoluțiile Organizației Națiunilor U- 
nite și ale Organizației Unității Afri
cane prin care se cere eliberarea te
ritoriilor africane aflate 
dominație colonială.

încă «ub

Mohamed 
al Con si-:

TRIPOLI. — Generalul 
Einanshi, vicepreședinte 
liului revoluționar suprem al Soma- k 
liei, care se află într-o vizită oficială 
la Tripoli, a avut marți o întrevedere 
cu președintele Consiliului suprem 
al revoluției din Libia, colonelul 
Moamen El Gedafi. Generalul Einan- 
shi a declarat la sfirșitul întrevederi 
că delegația somaleză a sosit la Tri
poli pentru a studia posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor de cooperare 
între cele două țări în domeniul eco
nomic, politic și cultural.

RABAT. — Ministrul de externe al 
Spaniei, Lopez Bravo, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă In Maroc. 
Șeful diplomației spaniole a fost pri
mit de regele Hassan al II-lea, cu 
care a discutat o serie de probleme 
privind relațiile dintre cele două țări. 
De asemenea, Lopez Bravo a conferit 
cu primul ministru Ahmed Laraki. 
cu ministrul de externe Abdelhadi 
Boutaleb și cu alțl membri ai cabi
netului marocan. Printre problemele 
examinate s-a numărat și cea a Sa- 
harei spaniole.

agențiile de presă transmit
Reprezentanții perma

nent la O.N.U. ai U.R.S.S., 
S.U.A., Franței și Marii 
Britaniiau particiPat marțî dupa- 
amiază la a 34-a reuniune din ca
drul consultărilor inițiate la 4 apri
lie anul trecut, pentru examinarea 
posibilităților unei reglementări po
litice a conflictului din Orientul A- 
propiat. Potrivit unor surse infor
mate, au fost examinate, cu această 
ocazie, progresele realizate în ulti
mele săptămîni de adjuncții repre
zentanților permanenți, în întocmi
rea proiectului unui memorandum 
în această problemă.

cunoscute pentru legăturile lor cu 
forțele politice progresiste, au fost 
împușcate, corpurile lor fiind apoi 
abandonate pe o șosea în apropie
rea frontierei cu Salvadorul.

Marți s-au desfășurat în 
Scoția alegeri pentru con
siliile municipale. Cu cele 60 
mandate suplimentare obținute, la
buriștii dețin majoritatea în peste 
10 consilii municipale, controlate 
pînă acum de diverse coaliții.

Reprezentanți 81 «uverne,°’’ 
din Brazilia, Argentina, Chile, E- 
cuador, Salvador, Nicaragua, Pana
ma, Peru și Uruguay s-au întrunit 
la Montevideo pentru a examina 
problema extinderii suveranității a- 
supra apelor de coastă pînă la limita 
de 200 mile marine. Este pentru pri
ma oară cînd țările respective în
cearcă să elaboreze o politică comu
nă în această direcție.

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
FRANȚEI. Maurice Schumann, a ex
pus marți în cadrul unei reuniuni 
extraordinare a Comisiei parlamen
tare pentru afacerile externe po
ziția țării sale față de intervenția 
americană în Peninsula Indochina. 
Intre altele, Schumann a subliniat 
că in acest conflict nu poate exista 
o soluție militară și că „Franța va 
continua să argumenteze că singura 
soluție rezidă în logica acordurilor 
de la Geneva din 1954". Totodată, a 
spus el, Franța consideră că retra
gerea forțelor străine constituie, cel 
puțin pe planul principiilor, o con
diție prealabilă. Vorbitorul a apre
ciat politica de neutralitate ca o 
luție adecvată a problemelor din 
dochina.

so-
In-

ALMINISTRUL DE EXTERNE
C ANADEI, Mitchel Sharp, a decla
rat, luînd cuvîntul în Camera Co
munelor. că direcția spre care se 
îndreaptă evenimentele din Indo
china prezintă riscul izbucnirii unui 
Incendiu și mai puternic in această 
zonă a lumii. „Este absolut necesar 
— a spus el — să se găsească mij
loacele de îngrădire a războaielor 
din Vietnam și Cambodgia". Refe-

PARIS « — Corespondentul Ager
pres, Alexandru Gheorghiu, trans
mite : Delegația Republicii Democra
te Vietnam la Conferința cvadripar- 
tită de la Paris asupra Vietnamului 
a hotărît să nu participe la ședința 
plenară din 6 mai și să ceară ami- 
narea ei pentru 14 mai.

Potrivit purtătorului de cuvînt a! 
delegației R. D. Vietnam, Nguyen 
Thanh Le, această hotărire a fost 
luată în semn de protest împotriva 
recentelor bombardamente americane 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
care a provocat numeroase victime 
în rîndul populației civile, precum 
ți împotriva agresiunii fățișe ame
ricane în Cambodgia. Delegația Gu
vernului Revoluționar Provizoriu din 
Vietnamul de Sud s-a alăturat hotă- 
rlrii de a nu participa la ședința de 
miercuri. Delegațiile Statelor Unite 
și administrației de la Saigon au fost 
Informate despre această hotărire 
miercuri dimineața.

ale
____  __r____  _____ . re
tragerea neîntîrziată a trupelor stră
ine din această țară și respectarea 
strictă a neutralității ei.

La Universitatea din Kent, Ohio, au avut loq puternice demonstrații îm
potriva războiului din Vietnam și intervenția în Cambodgia. In fotografie 
intervenția membrilor Gărzii naționale împotriva demonstranților. Pe calda- 

rîm una din cele patru persoane ucise în cursul incidentelor

Cea de-a șasea ședință 
de lUCTU ^in ca<^rul convorbirilor 
sovieto-americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice a avut 
loc miercuri în clădirea Ambasadei 
S.U.A. din Viena. După reuniunea de 
lucru, reprezentanții S.U.A. și 
U.R.S.S. s-au întîlnit în cadrul unei 
discuții neoficiale, de 20 de minute.

Guvernele R. P. Albania 
și Libiei au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasade, informează agenția , 
A.T.A.

Crearea unui corp de vo
luntari ai Națiunilor Unite, 
care să acorde asistență țărilor în 
curs de dezvoltare în realizarea pro
gramelor lor economice și sociale, a 
fost propusă de secretarul general 
al O.N.U., U Thant. Corpul de vo
luntari — format din persoane cu 
înaltă calificare — ar urma să fie 
finanțat din contribuții benevole.

Cadavrele a trei noi vic
time ale unei or8anizatii clandes
tine de extremă dreaptă din Gua
temala au fost descoperite de po
liția acestei țări. Cele trei persoane,

La sediul librăriei Aca
demiei de Științe bulgare 
din Soiia * avut 'oc m’ercuri 
vernisajul expoziției cărții academi
ce române, care cuprinde peste 350 
de titluri și diferite reviste din a- 
proape toate ramurile științei.

Violoncelistul român Ra
du Aldulescu * întreprins, intre 
22 aprilie și 5 mai, un turneu te 
R.D. Germană. Concertele oferite de 
violoncelistul român la Leipzig, Hal
le, Jena și în capitala R.D.G. s-au 
bucurat de un deosebit succes. Radu 
Aldulescu a fost acompaniat de or
chestre de renume ca „Gewandhaus- 
orchester" din Leipzig și orchestra 
simfonică din Berlin.

După cum anunță agen
ția TASS, aplicațiile de luptă 
„Okean" au luat sfîrșit. La aplicații, 
care au început în aprilie, au partici
pat toate flotele sovietice — flota 
Mării Baltice, a Mării Negre, flota 
Nordică și din Oceanul Pacific. Apli
cațiile au avut ca scop verificarea și 
continua perfecționare a nivelului 
pregătirii de luptă a forțelor mariti
me și a pregătirii operative a state
lor majore. La ele au participat 
nave de suprafață, submarine ato
mice și acționate cu motoare Diesel, 
formațiuni ale aviației și pușcași 
marini.

Cel de-al 35-lea congres 
al Confederației Franceze 
Democratice a muncii 
(C.F.D.T.) - ■ doua centrală 
sindicală muncitorească din Franța, 
avînd peste 800 000 de aderenți, s-a 
deschis miercuri la Issy Ies Moulj- 
neaux, în prezența a 1 600 delegați.

0 nouă explozie nucleară 
subterană- 8 fost efectuatâ p« 
poligonul din Nevada, a anunțat 
comisia pentru energie atomică a 
S.U.A. Puterea acestei explozii 
este echivalentă cu detonarea xp1 
aproximativ 20 000 tone exp !v 
convențional.

GENEVA 'CO

Lucrările Adunării

„Universitățile in grevă națională 
în semn de protest", „Mocirla cam
bodgiana", „Capitoliului i se oferă 
șansa de a spune «veto» războiului", 
„Invadarea Cambodgiei poate ge
nera cea mai puternică criză poli
tică" — sînt cîteva din titlurile nu
meroaselor articole, comentarii, e- 
ditoriale publicate în presa ameri
cană pe marginea a ceea ce gru
parea liberalilor și. moderaților din 
Senat numește „o tragică și dezas
truoasă aventură militară".

Ziarele din întreaga țară încear
că să evalueze repercusiunile și 
implicațiile pe plan intern și ex
tern ale acestei agresiuni, calificată 
de senatorul George McGovern 
drept „barbară și lipsită de sens".

„Cu o viteză îngrijorătoare — 
arată ,JiEW YORK TIMES" - 
toate erorile tragice ale escaladării 
se repetă din nou în războiul din 
Asia de sud-est. Din nou un pre
ședinte ales in baza promisiunii de 
a scoate Statele Unite din marasmul 
vietnamez se angajează pe drumul 
iluzoriu al obținerii păcii prin esca
ladarea războiului. Și fiecare pas 
pe acest drum al dezastrului este 
urmat de un altul și altul..."

Multe ziare se întreabă cum se 
poate afirma că trupele americane 
au atacat Cambodgia pentru a de
termina reducerea numărului de 
victime din rîndurile trupelor ame
ricane trimise în Vietnam, cînd se 
știe că extinderea războiului nu 
poate decit să mărească pierderile 
materiale și umane. „Este de-a 
dreptul lipsit de sen» să trimiți noi 
trupe in război, după ce pină acum 
am vărsat atita singe. Există o sin
gură cale pentru a salva viețile o- 
menești. aceea de a se pune imediat 
capăt războiului" — arată ziarul 
„NEWSDAY".

Sînt insă șl cotidiene care, făcîn- 
du-se ecoul adepților liniei ultra- 
agresive. cer atragerea și a Tailan- 
dei în războiul din Cambodgia, in
tensificarea bombardării teritoriu
lui R.D. Vietnam, încetarea retra
gerii trupelor americane din Viet
nam și ruperea tratativelor de 
pace de la Paris. Acestea sînt opinii 

/despre care se spune că nu sint 
rareori auzite pe culoarele Penta
gonului — stirnind opoziția și pro
testul hotărît al marii mase a ame
ricanilor. <

Invadarea Cambodgiei, „țară care 
nu a comis nici un fel de act ostil

Împotriva Statelor Unite" — după 
cum sublinia senatorul Albert Gore 
— a provocat o încordare fără pre
cedent intre Congres și Casa Albă, 
observatorii politici semnalînd chiar 
„apariția unor simptome vizibile de 
criză constituțională". „WASHING
TON POST" scrie că mulți sena
tori, in frunte cu W. Fulbright, 
președintele Comitetului senatorial 
pentru afacerile externe, consideră 
că Administrația „a încălcat prero
gativele Congresului de a declara

sceptici ori s-au 
arată „Washington Post", 
mas neconvinși

opus invaziei, 
au râ

de argumen-
tele președintelui". Incercind să a- 
tenueze nemulțumirea profundă ex
primată de congresmeni în ultimele 
zile, președintele a anunțat că ac
tuala operațiune va fi încheiată pinâ 
la 30 iunie și că intervenția trupe
lor americane va fi limitată la o 
zonă ce nu va depăși 30—35 km de 
la granița cu Vietnamul de sud. El 
nu a exclus, totuși, posibilitatea ca

Puternice acțiuni de protest
în S.U.A. împotriva

escaladării operațiunilor
militare in Indochina

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

războaie ți a încheia tratate" și că 
acest lucru nu poate fi îngăduit.

Posturile de radio și televiziune, 
cit și presa americană, subliniază că 
întrevederea de marți a președinte
lui Nixon cu membrii comitetelor 
pentru serviciile armate și pentru 
relații externe ale Senatului și Ca
merei reprezentanților nu a adus 
nici un element nou capabil să de
termine schimbarea intr-un fel sau 
altul a pozițiilor congresmenilor 
față de invazie. „Cei care erau

operațiunea să fie prelungită peste 
data stabilită, declarînd că, in acest 
caz, va cere aprobarea Congresului.

Angajamentul, încă destul de im
precis, al președintelui de a retra
ge trupele americane din Cambod
gia, menit după părerea unor sena
tori să slăbească presiunile Congre
sului asupra Administrației, nu s-a 
soldat cu rezultatele scontate, ea nu 
a redus dimensiunile opoziției și 
îngrijorării față de această nouă ex
tindere a conflictului din Asia de 
sud-est. Gruparea liberalilor și mo-

deraților din Senat continuă să in
siste pentrh luarea unor măsuri 
imediate de retragere necondiționa
tă a trupelor americane din Cam
bodgia.

Pe de altă parte, o serie de se
natori înclină spre o soluție de 
compromis, considerînd că nu tre
buie să se ajungă pină la o criză 
constituțională.

Opinia publică americană consi
deră însă, că invazia nu poate fi 
curmată prin soluții de compromis. 
Sute de mii de studenți din în
treaga țară au răspuns pozitiv ape
lului la greva națională lansat de 
conducerea Asociației naționale a 
studenților, din care fac parte or
ganizații studențești din peste 500 
de universități și colegii. „Noul 
comitet pentru încetarea războiului 
din Vietnam", organizația „Femei, 
luptați pentru pace !“, organizații 
pacifiste, numeroase sindicate 
concură la organizarea de mari 
demonstrații, mitinguri. marșuri 
sub lozinca : „Să se pună imediat 
capăt invaziei". Pentru simbătă s-a 
anunțat un marș de protest spre 
Casa Albă.

Autoritățile polițienești ale state
lor și cele federale refuză însă să 
autorizeze desfășurarea acestor de
monstrații. Organizarea de către 
studenții Universității din Ohio a 
unui miting de protest s-a soldat cu 
un incident sîngeros, ceea ce a 
costat viața a patru tineri împuș- 
cați de membrii gărzii naționale, 
care au deschis focul asupra mul
țimii. In zona acestui lăcaș de 
învățămint a fost declarată „legea 
marțială", iar universitatea a fost 
închisă. Mari mitinguri și demon
strații au avut loc marți în 114 uni
versități și colegii de pe întreg te
ritoriul Statelor Unite.

„Cauza noastră este justă, a de
clarat un membru al Comitetului 
național al moratoriului pentru 
Vietnam. De ce ne reprimă poli
ția ? Noi dorim doar pacea, înce
tarea vărsărilor de singe în aceste 
războaie nejuste și imorale, care au 
semănat moartea in căminele a sute 
de mii de familii americane, viet
nameze, laoțiene și acum cambod
giene. O asemenea cauză nu poate 
fi reprimată cu gloanțe, grenade 
lacrimogene și bastoane de cauciuc. 
Mișcarea noastră nu va conteni 
pînă cînd frații, prietenii, colegii șl 
părinții noștri militari nu vor fi 
toți aduși acasă".

RA //"JJ

a fost lansată 
la apă

Marți a fost „lansată la apă" 
ambarcațiunea de papirus „Ra 
II“. Aceasta este noua „navă" 
cu care Thor Heyerdahl vrea să 
reediteze traversarea completă 
a Atlanticului la bordul unei 
ambarcațiuni de papirus. Anul 
trecut, la 25 mai, Heyerdahl și 
alți 6 membri ai primului echi
paj „Ra" au încercat să traver
seze apele agitate ale Atlanticu
lui, dar au fost. împiedicați să-fi 
ajungă scopul de o puternică 
furtună ce le-a avariat „nava", 
după ce navigaseră mai bine de 
2 720 mile. Noua tentativă de 
traversare a Atlanticului la bor
dul unei ambarcațiuni de papi
rus va începe, probabil, la 15

GENEVA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : 
Plenara de miercuri a celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale a Orga
nizației Mondiale a Sănătății a fost 
marcată prin alocuțiunea președinte
lui Adunării, profesorul Hippolyte 
Aye, care a subliniat necesitatea de 
a se spori ajutorul către țările în curs 
de dezvoltare, îndeosebi in domeniul 
formării de cadre calificate, astfal 
îneît să se poată sprijini eforturile 
acestora de a îmbunătăți condițiile 
sanitare ale populațiilor lor, și de a-și 
soluționa problemele sociale și eco
nomice. Vorbitorul a preconizat ela
borarea unei strategii a dezvoltării în 
raport cu situația specifică a fiecărei 
țări și a cărei punere in practică să 
se realizeze printr-o strînsă coope
rare internațională.

A urmat apoi la cruvînt directorul 
general al O.M.S., dr. M. G. Candau, 
care a prezentat raportul de activi
tate al organizației pe anul 1969. El 
a insistat asupra efectelor fizice și 
biologice ale urbanizării, ca și asupra 
interdependenței dintre factorii sociali 
și economici. Directorul general al 
O.M.S. a analizat raportul dintre in
dustrializare și sănătate, sugerind 
crearea unui sistem internațional de 
detectare și alarmă eficace, care să 
permită studierea pe scara orașelor, 
a țărilor și chiar a continentelor « 
factorilor care modifică mediul de 
viață.

Un incendiu violent □ izbucnit marți la bordul unui tanc petrolier norve
gian de 28 000 tone, care transporta petrol brut. Accidentul, ale cărui 
cauze nu se cunosc încă, a survenit în momentul cînd vasul părăsea portul 

spaniol Vigo, îndreptîndu-se spre Donges (Franța)
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