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Adunarea solemnă 
cu prilejul sărbătoririi 

a 90 de ani de la cucerirea 
independenței de stat
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Prin reducerea 

consumului 
de metal

La întreprinderea „1 
Septembrie" din orașul 
Satu Mare au fost apli
cate măguri în vederea 
unei mai bune organi
zări a producției pe baze 
științifice. Reproiectarea 
a numai șase repere de 
la aragazul ..Carpați-l" 
de pildă, a avut ca rezul
tat reducerea consumu
lui de metal cu peste 
20 000 kg. iar reproiectă- 
rile făcute la mașina de 
gătit „Gutin" a redus 
consumul de metal cu 
peste 11 000 kg. Din eco
nomiile de metal rezul
tate în urma reproiectării 
aragazelor ..Carpați-3", 
întreprinderea va realiza 
anual, folosind aceeași 
cantitate de material, o 
Droductie suplimentară ce 
însumează mai mult de 
500 aragaze.

Deschiderea expoziției retrospective

„Războiul pentru independență — 1877"
Luni la amiază, Io Muzeul de 

ortă al Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a deschis expoziția re
trospectivă de pictură și sculp
tură „Războiul pentru indepen
dentă — 1877’.

La festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Birlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Manea Mă- 
nescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră si Artă și ai Ministerului A- 
facerilor Externe, numeroși oa
meni de artă.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației guverna
mentale a R. P. Bulgaria, con
dusă de Ninko Stefanov, pre
ședintele Comitetului pentru 
Controlul de Stat, și membrii 
delegației guvernamentale o 
Uniunii Sovietice, condusă de 
Leonid F. Iliciov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., care participă la 
festivitățile consacrate celei 
de a 90-a aniversări a procla
mării independenței de stat a 
României.

Prof. dr. Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
rostit cuvintul de deschidere,

subliniind ca organizarea expo
ziției se înscrie in seria de ma
nifestări entuziaste prin care în
tregul popor sărbătorește acest 
moment de importanță capitală 
in istoria patriei noastre.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, și directorul 
Muzeului de artă, pictorul M. H. 
Maxy, au invitat pe conducăto
rii de partid și de sfat, pe oas
peții străini, pe toți cei prezenfi 
să viziteze expoziția.

Expoziția reunește opere con
sacrate luptei poporului ro-
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Intr-o atmosferă sărbă
torească, in sala Palatului 
Republicii a avut loc luni 
după-amiază adunarea so
lemnă organizată cil prile
jul sărbătoririi a 90 de ani 
de la cucerirea indepen
dentei de stat a României.

Pe fundalul sălii se afla 
Stema Republicii Socialis
te România înconjurată 
de faldurile imense ale tri
colorului românesc. De o 
parte și de alta a scenei 
erau înscrise cu litere mari 
datele : 1877—1967, înca
drate de stemele și drape
lele partidului și statului 
nostru.

In aplauzele și uratele 
entuziaste ale participanți- 
lor, în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexan-

dru Birlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici. Paul Niculescu-Mizil, 
llie Verdeț. în prezidiu au 
luat loc, de asemenea, tova
rășii Constantin Dragau, 
președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
Vasile Vilcu, președintele 
Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de pro
ducție, Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național 
al Femeilor, Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Ion Cosma, preșe
dintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
orașului București, general
colonel Ion loniță, minis
trul forțelor armate, gene
ral de armată lacob Teclu, 
general-colonel Mihai Bur
că, general-colonel in re

zervă llie Crețulescu, ge-

neral-colonel în rezervă 
Radu N icul eseu Cociu, ge- 
neral-locotenent Ion Șerb, 
general-maior Tratau Bur- 
duloiu, viceamiral Grigore 
Marteș, acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Acade
miei, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compo
zitorilor, scriitorul Hor ia 
Lovinescu, Marin lonescu, 
sudor la uzinele „23 Au
gust", Ilarion Stan, lăcătuș 
la uzinele „Laromet", Lu- 
creția Crăciun, filatoare la 
întreprinderea „Industria 
Bumbacului", Eroul Mun
cii Socialiste Nicolae An
drei, președintele C.A.P. 
din comuna „Gheorghe 
Lazăr", raionul Slobozia, 
regiunea București, Con
stantin Popa, președintele 
C.A.P. din comuna Dor 
Mărunt, raionul Lehliu, 
regiunea București, și 
Gheorghe Riciu, președin-

tele C.A.P. din comuna 
Drăgănești-Vlașca, regiunea 
București.

In prezidiu au luat loc, 
de asemenea, Leonid Feo- 
dorovici Iliciov, locțiitor 
al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., condu
cătorul delegației guver
namentale a Uniunii So
vietice și Ninko Stefanov, 
președintele Comitetului 
pentru Controlul de Stat, 
conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, care se 
află in țara noastră cu acest 
prilej.

In sală se aflau membri 
și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretarii 
C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu- 
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INVESTIȚIILE IN TRUSTUL GOSTAT CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

0 FATALITATE

A

NU w
mai

TIMIȘOARA POT FI REALIZATE IN TERMEN

RMNERRE

în principal, investițiile 
mari — de peste 100 milioane
— pe care le face statul în 
unitățile Trustului GOSTAT 
Timșoara, sînt concentrate în 
patru obiective importante : 
complexul pentru creșterea și 
ingrâsarea porcilor - Bereg
său. extinderea capacității de 
cazare la ferma de vaci Kecaș, 
ingrășătoria de la Hodoni și 
fabrica de nutrețuri combina
te Beregsău. Ferma de vaci de 
la Recaș și fabrica de nutre
țuri combinate de la Beregsău. 
trebuie să intre în producție 
la sfirșitul acestui an. îngră- 
șătoria de taurine de la Ho
doni la sfirșitul primului se
mestru.

Au trecut mai bine de patru 
luni din acest an, ce rezultate 
raportează cei în sarcina căro
ra cade materializarea inves
tițiilor din unitățile Trustului 
GOSTAT Timișoara ? O cons
tatare generală : peste tot lu
crările de construcție se des
fășoară anevoios. 13 la sută
— iată indicele cel mai înalt 
de realizarea planului anual 
înregistrat pe șantiere la sfir
șitul primelor patru luni. La 
Hodoni, după patru luni de la 
data cind ingrășătoria trebuia 
dată in exploatare, din planul 
de 5 334 000 lei se realizase 
doar 1 370 000 lei. adică 25 Ia 
sută. Unele obiective de o ex
cepțională importanță (cum 
este și fabrica de furaje com
binate Beregsău) de pe acum 
constructorul. (întreprinderea 
de construcții nr. 6 Craiova) 
socoate că nu le va putea da 
in exploatare la termenul sta
bilit.

Este aceasta 
Obiectivele 
pot fi date 
termenele 
Să analizăm cileva cauze 
realizărilor slabe de pe aces
te șantiere.

Cei doi principali construc
tor _ Trustul de construcții 
Banat, pentru ingrășătoria cu 
o capacitate de 2 000 de tau
rine de la Hodoni, și Grupul 
de șantiere al întreprinderii fi 
construcții Craiova. pentru ce
lelalte trei obiective — au 
acordat și acordă putină aten
ție acțiunilor de organizare a 
șantierelor. Goana după re
zultate imedia’r. raporlabile 
și. îndeosebi, decontabile, a fă
cut să re întîrzie nepermis de 
mult amenajarea barăcilor- 
dormitor, a cantinelor.

Folosirea la întreaga capa
citate a utilajelor de construc
ție de pe șantier este o altă 
problemă fundamentală. De 
pildă, in ziua in care am fost

la Beregsău stăteau aici, 
să lucreze, două screpere, 
multe aparate de sudură, trac
toare, camioane, betoniere și 
alle utilaje. Instalarea stației 
de betoane nu se încheiase 
nici la 5 mai. Funcționarea 
unora este însă imposibilă fără 
alimentarea șantierului cu apă. 
Cu găleata, așa cum se căra 
apă la betoniere, de la puțuri
le de suprafață și cu cisterna 
de la mari depărtări, nu pot 
fi asigurați indicii ridicați de 
productivitate la turnarea be- 
toanelor. Deci, trebuie ur
gentată forarea puțurilor și 
rezolvată problema asigurării 
cu energie electrică a pompe
lor ce vor fi instalate aici. Dar 
pînă acum nu s-a căzut încă 
de acord asupra dimensiunii și 
traseului conductei.

Zidăria corpului central al 
fabricii urmează să se înalțe

ION ȘERBU
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O DISPARIȚIE

Despre acești constructori putem spune și la propriu și 
la figurat — că sint la înălțime

Foto : ION CUCU

CONCERTUL
LECȚIE

ION GHEORGHE MAURER
Stimați tovarăși,

Aniversăm astăzi împlinirea 
a 90 de ani de la proclama
rea independenței de stat, mo
ment crucial în istoria po
porului român, în îndelungata „ 
sa luptă pentru libertate na
țională și dreptate socială, 
pentru progres. Cei care au 
realizat, prin eforturile și sa
crificiile lor, aceșt- memorabil 
act au trecut în eternitate, fi
lele documentelor care l-au 
înscris poartă patina vremii, 
dar opera lor trăiește și va 
trăi mereu în conștiința na
țiunii ca o măreață înfăptuire, 
cu consecințe din cele mai pro
funde asupra destinelor pa
triei.

Proclamarea neatțrnării la 
9 mai 1877 a împlinit țelul 
scump al scuturării domina
ției otomane, pentru care s-au 
jertfit, de-a lungul secolelor, 
nenumărați fii ai poporului 
nostru. Ea a deschis noi căi 
dezvoltării României moderne, 
desâvîrșirii unității statale, a 
creat, condiții prielnice pentru 
valorificarea potențialului său 
material și uman, pentru afir
marea ei în mod suveran în 
viața internațională.

Sărbătorind acum, în con
diții de deplină libertate so
cială și națională, dobîndirea 
independenței politice, adu
cem un profund omagiu îna
intașilor, tuturor pat.rioților, 
maselor populare care, cu băr
băție și dîrzenie neînduple
cată, au apărat glia strămo
șească, au durat societății ro-

mânești temelii trainice, pe 
care s-au sprijinit generațiile 
zilelor noastre în ridicarea mă
rețului edificiu a) României 
socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
împrejurările istorice au fă

cut ca, din cele mai vechi tim
puri, poporul nostru să se dez
volte înlr-o permanentă con
fruntare cu piedici și greutăți 
de lot felul, cu numeroase și 
puternice adversități interne și 
externe. Valurile migratoare 
abătute asupra acestor melea
guri, îndelungata dominație 
străină, războaiele pustiitoare 
duse pe teritoriul 
mâne de diferite mari puteri 
rivale au provocat distrugerea 
sau înstrăinarea a nenumărate 
valori materiale și spirituale, 
frînînd considerabil progresul 
României, determinînd rămî- 
nerea ei în urmă față de alte 
țări.

înrobirea străină n-a putut 
să înăbușe însă voința poporu
lui de a trăi liber. Idealurile 
independentei au împurpurat 
permanent steagurile lui de 
luptă, i-au înzecit forțele, iar 
în vremurile de restriște i-au 
aprins și mai vii nădejdile. în 
pofida tuturor opreliștilor, el 
a pășit mereu înainte, a asigu
rat dezvoltarea forțelor de 
producție și a culturii, afirmîn- 
du-se ca un factor de progres 
și civilizație în această parte 
a lumii.

Masele largi populare au 
constituit dc-a lungul vremii 
forța hotărîtoare atit în pro-

țărilor ro-

Cursuri fără frecventă 
la liceele economice

De la Ministerul 
In vățămîntului ni se 
aduce la cunoștință, 
că începînd din anul 
școlar 1967—1968. în 
fiecare centru de 
regiune pe lingă ac
tualele licee de spe
cialitate cu profil 
economie va lua 
ființă cîte o secție 
fără frecventă.

Ilotărîrea vine în 
intîmpinarea dorin
ței acelor salariati 
care lucrează în pos
turi economice de 
nivel mediu, fără a

avea o pregătire 
școlară necesară și 
care vor să-și com
pleteze studiile fără 
a părăsi locul dc 
muncă. Cursurile 
fără frecvență de pe 
lingă liceele econo
mice pot fi urmate 
dc abslovcnți ai șco
lilor generale sau 
ai altor școli echi
valente. indiferent 
de vîrstă. făcind do
vada că lucrează in
tr-o muncă de spe
cialitate.

Concursul de ad-

mitere la aceste 
cursuri va consta din 
probe scrise și ora
le la limba română 
și matematică din 
materia claselor V— 
VIII ale școlii gene
rale.

El va avea loc în
tre 1—7 septembrie 
1967. înscrierile se 
fac la secretariatele 
liceelor economice 
din centrul de re
giune între 15—31 
august 1967.

o fatalitate ? 
sus-amintite nu 
în exploatare la 

înscrise în plan ? 
aje

Născute din dorința de a găsi 
noi forme pentru popularizarea 
valorilor muzicale, concertele- 
lecții s-au impus de-a lungul 
anilor în toate centrele 
ale țării drept una din 
interesante inițiative 
educative.

Suita periodică de 
lecții pe cele mai diferite teme- 
din Studioul Ateneului, audițiile 
integrale „prefațate“ de explicații 
teoretice din Sala' R.adiotelevizi- 
unii, uncie dintre conferințele 
experimentale ale Studioului 
Conservatorului, au constituit nu 
numai momente de mare atracti- 
citate în viața muzicală a Capi
talei. dar au asigurat ani în șir 
noile contingente de frecventa
tori ai sălilor de concerte.

Concertele-lectie — presupu- 
nînd, alături de audiția unor pie
se muzicale, explicarea lor teo
retică, o privire sintetică asupra 
valorilor propuse auditoriului — 
au indiscutabil mult mai multe 
valențe pedagogice decît oricare 
dintre formele concertelor popu-

muzicale 
cele mai 
muzical-

concerte-

lare, atrăgătoare doar prin larga 
accesibilitate a programului.

Inerția, lipsa de căutări pe li
nia continuei împrospătări a pro
gramei de activități educative 
a dus însă cu timpul la degrada
rea genului, la dispariția concer- 
telor-lecții timp de câteva sta
giuni de pe agendele hucureș- 
tene și, în sfîrșit, la înlocuirea 
lor cu o serie de manifestări de
dicate doar elevilor din liceele 
bucureștene.

Mai mult poate decît în ulti
mii 2—3 ani, concertele-lecții or
ganizate in această stagiune au 
un plus de interes datorită unor 
încercări (totuși foarte timidei) 
de diversificare tematică, de depă
șire a unui număr de 7—S su
biecte, cultivate stagiuni în șir, 
pînă la saturație. Au fost astfel 
organizate în acest an, în sălile 
de spectacole ale liceelor „Matei 
Basarab", „Mihai Viteazul",

IOSIF SAVA
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TUDOR BUI CAN
Liceul „1. L. Caragiale'

București

CORNEL POPA
Liceul nr. 1 Tirgoviște

»

BARBU BERCEANU
Liceul „Mihai Viteazul1 

București

CITIȚI amănunte în legătură cu etapa republicană a concursu
rilor de matematică, fizică-chimie și limba română ale elevilor în 
PAGINA a Ill-a.

pășirea economică și socială a 
patriei, cît și în apărarea ei. 
„întreaga istorie a țârii — re
marca pe drept cuvint tovară
șul Nicolae Ceaușescu — de
monstrează că poporul munci
tor, forțele sale revoluționare, 
progresiste și patriotice au în
făptuit toate marile transfor
mări revoluționare, au asigu
rat mersul înainte al societății 
noastre.
portante 
noastre 
maselor, 
motorul

Toate momentele im- 
din viața patriei 

sint legate de lupta 
a întregului popor — 
progresului social, a- 

devăratul făuritor al istoriei 
României“. (Aplauze puterni
ce). Luptele purtate sub con
ducerea unor vestiți voievozi 
ca Mircea cel Bătrîn, 
de Hunedoara, Vlad ' 
Ștefan cel Mare, Petru Rareș, 
Ion Vodă cel Cumplit, 
Viteazul, care au înscris în is
torie pagini de măreață epo
pee, sînt. tot atîtea mărturii ale 
unui înalt patriotism și ale 
dorinței nestinse de libertatel 
Datorită rezistenței dîrze o- 
puse cotropitorilor, nici în cele 
mai vitrege împrejurări n-au 
putut fi lichidate ființa națio
nală, existența ca stat a țârilor 
române.

Pe acest drum aspru, unul 
din cele mai luminoase mo
mente l-a constituit unirea 
Țării Românești, Transilvaniei 
și Moldovei, realizată de Mi
hai Viteazul. (Aplauze). Izvo- 
rîtă din nevoia adînc resimțită 
de înmănunchere a tuturor for
țelor pentru înlăturarea asu-

Ioan
Țepeș,

Mihai

privii 
unire, deși 
scurt, 
simbol și a răsunat peste se
cole ca un îndemn 
bărbâtare în lupta 
berare și făurirea 
stat.

Năzuințele de 
și-au găsit o viguroasă 
mare o dată cu zorile 
moderne, cînd, pe măsura dez
voltării forțelor de producție, 
au început să se extindă noile 
relații capitaliste. Toate aces
tea cereau deplină posibilitate 
de manifestare pentru comu
nitatea de viață economică a 
țărilor române, impuneau înlă
turarea barierelor și piedicilor 
de esență feudală, o nouă or
ganizare economică, socială și 
de stat, un regim de libertate 
în relațiile economice și poli
tice internaționale.

Unor asemenea necesități o- 
biective le-au răspuns puter
nicele mișcări revoluționare 
care au învolburat secolul al 
XlX-lea, cuprinzînd mari for
țe sociale. Răscoala lui Tudor 
Vladimirescu din 1821. revo
luțiile burghezo-democratice 
din 1848 au înscris pe frontis
piciul 
cările 
râtul 
lor și 
ti ce.

Una din marile cuceriri ale 
acestei perioade a constituit-o

străine, această primă 
’ a durat un timp 
a dobîndit putere de

și ca o îm- 
pentru eli- 
unității de

neatîrnare 
afir- 

eporii

lor, o dată cu revendi- 
de ordin social, dezide- 
unitățîi tuturor români- 
al independenței poli-

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY. 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
președintele Revublicii. Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOZEF LENART
președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, dumneavoastră și 
întregului popor cehoslovac, un cordial salut tovărășesc și cele 
mai calde felicitări.

Ne exprimăm satisfacția pentru relațiile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia 
și avem convingerea că ele se vor dezvolta neîncetat, pe baza 
principiilor marxist-leniniste, în interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste internațio
nale, al socialismului și păcii.

Cu prilejul acestei mari sărbători urăm Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, poporului frate cehoslovac și dumneavoastră 
personal, noi și remarcabile succese în activitatea închinată 
dezvoltării și înfloririi Cehoslovaciei socialiste, cauzei prieteniei 
și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
secretar general al Comitetului președintele Consiliului de Stat 
Central al Partidului Comunist al Republicii Socialiste România 

Român
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90 DE ANI DE LA CUCERIREA INDEPENDENȚEI DE STAT

Cuvintarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pap. I)

unirea în 1859 e celor două 
principate — Moldova și Tara 
RorrùAr>ea«rà. 
însemnătate

eveniment de 
istorică care a 

pus bazele României moder
ne deschizând o nouă etapă 
în lupta de emancipare națio
nală Unirea reformele cu ca
racter economic, politic și so
cial înfăptuite în timpul dom- 
n-ei lui Alexandru loan Cuz.a 
au creat condiții propice lăr
girii pieței interne intensifi
cării schimburilor economice, 
dezvoltării mai rapide a so
cietății Dar pentru a se pu
tea da curs liber progresului 
multilateral al țării, trebuia 
înlăturat regimul suzeranității 
otomane și al protecției pu
terilor europene trebuia ob- 
ținut si recunoscut dreptul «ta- 
tulu- român de a-și desfășura 
întreaga activitate internă șt 
Internațională în mod de sine 
stătător Aceasta constituia nu 
numai un deziderat politic si 
moral un drept imprescriptibil 
al României ci o condiție 
sine qua nnn a dezvoltării sale, 
încă în 1850 X’icolae Bălco«cu 
scria că după revoluția din 
1848 ..ne mai răminea să fa
cem alte două revoluții“ și anu
me ..o revoluție de unitate na
țională. si. mai târziu. dc inde
pendență națională, pentru a 
face să reintre, 
ta. națiunea in 
drepturilor sale 
aceste cuvinte 
tor 
sesizat și 
sența cerințelor obiective ale 
evoluției societății noastre 
pentru o întreagă epocă

Ideea independenței a con
centrat asemenea unui focar 
aspirațiile poporului, a inspi- 
r.a* călăuzit gîndirea și ac
tivitatea personalităților sale 
eminente, a celor mai largi ca
tegorii sociale afirmîndu-se 
ca o puternică forță motrice 
a mersului înainte

împlinirea acestui înalt ideal 
a devenit posibilă în conjunc- 
tu-a favorabilă creată în pri
măvara anului 1877 
bucnirea războiului 
și intrarea în acest 
României ca aliată 
împotriva Imperiului otoman.

Adînc gravate au răma« în 
conștiința generațiilor cuvinte
le rostite în parlament, la 9 
mai 1877 de înflâcâratul pa
triot și remarcabilul om de 
Siflt Mi hai) Koeâlnfceanu i 
..''intern independenți «intern 
națiune de sine stătătoare“. 
In moțiunea adaptată Adu
narea deputaților consemna câ 
„ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta și independenta ab«n- 
lutâ a României au primit con
sacrarea lor oficială“

Pecetluit prin victoriile re
purtate pe cîmpul de luptă, 
actul de la 9 mai a consfin
țit suveranitatea de stat a 
României Nici o putere nu 
mai avea dreptul de a inter
veni în treburile ei interne șt 
nici de a-i impune sau a-i con
trola relațiile externe Statul 
român putea hotărî de sine 
stătător asupra politicii sale, 
asupra colaborării cu alte 
state

Punînd capăt regimului de 
secătuire a resurselor țării de 
către imperiul otoman inde
pendența a favorizat creșterea 
forțelor de producție și extin
derea relațiilor capitaliste, 
dezvoltarea industriei a eco-' 
normei naționale in ansamblu] 
ei. a culturii, științei și învâ- 
țămîntului Au fost create ast
fel noi condiții pentru evo
luția ascendentă a întregit 
vieți sociale și politice a Ro
mâniei

Cucerirea 
constituit o 
în procesul 
tulul unitar 
cheiat în anul 1918 cînd lupta 
de eliberare națională a po
porului român e fost încunu
nată de victorie

Desigur tovarăși neatirna- 
rea dobînditâ in 1877 purta 
amprenta orînduirii sociale din 
acea vreme fund obținută sub 
hegemonia burgheziei clasă în 
ascensiune ale cărei interese 
coincideau în acel stadiu cu 
necesitățile istorice obiective. 
In perioada următoare limi
tele tot mai puternice ale cla
selor dominante pătrunderea 
d .o ce în ce mai accentuată a 
capitalului străin au frînat 
dezvoltarea economică a țării, 
au avui drept consecință tran
sformarea ei intr-o sursă de 
matern prime ieftine și o pia
ță de desfacere pentru mono
polurile capitaliste știrbin- 
du-i grav suveranitatea

A revenit clasei muncitoare, 
forța cea mai înaintată a so
cietăți) partidului ei comu
nist misiunea de a lua în mîi- 
nile lor steagul independentei 
naționale de a călăuzi p .porul 
nu numai la eliberare socia
lă dar și la cucerirea în focul 
revoluției populare a unei de
pline neatîrnări a dreptului 
de a fi cu adevărat stâpîn al 
destinelor lui I (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși.
Războiul din 1877 a Izbuc

nit pe fondul puternicei crize 
produse în Balcani ca irmsre 
a intensificării mișcării de e- 
liberare a popoarelor aflate 
sub jug străin Ră>rnale)e 
din Bosnia Herțegovina și 
Bulgaria ră/bmul contra Por
ții dus de Serbia și Munie- 
negro empl »area mișcării 
populare din România pen
tru îbunerea independenței au 
zdruncinat din temelii impe
riul otoman încîl disnluția lui 
deve'iea iminentă

Imperiul țarist înțelegea să 
nu piardă ocazia pe care i-o

in felul aces- 
plenitudinea 

naturale". în 
marele gîndi- 

democrat revoluționar a 
definit magistral e-

prm iz- 
ru so-turc 
război a 
a Rusiei

Independenței a 
importantă verigă 
de făurire a sta- 
român, proces fn-

oferea situația creată pentru 
a înlătura cu forța armelor do
minația otomană in Balcani 
și a->i întări propriile poziții 
în această parte a Europei Ac
țiunile guvernului țarist con
tra Porții deși pornite din 
interese diferite serveau în 
mod obiectiv popoarelor bal
canice înlesnind lupta lor de 
eliberare Vechea și constanta 
ciocnire de interese dintre cele 
două imperii ajunsă din nou 
In stare de război, i ‘ 
sită de popoarele 
estul european ca 
pentru înfăptuirea 
lor năzuințe.

în acest complex 
jurări guvernul român, 
vmgîndu-se că independența 
de stat putea fi dobindită doar 
pe calea armelor s-a orientat 
spre o alianță cu Rusia. în
cheind convenția de la 4 apri
lie 1877 Guvernul rus a obți
nut dreptul de trecere a ar
matelor sale spre Balcani, o- 
bltgindu-se să mențină și să 
apere integritatea teritorială a 
României sâ-i respecte drep
turile politice

Mobilizată încă de la 6 a- 
pnlie. armata română era pre
gătită să opună rezistență ten
tativelor de mcursiune de pes
te Dunăre Bombardamentele 
artileriei dușmane au fost în
tâmpinate cu o nestăvilită ho- 
târîre de a ..respinge forța 
prin forță"

în cursul războiului s-a rea
lizat cooperarea militară ro- 
măno-rusă Trecînd Dunărea la 
apelul Comandamentului rus, 
unitățile române -,-au angaiat 
în luptă alături de cele ruse, 
trupele aliate de oe frontul 
din fața Plevnei fiind puse 
sub comanda principelui Carol. 
care avea ca șef de stat maior 
pe generalul Zotov De-a lun
gul campaniei. înfruntînd îm
preună focul dușman, ostașii 
români și ruși aveau să dea o 
puternică dezvoltare acestei 
colaborări făurind prin iertfe 
comune frăția de arme româ- 
no-rusă și întărind astfel prie
tenia dintre cele două popoare. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Voința de luptă ce însufle
țea masele și-a găsit cea mai 
puternică întruchipare în vi
tejia cu care a luptat armata 
română Cînd s-a dat ordinul 
pentru trecerea Dunării, con
semna un martor ocular, „en
tuziasmul era la culme; sol«- 
dațu îucau brîul bătuta și că- 
zăceasca" în asaltul redutelor 
de la Grivița in bătăliile de 
la Plevna de la Rahova. Smîr- 
dan Vidin și din celelalte lo
calități dorobanții au dovedit 
un eroism demn de strămoșii 
lor care au luptat la Rovine. 
Vaslui sau Câlugârem Sute 
de soldați, sfidînd moartea se 
cățărau pe parapete să smulgă 
steagurile dușmane și să înal
țe în locul lor drapelul ro
mânesc : zece mii de morți și 
răniți au căzut în bătăliile 
pentru cucerirea pozițiilor ina
mice Au căpătat aureolă de 
legendă faptele de arme ale 
ostașilor români expnmînd 
marile lor calități morale — 
bărbăția șl abnegația încre
derea nestrămutată în drepta
tea cauzei și în biruință ati
tudinea umană față de adver
sar chiar în cele mai sfîșie- 
toare secvențe ale luptelor Po
porul rostește șl astăzi cu e- 
moție numele unor eroi ai in
dependenței ca ofițerii Geor- 
ge Sonțu Dirmtrie Giurescu. 
Valter Mărâcmeanu. sau ca 
ostasn Grtgore îoan Constan
tin Țurcanu și mulți alții, care, 
cu prețul vieții lor. au con
tribuit la cucerirea libertății 
patriei

Masele sătești și orășenești 
au dus ............................
dind o 
triotică 
tament 
Legînd 
denței nădeidea unor prefaceri 
de ordin economic și social 
care să le îmbunătățească tra
iul a dobîndirii unor drepturi 
și libertăți democratice mii 
de țărani muncitori meseriași 
au cerut să fie primiți ca vo
luntari în armată Prin larga 
contribuție pentru cumpărări 
de arme șl muniții prin pre
stații și transporturi pentru 
front populația civilă a par
ticipat efectiv la 
victoriei

Clasa muncitoare, 
țin numeroasă și 
faza inițială a organizări 
s-a încadrat eu elan în efortul 
ceneral aflrmîndu-se de pe a- 
tunci ca purtătoare consec
ventă a idealurilor de liber
tate Tinerele cercuri socialis
te au salutat de la început in
trarea în război ca un act iust. 
progresist Ziarul Socialistulu 
editat de aceste cercuri scria 
în a«-ele /i|e e timpul
cînd românii, in avintul si 
entuziasmul «uvenirilnr tre
cute. iau armele pentru a-și 
apăra independenta“

Cnntinijînd tradițiile lumi
noase ale cărturarilor patrloți, 
care au fost părtași la marile 
evenimente ale istoriei națio
nale r " ’
fesorl 
tuali e 
front 
părți c 
timpul 
pentru întreținerea armatei A- 
deziunea intelectualității s-a 
exprimat cu o mare forță în 
creația 
erată e 
zele
Sava Henția Popp de Szath- 
marv • • •
sandrl
xa dru Marednn^ki 
de desfășurarea războiului au 
rămas pentru totdeauna în pa
trimoniul culturii noastre, nu

a fost folo- 
din sud- 
un prilci 
propriilor

de impre-
con-

greul războiului dove- 
înaltă conștiință oa- 
un nemărginit devo- 

șl spirit de sacrificiu, 
de obținerea mdepen-

cîștigarea

încă pu- 
aflată în 

•ii sale.

mii de învățători dto- 
medicl și alți intelec- 

au olecai voluntari De 
au oferit însemnate 

din salariul lor oe tot 
I campaniei militare.

literar-artistică consa- 
acestui eveniment Pîn- 
lul Nicolae Gn gor eseu,

scrierilelu' Vasile Alec- 
George Coșbuc Ale- 

inspirate

numai ca opere de înaltă va
loare artistică dar și ca măr
turii ale dragostei de țară, ale 
identificării reprezentanților de 
frunte ai intelectualității cu 
viața și năzuințele poporului.

Cauza libertății patriei a 
fost îmbrățișată do populația 
din toate provinciile româ
nești in ciuda opreliștilor și 
persecuțiilor autorităților hab- 
sburgice. sute și sute de volun
tari din Brașov Sibiu. Timi
șoara. Oradea. Clui, din Mun
ții Apuseni, din Suceava 
alte localități ale Bucovinei au 
trecut clandestin granița și au 
venit să lupte pentru indepen
dență Țăranii transilvăneni, 
care-și trimiteau feciorii pe 
frontul de la Plevna își expri
mau speranța că după victorie, 
aceștia împreună cu ostașii din 
„Patria Mumă** vor .porni că
tre Transilvania" înrolarea 
voluntarilor transilvăneni a- 
îut irul material dat armatei 
aveau o adîncă semnificație t 
în marele și hotăritorul ceas 
al luptei pentru libertate, ro
mânii se strinyeau frate lîngă 
frate spre a Grăbi realizarea 
idealului unității naționale. 
(Aplauze).

în lupta pentru scuturarea 
dominației străine, poporul 
nostru a avut sprijinul celor
lalte popoare oprimate și le-a 
susținut la rîndul său în rea
lizarea propriilor lor aspira
ții Pe pămîntul românesc au 
găsit adăpost fruntași revo
luționam bulgari ca Hristo Bo- 
tev Ivan Vazov Liuben Ka- 
ravelov. Gheorghi Sava Ra- 
kovskl Vasil Levski șt mulți 
alți luptători pentru libertatea 
țării vecine și prietene Tot 
aici s-au constituit și și-au pu
tut desăvîrși pregătirea mili
tară unitățile de voluntari bul
gari care au luptat cot la cot 
cu ostașii români și ruși pen
tru zdrobirea forțelor ar
mate dușmane 
arme 
și ale 
tributul 
comun 
care au 
pendenta de stat a României, 
dar și eliberarea Bulgariei au 
cimentat prietenia frățească 
dintre cele două țări (Aplau
ze puternice). Monumentele 
de la Plevna și
închinate memoriei 
români căzu ți pe
tul Bulgariei sînt un simbol 
al acestei indestructibile prie
tenii Avînd asemenea tradi
ții. prietenia și colaborarea ro- 
mâno-bulgară au căpătat noi 
dimensiuni în anii puterii 
populare se dezvoltă și se în
tăresc continuu spre binele 
celor două popoare și al cau
zei socialismului

Eroismul și sacrificiile tine
rei armate române în războiul 
de independență au avut un 
larg ecou internațional Con
testând legitimitatea suzerani
tății Porții asupra Principa
telor și urmărind lupta lor 
de emancipare Marx și En- 
gels intr-o serie de scrisori 
și articole au apreciat cu căl
dură vitejia ostașilor noștri. 
Ca șl cu prilejul altor mo
mente care au jalonat istoria 
sa modernă România a avut 
în 1877 de partea ei simpatia 
poporului francez de care ne-a 
legat și ne leagă o veche și 
statornică prietenie (Aplau
ze). Cunoscutul revoluționar, 
Garibaldi. în numele națiu
nii italiene, saluta pe ro
mâni, ..descendenții vechi
lor noastre legiuni", care 
„se luptă cu eroism pe țăr
murile Dunării pentru inde
pendența lor" Reprezentanți 
de frunte ai opiniei 
ziare și 
ca Rusia, Austria 
Germania. Finlanda Norvegia 
au dat o vie expresie înțe
legem $i aprobării cauzei Ro
mâniei 
rea pe plan internațional 
actului ’ • -• ■

Sărbătorind împlinirea a 90 
de ani de la cucerirea inde
pendentei. poporul nostru a- 
duce prinosul său de adîncă 
recunoștință soldajilor. ofițe
rilor întregii armate române, 
o«tasilor ruși. voluntarilor 
bulgari prin lupta cărora a 
triumfat cauza nobilă a eli
berării de sub dominația oto
mană. El va păstra întotdea
una în amintire jertfa celor 
căzuli pe cîmpul de bătălie ! 
(Aplauze puternice).

Tovarăși.
în această zi aniversăm, tot

odată împreună cu celelalte 
popoare victoria asupra fas
cismului german eveniment de 
covîrșitnare însemnătate pen
tru destinele întregii umani
tăți Victoria de la 9 mai 1945, 
obținută prin eforturile șl lup
ta multor popoare a încheiat 
cel mai dramatic capitol din 
istoria universală — războiul 
dezlănțuit de Germania na
zistă care a provocat pierde
rea a zeci de milioane de vieți 
omenești și a unor incalcula
bile valori materiale șl cul
turale durate prin truda atîtor 
generații

în conștiința omenirii tră
iește încă cu intensitate amin
tirea luptelor împotriva ar
matelor hitleriste care ame
nințau să reducă la neființă 
state și popoare întregi Pen
tru salvarea civilizației u- 
mane s-au ridicat forțe uriașe 
de pe toate continentele For
marea coaliției antifasciste a 
avut o însemnătate deosebită 
pentru obținerea victoriei a- 
supra dușmanului comun

Purtând greul războiului. 
Uniunea Sovietică forța prin
cipală e acestei coaliții a dat 
contribuția hotărîtoare la în- 
frîngerea Germaniei și la ob
ținerea victoriei. In marile o-

Șl

forțelor
Faptele de 

române 
bulgari, 
dai în 

din 1877. 
inde-

ale oștirii 
patrioților 
de singe 

în războiul 
adus nu numai

Grivița, 
ostașilor 

pămîn-

publice,
reviste din alte țări

Spania,

sprijinind recunoaște- 
a 

istoric al neatârnării.

perațll militare desfășurate pe 
un front de mu de kilometri, 
de la Murmansk la Marea Nea
gră. de la Stalingrad pînâ la 
Berlin glorioasa 
viețiiă a mAcinat mașina do 
război 
planurile imperialismului i 
man do a-și înscăuna d >m 
ția mondiala (Aplauze puter
nice). în această crîn< enă 
încercare. poporul sovietia, 
Armata roșie sub condu
cerea Partidului Comunist, 
au făcut dovada unui eroism 
fără seamăn care a stârnit ad
mirația întregii lumi ; orîn
duirea socialistă a trecut un 
greu examen, demonstrindu-și 
trăinicia de granit '

în cronica luptei antifascis
te au rămas întipărite pentru 
totdeauna curai nișele fapte 
ale patrioților din numeroase 
țâri ale participanților la miș
carea de rezistență, in frunte 
cu comuniștii, care s-au ridi
cat cu arma in mină împo
triva cotropitorilor Succesele 
trupelor aliate biruințele stră
lucite ale Armatei sovietice 
dădeau noi aripi luptei națio- 
nal-eliberatoare a popoarelor, 
le întăreau încrederea in vic
torie

Poporul român încearcă sen
timentul mîndriei legitime că 
și-a adus partea sa de contri
buție jertfa de sînge la înfrîn- 
gerea fascismului înscriind o 
nouă pagină de eroism în glo
rioasa sa isiorie (Vii aplauze).

După cum este cunoscut. în 
urma insurecției victorioase 
din august 1944. care a răs
turnat dictatura antonesciană, 
România s-a alăturat cu tot 
potențialul economic, uman și 
militar coaliției antihitleriste. 
Vreme de nouă luni, arma
ta româna, umăr la umăr 
cu armata sovietică, a pur
tat lupte grele pentru alun
garea trupelor fasciste de 
pe întregul teritoriu al țării și 
apoi din Ungaria și Cehoslova
cia. pină la victoria finală a- 
supra Germaniei. La chemarea 
Partidului Comunist Român, 
masele largi de la orașe și 
sate, înfruntînd mari greutăți 
și anihilind uneltirile reacțiu- 
nii, au muncit cu abnegație 
și profund devotament pentru 
a asigura aprovizionarea și în
zestrarea armatei Angajind în 
operațiile militare, de la 23 
august 1944 și pînâ la 9 mai 
1945. efective care au însumat 
aproape 540 000 de oameni, 
făcînd un considerabil efort 
economic pentru susținerea 
frontului. România a îndepli
nit cu prisosință obligațiile pe 
care și le-a asumat, alături de 
puterile aliate, pentru înche
ierea victorioasă a războiului 
în Europa (Vii aplauze).

Lupta antihitleristă a pus 
încă o dată în evidență adver
sitatea poporului român față 
de regimul împilării și asu
priri». virtuțile sale morale și 
militare. în încleștarea cu 
dușmanul, ofițerii și soldații au 
dat pilduitoare fapte de ero
ism, aproape 170 000 de mili
tari jertfindu-se in bătăliile 
purtate Această dăruire își are 
inepuizabila sursă în dragos
tea de țară, in dreptatea cau
zei pentru care luptau — cau
za sacră a libertății patriei, 
ca și cauza internaționalistă a 
sprijinirii 
mișcarea 
(Aplauze), 
jia 
bucurat 
prețuire ;
soldați subofițeri și ofițeri ro
mâni au fost decorați cu ordi
ne și medalii românești, sovie
tice si cehoslovace

In războiul antihitlerist, os
tașii români și sovietici au con
tinuat firul frăției de arme 
din 1877, cimentind prin lupta 
și sîngele vărsat în comun 
prietenia dintre popoarele ro
mân șl sovietic. Prietenia și 
colaborarea frățească româno- 
sovietică, întemeiate pe comu
nitatea de orînduire și de te
luri. se lărgesc și se adîncesc 
continuu în interesul ambelor 
popoare, al socialismului și 
păru (Aplauze puternice).

Poporul român va cinsti în
totdeauna memoria ostașilor, 
a luptătorilor antifasciști, a 
tuturor patrioților români, a 
ostașilor sovietici, a fiilor ce
lorlalte popoare care nu și-au 
precupețit viața pentru dobîn- 
direa victoriei asupra fascis
mului .' (Aplauze puternice).

Armai A so-
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altor 
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dovedite pe 
de o 
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popoare în 
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și vite- 

front s-au 
binemeritată 
300 000 de

are un popor cu adevărat li
ber, care muncește pentru sine 
însuși, pentru propria sa bu
năstare. în acești ani. înfățișa
rea României s-a schimbai ra
dical. Este o distanță uriașă 
de la țara slab dezvoltată din 
timpul regimului burghozo- 
moșieresc, la România de azi, 
cu o Industrie in măsură să 
valorifice tot mai bine resur
sele sale materiale și umnnc, 
și inregistrind ritmuri înalte 
dc creștere a producției, cu o 
agricultură în bună măsură « 
mecanizată și în plin proces 
dc modernizare Construcția 
economică se îmbină cu dez
voltarea științei, culturii, ar
tei și invățâmîntului, care, de
venite un bun al maselor, con
stituie factori de importanță 
deosebită ai progresului. Se 
îmbunătățesc an de an con
dițiile dc trai ale celor ce 
muncesc, crește continuu bu
năstarea lor materială și spi
rituală.

Prefacerile petrecute în via
ța economică și socială, victo
ria noii orinduiri au creat con
diții pentru afirmarea din plin 
a ființei naționale a poporului 
român. în strinsă unitate mun
citori, țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate, eli
berați de orice exploatare și 
asuprire, muncesc umăr la 
umăr pentru dezvoltarea con
strucției socialiste, pentru pro
pășirea României (Aplauze).

Succesele obținute în opera 
de construire a socialismului 
sînt rezultatul eforturilor po
porului nostru, ale conducerii 
sale de către Partidul Comu
nist Român. Devotat fără 
margini poporului din rîndu- 
rile căruia s-a născut și ale 
cărui interese le slujește, par
tidul comunist s-a dovedit for
ța în stare nu numai să-i 
arate cu claritate calea de ur
mat. să-i lumineze perspecti
va viitorului, dar și să-1 mo
bilizeze și să-1 conducă la 
realizarea scopurilor sale fun
damentale. (Aplauze puterni
ce). Voința de a păși spre 
obiective tot mai înalte, 
fără a aluneca în automulțu- 
mire, înalta exigență în exa
minarea și soluționarea pro
blemelor. neîmpăcarea față de 
lipsuri, față de tot ceea ce 
este depășit și împiedică îna
intarea. străbat ca un fir roșu 
activitatea partidului, a Co
mitetului său Central, impri- 
mînd întregii societăți un înalt 
dinamism, deschizând cîmp 
larg afirmării inițiativei, do- 
bîndirii de noi și importante 
succese.

Poporul urmează cu nețăr
murită încredere partidul, 
transpune cu elan în fapt pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-lea, asigurînd un nou 
și puternic avînt economiei pe 
baza tehnicii noi, dezvoltarea 
științei și culturii, ridicarea 
continuă a nivelului de viață 
și civilizație. îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor planului cincinal, ri
dicarea nivelului calitativ și 
creșterea eficienței în toate 
ramurile și în toate între
prinderile. organizarea științi
fică a producției, corespunză
tor cerințelor revoluției tehni- 
co-științifice, perfecționarea 
formelor și metodelor de con
ducere — stau în centrul pre
ocupărilor actuale, ca obiecti
ve de importantă hotărîtoare 
pentru dezvoltarea economiei, 
pentru progresul general al 
României socialiste. (Vii apla
uze).

Tovarăși.

Jertfele date în războiul din 
1877 și în încleștarea cu hitle- 
rismul n-au fost zadarnice. 
Eroismul in înfruntarea des
chisă cu dușmanul, continuat 
în mod firesc prin munca a- 
vîntatâ pe frontul construcției 
socialiste, a rodit în mărețe 
înfăptuiri. Generațiile noastre 
au fericirea de a se bucura 
atît de rezultatele independen
tei, cit și de acelea ale pro
gresului economic și social al 
patriei. Astăzi, suveranitatea 
de stat este materializată nu 
numai in statutul Juridic al 
României pe plan internațio
nal ; deplinătatea ei se înte
meiază pe cucerirea întregii 
puteri de către poporul mun
citor. pe desființarea claselor 
exploataroare și izgonirea pen
tru totdeauna a monopolurilor 
imperialiste Tn Republica 
Socialistă România, poporul 
este deținător suveran al 
puterii, stăpânul tuturor bo
gățiilor țări) și a) roadelor 
muncii sale) (Aplauze). El este 
acela ca re-șl hotărăște efeeliv 
soarta, con orm voinței șl In
tereselor li i : el își făurește in 
mod const eni propria sa is
torie (Vii aplauze).

Anii rex oluției șl construc
ției socialiste arată ce uriașă 
forță și capacitate de creație 

i

Tovarăși,
Aspirațiile luptătorilor pen

tru neatîrnare care în urmă 
cu nouă decenii doreau ca 
România „să-și trăiască pro
pria viață" și să se afle „pe 
picior de egalitate în marea 
familie europeană" au devenit 
împliniri certe. Statornicirea 
orînduirii socialiste, creșterea 
potențialului economic și îm
bogățirea patrimoniului spiri
tual au deschis largi posibili
tăți participării României la 
circulația și schimbul de va
lori pe plan mondial, extinde
rii relațiilor sale cu țări de 
pe toate meridianele globului.

Dezvoltarea socială contem
porană evidențiază că idealu
rile libertății naționale nu nu
mai că nu s-au perimat cu 
scurgerea vremii, dar au căpă
tat, potrivit noilor realități, 
un sens mai profund, mai cu
prinzător, care se exprimă în 
năzuința fiecărui popor de a-și 
manifesta în deplinătatea atri
butelor ce-i sînt proprii fiin
ța sa națională, de a-și valo
rifica întreaga sa capacitate 
de creație. (Aplauze». Aceste 
idealuri însuflețesc popoarele, 
acționează, ca o puternică pîr- 
ghie a dezvollării istorice, afir
marea lor constituind o trăsă
tură caracteristică a epocii noa
stre. Ceea ce a contribuit în mod 
hotărîtor la potențarea și ridi
carea pe o treaptă superioară 
a năzuințelor de libertate na
țională este apariția socialis
mului. care duce mai departe 
procesul de dezvoltare a na
țiunilor, descătușează toate 
forțele lor, creează condiții 
pentru deplina lor înflorire. 
(Vii aplauze).

Respectarea personalității și 
a drepturilor fiecărui popor 
condiționează dezvoltarea co
laborării internaționale, crea
rea unul climat de înțelegere 
și apropiere Tocmai aceste 
realități impun ca singura 
bază rațională a raporturilor 
dintre țări, principiile suvera
nității și Independenței națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc — 
principii ce-și găsesc o tot mai 
largă recunoaștere în viața 
internațională.

Poporul român, care în de
cursul Istoriei a dus lupte 
grele pentru a-și păstra șl 
dezvolta ființa națională și de 
stat, a nutrit Întotdeauna sen
timente de stimă șl prețuire 
față do celelalte popoare, a 
sprijinit eforturile lor pentru 
emanciparea politică și so
ciala Astăzi, cind năzuințele 
sale de libertate și-au găsit 
suprema încununare, el se ma
nifestă cu atît mal puternic 
ca un factor activ al frontu
lui antiimperlalist, al luptei 
popoarelor pentru pace, demo
crație șl progres social, pentru 
triumful ideilor socialismului. 
(Aplauze). Aceasta «e exprimă 
cu cea mai mare elocvență iu 
relațiile dintre România si toate 
țările sistemului socialist 
mondial, relații de strinsă 
prietenie și frățească alianță, 
a căror dezvoltare multilate
rală se află în centrul politi
cii externe a guvernului ro- 
mân (Aplauze puternice).

Poporul nostru este alături 
de toate popoarele care luptă 
pentru libera lor dezvoltare, 
de forțele progresiste de pre
tutindeni. care se împotrivesc 
colonialismului șl neocolo- 
nialismului, acțiunilor a- 
greși ve ale imperialismului 
în primul rind imperialismu
lui american — centrul reac- 
țiunii mondiale. atentatelor 
acestuia la suveranitatea po
poarelor : militează consec
vent pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stălător soarta, 
conform aspirațiilor și voinței 
lui. (Aplauze).

Animați de aceste principii, 
de spiritul solidarității inter
naționaliste acordăm întregul 
sprijin poporului vietnamez, 
care luptă eroic împotriva a- 
gresorilor americani. (Aplau
ze). Extinderea bombardamen
telor asupra marilor centre 
populate distrugerea premedi
tată a digurilor și altor obiec
tive de mare utilitate publică 
reprezintă o sfidare a celor mai 
elementare principii umani
tare. morale și de drept încar
că de grea răspundere Statele 
Unite ale Americii

Ne exprimăm simpatia față 
de clasa muncitoare, de toți 
oamenii muncii, de forțele 
democratice din țările capi
taliste. care desfășoară o luptă 
plină de abnegație împotriva 
terorii dezlănțuite de reacțiu- 
ne, pentru respectarea drep
turilor omului, pentru apăra
rea intereselor lor vitale, pen
tru eliberare socială (Aplauze)

Pornind de la toate aceste 
considerente, de la faptul că 
în epoca pe care o trăim fie
care națiune, mare sau mică, 
are un rol propriu de îndepli
nit în soluționarea probleme
lor vieții internaționale. Repu
blica Socialistă România des
fășoară o vie și perseverentă 
activitate pe arena mondială, 
depune eforturi pentru așeza
rea pe baze raționale a ra
porturilor dintre state, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială, pen
tru asigurarea securității pe 
continentul european și în lu
mea întreagă (Aplauze).

Astăzi, cînd desfășurarea 
victorioasă a luptei popoare
lor pentru libertate și inde
pendență /___*.S, r____
democrație, pace și progres 
face mai mult ca oricînd ne
cesară întărirea unității for
țelor antiimperialiste, și în 
primul rînd a țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Partidul Comunist Român își 
aduce întreaga contribuție la 
această cauză nobilă. (Aplauze 
prelungite).

Leonid lliciov

națională, pentru

Pcrmiteți-ml, înainte de toa
te. să exprim recunoștința 
pentru posibilitatea oferită de 
a participa la festivitățile con
sacrate acestei date glorioase 
din istoria poporului român.

Tn numele guvernului sovie
tic șl al popoarelor Uniunii So
vietice vă transmit dv., par
ticipanți la adunarea festivă, 
și prin dv„ întregului popor 
român, cele mal calde felicitări 
cordiale și urări de noi și mari 
succese în desăvîrși rea con
strucției socialismului.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a transmite, de ase
menea, un salut cordial mem
brilor delegației guvernamen
tale bulgare.

Actul istoric — proclamarea 
la 9 maj 1877 a independenței 
de stat, a constituit un jalon 
important in lupta îndelunga
tă a poporului român pentru 
eliberarea națională, pentru 
libertate. Această luptă cu
rajoasă a poporului român, ca 
și a popoarelor altor țări, s-a 
bucurat întotdeauna de sim
patia sinceră și sprijinul activ 
din partea popoarelor Rusiei, 
în anul viitor și poporul fra
te bulgar va sărbători cea de-a 
90-a aniversare a eliberării ță
rii sale de sub jugul străin.

însăși prezența la festivita
tea de astăzi a reprezentanți
lor Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Bulgaria repre
zintă un simbol și o manifes
tare a unității de nezdruncinat 
șl a frăției popoarelor țărilor 
noastre.

Popoarele păstrează cu grijă 
și vor păstra întotdeauna in 
amintirea lor paginile glorioa
se ale istoriei, care vorbesc 
despre ajutorul frățesc și spri
jinul reciproc în lupta pentru 
libertate și independență. în
tre aceste evenimente istorice 
se înscriu 9 mai 1877 în Ro
mânia Și 3 martie 1878 în Bul
garia. care au adus popoarelor 
român și bulgar eliberarea na
țională, cucerită cu prețul unor 
grele jertfe și suferințe.

Proclamarea independenței 
de stat a României s-a petre
cut in condițiile războiului din 
anii 1877—1878. Poporul rus, 
oamenii ruși au acordat po
poarelor din țările balcanice 
un ajutor frățesc în lupta lor 
pentru eliberarea de sub jugul 
străin.

Lupta oamenilor muncii din

țările noastre pentru eliberare 
socială, pentru o adevărată li
bertate și Independență — a 
arătat in continuare vorbito
rul — s-a dezvoltat in perioa
da avintulul mișcării munci
torești revoluționare din Ru
sia și România.

Oamenii muncii din Româ
nia au întîmpinat cu un ade
vărat entuziasm victoria Ma
relui Octombrie, care a fost 
salutată de muncitori șl ță
rani », această revoluție care a 
deschis o nonă eră in istoria 
dezvoltăm omenirii șl al cărei 
semicentenar va fi sărbătorit 
în acest an Voluntarii, inter
naționaliști români. împreună 
cu frații lor ruși și cu po
poarele altor țări au luptat in 
rindurlle Armatei Roșii in anii 
războiului civil Ei au înscris 
încă o pagină glorioasă în is
toria tradițiilor revoluționare 
de luptă ale popoarelor rus și 
român.

Poporul sovietic își exprimă 
recunoștința profundă pentru 
solidaritatea și frăția dintre 
popoarele noastre.

Aniversarea proclamării in
dependenței de stat a Româ
niei coincide cu marea sărbă
toare a popoarelor noastre și a 
întregii omeniri progresiste — 
Ziua victoriei asupra fascismu
lui german După infrîngerea 
fascismului, cind poporul ro
mân și-a căpătat adevărata li
bertate și independență și. sub 
conducerea partidului sau co
munist, a muncit cu abnegație, 
conslruindu-șl o viată nonă; 
prietenia dintre țările noastre 
s-a întărit și s-a dezvoltat p> 
baza de nezdruncinat a mar- 
xism-lenlnismului și a interna
ționalismului proletar.

Noi, oamenii Sovietici și ro
mâni. popoarele tuturor țărilor 
socialiste sîmem uniți in pre
zent nu numai prin trecutul 
istoric, ci și prin interesele co
mune în lupta pentru pace și 
pentru securitatea popoarelor, 
în construirea socialismului și 
comunismului.

în ziua gloriosului Jubileu al 
poporului român — a spus 
vorbitorul în încheierea cu
vântului său — oamenii sovie
tici aduc un sincer omagiu 
memoriei eroicilor participanți 
la războiul din 1877—1878. os
tașilor ruși, români și bulgari 
care și-au jeVtfit viața în nu
mele fericirii, libertății și in
dependenței popoarelor.

Salutul adus de conducătorul
delegației guvernamentale bulgare

Istoria glorioasă a patriei, 
paginile luminoase din croni
ca luptei de eliberare sînt iz
voare de înălțător patriotism, 
oțelesc forțele poporului în 
apărarea și dezvoltarea cuce
ririlor sale. Partidul Comunist 
Român acordă o înaltă prețui
re tradițiilor patriotice și re
voluționare. cultivă dragostea • Pă 
și respectul față de moșteni- 
rea înaintată, progresistă a 
predecesorilor. Trăind în me
morie cu intensitatea unei flă
cări nestinse, amintirea mo
mentelor hotărîtoare ale luptei 
pentru libertatea șl suverani
tatea patriei, pentru instaura
rea puterii populare. însufle
țește astăzi întregul popor în 
munca plină de elan și dăruire 
de sine pentru a desăvîrși con
struirea societății noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, 
ovații).

(Urmare din

Ninko Stefanov
în numele delegației bulga

re vă transmit cea mai cal
dă recunoștință pentru invi
tația ce ne-a fost adresată de 
a participa la festivitățile dv. 
prilejuite de cea de-a 90-a a- 
niversare a proclamării inde
pendenței României — unul 
din cele mal remarcabile e- 
venimente ale istoriei sale, 
precum și călduroase salutări 
frățești din partea întregului 
popor bulgar.

Relațiile dintre popoarele 
noastre vecine au o Istorie 
multiseculară In lupta comu
nă împotriva robiei șl depen
denței otomane, această prie
tenie s-a întărit tot mai mult 
și s-a manifestat cu o forță 
nouă, sporită. Mal ales în se
colul al 19-lea România devi
ne a doua patrie a tuturor 
bulgarilor alungați din țara 
lor și a acelora care nu mai 
puteau răbda nedreptățile și 
ororile jugului străin. Să ne 
amintim cuvintele remarcabi
lului revoluționar bulgar 
Gheorghi Sava-Rakovski: „Du- 

căderea Bulgariei sub 
jugul turcesc. România repre
zenta un refugiu liber și invio
labil pentru poporul bulgar, 
iar casa țăranului român era 
deschisă oent.ru bulgari eu cea 
mai mare și cordială ospitali
tate"

Soarta comună șl legăturile 
dintre cele două popoare 
și-au găsit întruchiparea în 
războiul de eliberare din 
1877—1878.

Mausoleul din satul Grivița, 
Muzeele din Poradim și Plev-

na, monumentele ridicate și 
mormintele comune — a ară
tat, în continuare, vorbitorul 
— vor aminti întotdeauna des
pre faptele de arme ale osta
șilor români și vor constitui 
un simbol al prieteniei fră
țești bulgaro-romàne.

Lupta pentru libertate și 
Independență națională dusă 
de popoarele bulgar și român 
sub conducerea partidelor lor 
comuniste a fost încununată 
de victoria din anul 1944.

Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Comunist Român, 
păstrătoare și continuatoare 
ale celor mai luminoase tra
diții ale celor două popoare, 
au dat relațiilor bulgaro-ro
màne un conținut mai adînc.

Astăzi, pe noi ne leagă și 
ne unesc nu numai legăturile 
istorice, dar și mărețele idei 
ale marxism-leninismului, 
principiile de nezdruncinat 
ale internaționalismului socia
list, ne unesc scopurile și 
sarcinile comune pe care le 
rezolvă partidele și guverne
le noastre în lupta pentru 
construirea socialismului și 
comunismului in cele două 
țări ; ne unesc apartenența 
noastră la sistemul socialis
mului și lupta comună pentru 
apărarea păcii

în ajunul celei de-a 90-a 
aniversări a proclamării inde
pendenței României — a spus 
vorbitorul în încheierea cu- 
vîntului său — permiteți-mi, 
dragi tovarăși, sa vă transmit 
încă o dată dv. și întregului 
popor român salutul cordial și 
frâțeso al poporului bulgar.frățeso al
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lui. conducători 
ții centrale și 
obștești, academicieni 
alți oameni de știință șl cul
tură, generali și ofițeri su
periori activi și în rezervă, 
un mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capita
lei, numeroși țărani coope
ratori din regiunea Bucu
rești, șefi ai cultelor, zia
riști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost prezențl șefi al 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, ata
șați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

A fost intonat Imnul de 
stat nl Republicii Socialiste 
România.

de institu- 
organizații 

Șl

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Cosma.

Primit cu vii aplauze 
luat 
Ion

a
tovarășul 

Maurer, 
al Comitetului 
al Prezidiului

cuvintul 
Gheorghe 

membru 
Executiv, . ................
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii So
cialiste România.

In continuare au luat cu
vintul Leonid Peodorovid 
lliciov, conducătorul de
legației guvernamentale so
vietice, și Ninko Stefanov, 
conducătorul delegației gu
vernamentale bulgare.

In încheierea adunării 
solemne, ansamblurile de 
cintece și dansuri ale ar
matei, „Ciocirlia“, „Perini- 
ța" Uniunii Generale a

Sindicatelor 
fruntași ai scenelor hucu- 
reștene au prezentai un 
bogat program artistic, în 
cadrul căruia au fost evo
cate cu deosebită măiestrie 
lupta de veacuri a poporu
lui nostru pentru libertate 
socială, independență na
țională. pagini înscrise cu 
litere de foc in istoria pa
triei, momente din viata 
Partidului Comunist Ro
mân. imagini ale României 
Socialiste

Programul artistic s-a 
bucurat de un deosebit 
succes, realizatorii săi fiind 
răsplătiți cu repetate aplau
ze.

La sfirșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii 
de partid și de stat.

din România, 
scenelor l 

au prezentai

oent.ru


Depuneri de coroane
de flori cu prilejul

Zilei de 9 Mai
Cu prilejul Zilei de o Mal 

—- Ziua independenței de stat 
a României si a victoriei asu
pra Germaniei hitlenste, la 
Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului 
și a Patriei pentru Socialism, 
la Monumentul Eroilor Patriei 
și la Monumentul Eroilor So
vietici din Capitală, au fost 
depuse marți dimineața co
roane de flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Gheorehe Rftdulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv a) C.C. al P.C R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Vasile Fatilineț, secre
tar al CC al PC R . Gheorehe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membn ai 
C.C al P.C.R.. al Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale si organizații obștPsti, 
generali șl ofițeri superiori, 
fosil comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderile și Institu
țiile burureștene.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București atașații militari șî 
alțl membri ai corpului diplo
matic.

Pe platourile din fața mo
numentelor. companii militare 
au prezentat onorul.

La Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism. în acordurile Imnu
lui Eroilor au fost depuse co
roane de flori din partea Co
mitatului Central al Partidu
lui Comunist Român. Consiliu
lui de Stat și Consiliului de

Miniștri. Corpului diplomatic. 
Ministerului Forioloi Armate. 
Consiliului Centrul al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Consi
liului U A.S.R Consiliului Na
țional al Femeilor Comitetului 
orășenesc București al P C R.. 
si Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București, Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști. Comitetu
lui organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, 
precum «i jerbe rip flori din 
partea organizațiilor de pio
nieri.

La Monumentul Eroilor Pa
triei sj ta Monumentul Eroi
lor sovietici au fost depuse 
coroane de flori din partea 
Comitetului Centra) a) Parti
dului Comunist Român. Con- 
siliiilul de Stat sf Consiliului 
de Miniștri. Cornului diplo
matic. Ministerului Forțelor 
Armate, Comite’ului organiza
tori n al veteranilor din războ
iul anlîfesrist. Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.. 
si Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al orașului 
București, ierbe de 
partea pionierilor.

După solemnități, 
zenți au primit 
companiilor de onoare.

flori din

cei pre- 
defilarea

In ziua de 9 mal. au fost 
depuse coroane de flori și la 
cimitirul eroilor români și la 
cimitirele eroilor sovietici din 
comunele Herăstrău și Jilava, 
precum șl la cimitirele, monu
mentele și plăcile comemora
tive ale eroilor români și so
vietici din întreaga țară.

(Agerpres)

Faza republicană

concursurilor elevilor

INFORMA ȚU
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La solemnitatea depunerii 
de coroane la Cimitirul mili
tarilor britanici căzuți pe te
ritoriul României în lupta îm
potriva fascismului au luat 
parte Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Ștefan Bălan, ministrul invă- 
țămîntului. Ion Baicu, minis
trul transporturilor auto, na
vale și aeriene, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului ’ A- 
facerilor Externe, ai Sfatului 
popular al regiunii București, 
generali și ofițeri

Au fost de față

atașați

a pre- 
intona-

siunilor diplomatice și 
militari.

O companie militară 
zentat onorul. După
rea imnurilor de stat ale Ma
rii Britanii și Republicii So
cialiste România, au fost de
puse coroane de flori din par
tea Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri. Corpu
lui diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Comitetului w 
executiv al Sfatului popular 
al regiuriii București.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de onoare.

Plecarea

superiori, 
șefi ai mi- (Agerpres)

unei

delegații române
in R. P. Bulgaria

Marți dimineața a plecat în 
Republica Populară Bulgaria 
o delegație formată din mi
litari și reprezentanți ai oa
menilor muncii, condusă de 
general de armată lacob Te- 
clu, membru al Consiliului de 
Stat Delegația va vizita locu
rile istorice legate de războiul 
din 1877—1878 și va participa 
la festivitățile care vor avea 
loc la monumentele ridicate 
în țara vecină în memoria 
ostașilor români câzuțj în 
luptele pentru cucerirea inde
pendenței de stat a României 
și eliberarea Bulgariei de sub 
jugul otoman.

(Agerpres)

Trimestrul III aduce in fiecaie an un însemnat eveniment 
in viața școlară : finala concursurilor de matematică, fizică- 
chimie și limba româna ale elevilor din licee, școli profesio
nale și tehnice, licee de specialitate. Adevărată competiție de 
masă — numai la concursul de matematică au participai pe
ste 25 000 de elevi din 905 școli — etapa republicană a fost 
susținută de peste 1 000 de elevi, dintre cei mai bine pregă
tiți, care, timp de doua zile, intr-o întrecere „strinsă" și-au 
disputat intîietatca.

...Liceul „Nicolae Bălcescu" din Capitală. In sala de festi
vități sint prezenți 376 băieți și fete, elevi din toate regiunile 
țării, part ici pan ți la ultima fază a concursului de fizică și 
chimie. Ei sînt felicitați de tovarășul acad Tudor lonescu, 
președintele Societății de fizică și chimie, de reprezentanți 
ai Ministerului învăț anunțului, Comitetului Central al U.T.C. 
18 elevi sint prenuați și 7 7 evidențiați. Urmează o surpriza 
pentru toți pârtieipanții : sînt invitați să-și petreacă o parte 
din vacanța de vară in tabăra de la Păuleasa. organizată de 
C.C. al U.T.C >n colaborare cu Ministerul Învățămînt ului.

...La Liceul ..Mihat Viteazul" se desfășoară in același timp 
o festivitate asemănătoare. Participanta sînt insă matemati
cienii Față de ediția anului trecut, numărul lor a crescut la 
faza locală cu incă 4 000. 27 elevi au obținut premii, 43 
mențiuni. Și matematicienii se vor întilni in vacanța mare 
intr-o tabără a lor ea va fi situată în frumoasele ținuturi ale 
Sucevei, la Bucșoaia.

...în sala de festivități a Liceului „Matei Basarab" s-au în
trunit iubitorii limbii și literaturii române, cei care ciștigînd 
etapă cu etapă se găsesc acum printre finaliști. îndatoririle 
sfârșitului de an școlar nu le-au îngăduit să facă acum, așa 
cum ar fi dorit, un larg schimb de opinii; îl vor realiza insă 
in vacanță, in tabăra de la Năsăud.

M. V.

Sesiune științifică
(de la corespondentulCLUJ

'(nostru).
, Zilele acestea s-a încheiat la 
Institutul pedagogic de 3 uni din 
Baia Mare cea de a doua se
siune științifică a cadrelor di
dactice. 60 de oameni de știință

din diverse institute de cercetați 
și institute de învățămînt supe
rior din București șl Cluj au 
prezentat cu acest prilej 127 co
municări în cele mai diverse do
menii ale cercetării științifice

IOAN RUSU

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI RETROSPECTIVE
„RĂZBOIUL PENTRU INDEPENDENȚA

(Urmare din pag. I)

mân pentru cucerirea indepen
dentei. pentru neatîrnorea tării, 
— capodopere aportinînd patri
moniului artistic notional — 
multe dintre picturile, desenele, 
sculpturile expuse fiind create 
în anii războiului din 1877. 
Printre autorii lor se află artiști 
vestiți ai epocii care au însoțit 
ormatele române pe cîmpurile 
de luptă. însuflețiți de un pu
ternic patriotism, morii noștri 
artiști Nicolae Grigorescu, Sava 
Henția, Carol Popp de Szath- 
mary, G. Dem. Mireo au imor
talizat faptele luminoase de 
vitejie, eroism și jertfă ale osta-

Trecerea Dunării, 
Smirdan, crînce-

șilor români 
atacul de la . .
nele încleștări de la Grivifa și 
Plevna, sînt zugrăvite cu neîn
trecută măiestrie in operele ex
puse. Gloriosul război pentru 
independență a inspirat nu
meroși artiști ai vremii și din 
generoțiile următoare ; in expo
ziție sini prezente si lucrări 
semnate de Ștefan Lucnian, Os- 
car Obedeonu, Nicolae Bron, 
Brăduț Covaliu și alții.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au oprit îndelung în 
acestor emoționante opere 
artă, documente vii ale istoriei 
României, care evocă vitejia 
ostașilor români, eroismul po-

1877“

porului nostru în lupta sa nobi
lă pentru cucerirea independen
ței naționale.

In continuare au fost vizitate 
săli ale galeriei naționale de 
artă.

Semnînd în cartea de onoare 
a muzeului, conducătorii de 
partid și de stal au scris : 
„Cinstire și admirație artiștilor 
patrioți care, cu penelul și dal
ta, au glorificat faptele de vi
tejie ale dorobanților români, 
ale luptătorilor din războiul 
pentru independenta României".

In cartea de onoare au sem
nat, de asemenea, conducăto
rii delegațiilor bulgară și so
vietică. (Agerpres)

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Rămînerile 
în urmă nu sînt 

o fatalitate
pe o fundație de 105 piloni 
„Frank.y“. La sfir-ntul lumi 
aprilie erau bătuți doar 45. 
Cum simplu se poate înțele
ge, baterea acestor piloni, în 
cel mai scurt timp, este hoiă- 
ritoare pentru termenul in 
care se va executa construcția 
fabricii. Din 4 martie pînâ la 
1 aprilie, cele două sonete spe
ciale au stat defecte. Una din
tre sonete continuă să stea și 
acum defectă, din cauza gri- 
pârii motorului. întreprinderea 
de construcții și montaje side- 
rurgîce Galați — proprietarul 
acestor utilaje — a trimis aici 
sonete ce trebuiau să intre în 
reparații. Ce) puțin din obli
gație morală pentru pagubele 
ce le-a pricinuit — dacă așa 
ceva nu a fosi stipulat in con
tractul de închiriere — gălă- 
țenn trebuie să asigure celor 
două sonete de la Beregsău, 
piesele de schimb necesare, o 
depanare operativă și califica
tă Se impune, de asemenea, 
organizarea funcționării sone
telor în trei srhimburi.

Monta iul. care ocupă loc în 
principal în construirea fer
melor și îngrâșătoriilor de tip

industrial, se asamblează pe 
șantiere din panouri și grinzi 
de beton prefabricate. Față de 
acum un an și ceva, cind și-a 
începui activitatea în Banat, 
Grupului de șantiere al între
prinderii 6 construcții Craio
va i s-a mărit de cîteva ori 
planul, volumul lucrărilor, nu
mărul obieclivelor pe care tre
buie să le realizeze. înzestra
rea grupului de șantiere cu 
utilaje grele, în special maca
rale, a rămas însă cam ace
eași, de la început. Așa se face 
că, venind pe șantierul de la 
Recaș. tovarășul Apostol Chi- 
rițâ, adjunctul ministrului 
industriei construcțiilor, a dis
pus aducerea pe acest șantier 
a incă două macarale. Ca ur
mare, activitatea pe șantier a 
început să se învioreze. Dar 
nu pentru multă vreme. în 
scopul impulsionării și mai 
mult a lucrărilor pe șantierele 
bănățene, s-au deplasat aici re
prezentanți ai ministerului 
construcțiilor, care au dispus 
insă să i se ia șantierului de 
la Recaș una din macarale, 
singura, de altfel, cu care se 
puteau monta grinzile și pa
nourile de la luminatoarele 
halelor S-a dispus ca maca
raua să fie transformată în 
draglină și introdusă în Mu
reș pentru a scoate balast. E 
adevărat, lipsa balastului a 
frinat și fanează încă desfă
șurarea ritmică a lucrărilor 
pe șantierul de la Recaș. Timp 
de 15 zile, nu s-a putut turna 
la drumurile interioare nici

un singur metru cub de beton 
din lipsa balastului. Dar, sâ 
fie oare aceasta singura solu
ție de rezolvare ?

Pe toate șantierele se cere 
a fi întronat un spirit maxim 
de răspundere .și competență. 
Prea multe sint exemplele pă
gubitoare în acest sens. La 
Beregsău, nu a fost elucidată 
la vreme in răspunderea cui 
cădea racordarea șantierului 
la rețeaua de înaltă tensiune.

Greutăți destul de mari care 
în unele cazuri duc chiar la 
stagnarea executării anumitor 
obiective, creează și proiec
tantul principal — I.S.P.A. 
Unele sînt aparent minore, 
dar cu repercusiuni grave. 
Planșele privind partea de re
zistență a corpului central ai 
fabricii de nutrețuri combina
te Beregsău nu sînt vizibile. 
S-a făcut intervenție la 
I.S.P.A., un delegat al acestuia 
s-a convins pe șantier ca plan
șele nu pot fi citite. Problema 
e in discuție dar nu și-a găsit 
nici acum rezolvarea. Sperăm 
că I.S.P.A. înțelege că ridica
rea construcțiilor nu se poate 
face pe ghicite și planșele nu 
trebuie confundate cu niște 
rebusuri. Mai mult, datorită 
necoordonării propriei activi
tăți cu cea a constructorului, 
proiectantul — I.S.P.A. — a 
hotărîl amplasarea grajdului 
nr. 9 (din extindere) de la 
ferma de vaci Recaș, chiar in 
organizarea de șantier, pe lo
cul unde este montală acum 
stația de betonare. Pe deasu

pra grajdului trece rețeaua de 
înaltă tensiune, lucrare deja 
începută. Un slîlp se înscrie 
chiar în mijlocul grajdului. 
Construcția grajdului nu poa
te începe, iar cea a liniei de 
înaltă tensiune a fost sistată. 
Proiectantul, anunțat încă din 
luna martie, nu a întreprins 
nimic.

Situația pe șantiere este des
tul de grea. Rămînerile în ur
mă nu dau însă dreptul con
structorilor sâ se împace cu 
ele și să nu ia toate măsurile 
ce se impun pentru ca obiecti
vele sâ fie date fn exploatare 
la termenele planificate.

Așa cum a reieșit din anali
za unora din cauzele care au 
generat rămînerile în urmă, 
în realizarea tuturor obiecti
velor se cere o mai bună coo
perare între proiectant și con
structor. în cel mai scurt timp 
proiectantul (I.S.P.A.) trebuie 
să lămurească, la fața locului, 
împreună cu constructorul, 
toate punctele neclare ale pro
iectelor,

în a) doilea rînd, se impu
ne o folosire mai eficientă a 
utilajelor, in special cele gre
le. Poate nu ar fi rău, ca la ni
velul grupului de șantiere, in 
funcție de planul de lucru de 
pe fiecare șantier, și de dis
tanțele dintre ele, să se întoc
mească un grafic de redislri- 
buire a utilajelor. Sc impune, 
de asemenea, un efori mai 
mare al Ministerului Indus
triei Construcțiilor pentru în
zestrarea șantierelor cu utila
je corespunzătoare.

Mai buna organizare a mun
cii pe șantiere, pe lingă in
tensificare ritmului de execu
ție. va da posibilitate munci
torilor să realizeze ciștiguri

S-a

Duminică la prînz, 
pe terenul de hand
bal de la baza spor
tivă „Giuleștij am 
fost martorii unor 
manifestări huliga
nice neobișnuite pe 
terenurile noastre 
sportive. Ele au fost 
generate de susțină
torii echipei 
handbal 
București, 
explicăm lucrurile. 
Avea loc meciul de 
handbal Voința — 
Metalul Copșa Mi
că, conttnd pentru 
campionatul catego
riei B. Jocul a de
curs normal, pină 
cind a preluat con
ducerea echipa oas- 
pe și se întreză
rea. iminent, victo
ria acesteia. De aici 
jucătorii de la ..Vo
ința" au început să 
recurgă la faulturi 
grosolane și lovi
turi intenționate, 
pentru care și-au a- 
tras. firesc, elimina
rea, lăsînd echipa 
uneori în 
de cimp.
acțiunile 
concretizate de fie
care dată, ale ad
versarului. Intre 
cei mai recalcitranți 
și indisciplinați ju-

de 
„Voința" 
Dar să

4 oameni 
ușurînd 

ofensive,

întîmplat
handbal.
câtori, îi amintim 
pe Iulian Niț.escu, 
Tursugean, Haiga- 
zun și Popescu Dra
goș, toți maeștri în 
upercuturi. In an
grenajul penibilu
lui scandal, un 
de frunte l-a 
cupat și fostul 
ternațional Tellman, 
maestru emerit al 
sportului. Nu, nu e 
o greșeală. Spre

loc 
o- 
in-

NOTE

conducătorii își uită 
drepturile și îndato
ririle, cind își în
calcă obligațiile sint 
destul de frecven
te. Oare au uitat 
că ei n-au dreptul 
să tragă la răspun
dere conducătorii de 
joc, că misiunea 
lor este doar aceea 
de a da, de pe 
margine, indicații 
tactice de joc, de 
a-și chema jucăto
rii. și chiar supor
terii, la 
cind aceștia 
șese cele mai 
acte de indisciplină 

mai

• Astăzi la Varșovia se 
va da startul în cea de-a 
XX-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste internațio
nale „Cursa Păcii“, închina
tă prieteniei între popoare. 
La ediția jubiliară a celei 
mai mari curse cicliste de 
amatori din lume, participă 
120 de sportivi din 20 de țări 
printre care și România. 
Echipa română este formată 
din următorii șase cicliști : 
Gabriel Moiceanu, Gheorghe 
Suciu, Ștefan Suciu, Ion 
Cosma, Gheorghe Moldovea- 
nu și Constantin Grigore.

• La 14 mai din stațiunea 
balneară Nisipurile de aur 
(Bulgaria) se va da startul 
în primul raliu turislico- 
sportiv transbalcanic. La a- 
ceastă interesantă competiție

SPAIITACUS — film pentru e- 
cran panoramic —

rulează la Patria (orele 0; 
12.45; 16.30; 20.15).

ANGELICA ȘI REGELE 
(rincniascop)

rulează la București (orele 
8,45; 13.30; 16. 18.30; 21). Lu
ceafărul (orele 8.45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

JANDARMUL LA NFAV YORK 
rulează la Republica (orele 
9.30; 11.45; 14,15; 16,45; 19;
21,15), Grivița (orele 9.30: 12; 
15.45; 18; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11,45; 15; 17.45; 20,30).

MONDO-CANE (ambele scrii) 
rulează la F.xcelsior (orele 
9.30; 13; 16; 20).

ÎNDRĂGOSTIT!! DIN MARO- 
NA — SUCCES. CHARLIE ! ,

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;|
16; 18.30; 20.45). .

SUCCES. CIIARLIE !
rulează la Festival (orele 9;' 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21). Me
lodia (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 10; 
12; 14; 16.30: 18,30; 20,30».

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Capitol (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16.15; 18,30; 20.45). 
Aurora (orele (8.45; 11; 13.15; 
15,30; 18; 20.30).

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

rulează la Unlon (orele 15.30; 
18; 20.30).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAbP 
rulează la Doina (orele 11,30;’ 
13,45; 16; 18,30; 20.45), Volg.y 
(orele 9.30; 11,30; 14,15; 16.30; 
18.45; 21). •

ROBII
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45),
Feroviar (orele 9; 11,15; 13.30;, 
16; 18.30; 20.45), Gloria (orrie 
9; 11.15; 13 45: 16: 18.15; 20.30);

RELAXEAZA-TE. DRAGA 
rulează la Floreasca (orele 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45),’
Bucegi (orele 9: 11,15; 13.30;
16: 18.30; 21).

DACII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.45).

VINF.TOU 1—II
rulează la Giulești (orele 
15.30; 19).

GENTLMENUL DIN COCOODY 
rulează la Dacia (orele 8.45; 
15.45: In continuare 18.45: 21).

SA TRĂIEȘTI. SA ÎMBATRI- 
NEȘTI — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 3'1967, PASARELELE 
DRAGOSTEI. TINEREȚE (â 
45-a aniversare a creării U.T.C.),

ordine 
săvir- 

mici

Fernandel în .,Relaxeazà-té 
dragă"

stupefacția noastră, 
maestrul și-a 
din pepeni.

Principala 
pentru aceste 
care trădează 
de educație, de bu
nă creștere, revine 
conducătorilor echi
pei „Voința", antre
norului Cornel O- 
prișan care vrind să 
acopere „tactic" gre
șelile și lipsa de e- 
ficacitate a jucăto
rilor pe care-t an
trenează, a găsit 
nod in papură arbi
trajului, de altfel ex
celent. Și aseme
nea situații cind

mai bune, îi va lega de aces
te locuri de muncă.

Lista măsurilor ce se impun 
a fi luate sperăm să fie conti
nuată de proiectant, construc
tor și beneficiar, și prin tra
ducerea lor în viață să se asi
gure, fără nici o excepție, rea
lizarea în termen a obiective
lor planificate.

Concertul - 
lecție•>

„Crîngași" cicluri de concerte 
dedicate familiarizării auditorilor 
cu unele probleme ale limbajului 
muzical, cu lucrări reprezenta
tive ale repertoriului clasic, ro
mantic și contemporan.

Dar adresîndu-se numai ele
vilor unor licee bucureșfenc, și 
concepute la nivelul unul aseme
nea auditoriu, nerespectînd întot
deauna ferme criterii științifice 
în înlănțuirea lor, actuala agendă 
de concerte-lecții nu poate, de
sigur, satisface orizonturile spiri
tuale ale publicului, nu poate sa
tisface cerințele sutelor de tineri, 
de cele mai diferite categorii pro
fesionale și care resimt nevoia 
unei pregătiri teoretice înaintea 
frecventării periodice a unei săli 
de concert.

Viața muzicală a Capitalei im
pune tocmai de aceea rapida re
organizare a acestei „instituții“ 
educative în coordonate veri
ficate ani în șir prin vechile ci
cluri de concerte-lecții din sala 
Studioului. Cu corpul său de 
lectori specializați in populari
zarea artei, Filarmonica bucureș-

ieșit

vină, 
acte, 
lipsă

— și nimic 
mult ?

Lăsînd la o 
te faptul că 
implicații 
să fie 5 
exemplar, 
atenția asupra ne
cesității asigurării 
unor oameni de or
dine care in aseme
nea cazuri, să scoa
tă imediat din rin- 
durile spectatorilor 
pe acei puțini indi
vizi care incită spi
ritele și proferează 
amenințări, care 
provoacă scanda
luri.

por
toti 

i trebuie 
sancționați 

atragem

C. VASILE

automobilistică vor partici
pa echipaje din Bulgaria, 
România și Iugoslavia. Con- 
curenții vor străbate circa 
3 000 km pe șoselele Bulga
riei, României și Iugoslaviei, 
fn țara noastră participan
ta vor intra 
mai pe 
apoi se vor 
București 
Mamaia.

• Astăzi 
întrecerile 
nice de baschet masculin, la 
care participă selecționatele 
Bulgariei. Greciei. Româ
niei, Turciei si Iugoslaviei.

★
Echipa României care s-a 

deplasat la Skoplie, are ur
mătoarea componență : Mi- 
hai Albu. Cristian Popescu, 
Dragoș Nosievici, Alin Savu. 
Radu Diaconescu. '
Iekeli, Matei 
Gheorghe Novac. _______
Birsan, Francisc Dikai, Con
stantin Dragomirescu, Titus 
Tarău.

__  în ziua de 14 
la Negru Vodă și 

îndrepta spre 
prin Constanța-

încep la Skoplie 
Jocurilor Balca-

Ekehard 
Ruhring, 
Nicolaie.

teană are toate condițiile orga
nizării, pe baza unor riguroase 
repere pedagogice, a două ci
cluri de concerte-lecții (eșalonate 
pe parcursul a 2—3 stagiuni) 
care să constituie — după pă
rerea noastră — pe de o parte 
o amplă introducere in arta su
netelor (pornind de la stabilirea 
unor relații dintre muzică și 
celelalte arte să ajungă la ex
plicarea formelor și genurilor 
muzicale, la analiza trăsăturilor 
distinctive ale marilor perioade 
ale istoriei muzicii, la prezenta
rea personalităților care au ilu
strat istoria artei), iar pe de altă 
parte un ciclu de prelegeri de 
înaltă ținută care să permită o 
privire sintetică asupra unora 
dintre, problemele fundamentale 
ale artei muzicale contemporane, 
ale evoluției limbajului muzical, 
ale factorilor care influențează 
drumurile creației contemporane,

Trecînd la acțiune, depășind în 
sfîrșit stadiul înregistrării semna
lelor critice ale presei, și îmbogă- 
tindu-șl agenda cu asemenea ci
cluri de concerte-lecții (elabo
rate, desigur, după o prealabilă 
consultare a unul larg activ de 
muzicieni și pedagogi), Filarmo
nica ar aduce o contribuție ho- 
tărîtoare nu numai la valorifica
rea resurselor unui important gen 
educativ ci și la stimularea intere
sului publicului pentru întreaga 
noastră viață muzicală.

După părerea noastră, intr-un 
prim moment, pentru augmenta
rea valorilor acestor activități cu 
profil educativ, o asemenea a- 
gendă ar putea fi coroborată 
manifestărilor publice ale Di
recției muzicale a Radiotelevizi- 
unii (ce-și propuneau prezenta
rea integrală a unor lucrări li
rice greu montabile pe scenele 
teatrelor și conferințelor experi
mentale de la Studioul Conserva

torului inexplicabil dispărute de 
pe afișele noastre.

In sfîrșit, o succintă trecere în 
revistă a concertelor-lecții nece
sită și punctarea cîtorva feno
mene vizibile în organizarea a- 
cestor manifestări și in orașele 
de provincie.

Spre deosebire de București 
există uneori în celelalte centre 
muzicale concerte meritorii. Si
biul aduce mereu titluri noi. 
La Cluj și la Iași, cadrele di
dactice ale conservatoarelor au 
știut să imprime ținută artistică 
unor manifestări care trebuie să 
atragă prin valoarea lor intelec
tuală. La Craiova au fost găsite 
forme inedite de concerte-lecții 
pentru copii.

Perseverența acestor instituții 
muzicale este desigur remarca
bilă. Dar în multe, alte centre 
valențele pedagogice ale acestui 
important gen educativ au fost 
puțin exploatate.

Cedind insistențelor unor 
conferențiari bucureșteni, dornici 
să pornească „în turneu" cu o 
temă elaborată pentru un singu» 
colectiv artistic, secretariatele u- 
nor filarmonici integrează di
verse „conferințe" in planul de 
activități curente, fără a ține in 
nici un fel seama de criteriile 
pedagogice ale unei suite de
tente înserate in programul unei 
anumite stagiuni. Exemplificări 
arbitrare, texte redactate fără o 
umbră de efort publicistic, reduc, 
de asemenea, din atractivitateo 
acestor manifestări.

Viața muzicală impune, tocmai 
de aceea. Consiliului Muzicii din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, tuturor colectivelor ar
tistice luarea unor măsuri urgen
te pentru ridicarea concertelor- 
lecții la nivelul cerințelor vieții 
noastre artistice.

DE ZIUA MAMEI
rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

RAIDUL VARGAT
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI
rulează la Arta (orele 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18.15; 20.45).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.30).

DIMINEAȚA DEVREME —
— cinemascop —

rulează la Popular (orele 
15.30: 18: 20.30).

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURATOA;- 
RE.

rulează la Rahova (orele 15; 
17.45 : 20.30).

LEMN ÎN POLONIA — cine
mascop —

rulează la Drumul Sării (ore
le 16: 18: 20).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Colentina (orele 15; 
17.30: 20)

MOMENTUL ADEVĂRULUI —
— cinemascop —

rulează dimineața la Victoria 
(orele 9: 11.30: 13.45; 16).

ÎNDRAGOSTIȚII DIN MARO- 
NA

după amiază (orele 18.13; 
20.45).

DRAGA BRIGITTE - cinema
scop —
rulează dimineața la Munca 
(orele 9.30; 11.30)

EVADARE ÎN TĂCERE 
rulează după amiază (orele 
17: 19)

WEFK-END LA ZUYDCOOTE 
rulează dimineața la Flacăra 
(orele 9.45; 12.15)

MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ 
după amiază (orele 17.15; 
19.15).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează dimineața la Lira lo
vele 9.30 11.30).

BUCĂTĂREASA
rulează după amiază (orele 
17.30; 19.30)

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIM — cinemascop — 

ruleaza dimineață la Buzești 
(orele 10)

TRFTZECIȘITREI
rulează după amiază (orele 
16.30; 18,30).

MIERC URI 10 MAI 1967

18,00 — Pentru cei mici Ala- 
Bala ; ÎS,30 Pentru tineretul 
școlar : România Pitorească ; 
19,00 — Telejurnalul de sea
ră : 19.15 — Orașe și... orașe ; 
19.27 — Buletinul meteorolo
gic : 19.30 - Sah : 19.40 —
Cronica discului, de Petre Co- 
dreanu ; 20.00 — Telecronica
economică — înloeuitoi il I metalelor : masele plastice;
20,30 - Tineri interpreți de 
muzică ușoară ; 20.55 - Film 
artistic: „Spionaj în deșert“; 
22.30 — Panoramic ; 22.45 — 
Telejurnalul de noapte



• Știri înscm 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri Însemnări

ZILNIC

în culisele spionajului
industrial

Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C.. pentru a 
participa Ia cel dc-al VUI-lca 
Congres al Tineretului Liber 
German.

I.a sosirea pe aeroportul 
Schoncfcld din Berlin. Gheor- 
ghe Stoica a fost întîmpinat 
de Horst Schumann. prim- 
secretar al C.C. al Uniunii 
Tinerelului 1 iber German, și 
alti conducători ai organiza
ției de tineret din R.D.G.

..Zeci de mii dc tineri ame
ricani au dovedit prin ma
nifestațiile lor dc protest, prin 
petiții și marșurile lor. ostili
tatea față dc războiul dus de 
S.U.A. in Vietnam“, sc arată 
în articolul „Numeroși tineri 
americani resping războiul 
din Vietnam“, apărut in coti
dianul francez „LE MON- 
DE“. Ziarul relevă că peste 
100 de tineri americani au 
refuzat să se supună chemă
rii sub arme atîta timp cit va 
dura războiul în Vietnam. 
Pentru a pune capăt de
monstrațiilor dc protest și 
refuzului tinerilor dc a se pre
zenta la încorporare, autori
tățile judiciare americane au 
ho tari t sâ aplice pedeapsa cu 
închisoare pînă la cinci ani. 
In ciuda tuturor acestor ma
suri. se precizează în articol, 
mișcările de protest au luat 
o amploare și mai marc în 
urma apelului pastorului King. 
care a lansat lozinca : „mai 
bine închisoarea decît iet- 
namul".

în încheierea articolului se 
arată câ în rîndul trupelor 
americane staționate pe teri
toriul Republicii Federale a 
Germaniei mai mulți soldați 
au dezertat în semn de 
protest împotriva războiului 
american în Vietnam.

In orașul Chilian, capitala 
provinciei Nuble, s-au înapo
iat cei 280 de elevi din cla
sele superioare, care au efec
tuat timp de 6 zile un marș 
de 400 de kilometri spre 
Santiago de Chile pentru a 
protesta împotriva stării ne- 
corespunzatoarc a edificiilor 
școlare. La sosirea grupului 
de elevi in capitala chiliana, 
peste 5 000 de școlari din 
Santiago de Chile au declarat 
grevă în sprijinul revendică
rilor colegilor lor din Nuble. 
Ministrul interimar al educa
ției. Luis Ovarzun, a promis 
elevilor că va începe în luna 
iulie construcția unor noi 
localuri de școală și reno
varea celor vechi din orașul 
Chilian.

R. S. F. IUGOSLAVIA :
Imagine panoramică 

Zagrebului

ADEN. — Aspect din timpul unei acțiuni represive a mi
litarilor britanici

• O dramatică ședința de noapte

• Pesimism la

O nouă importantă fază a 
rundei Kennedy s-a consumat 
în cursul nopții de luni spre 
marți, fără ca negocierile tari
fare sâ fie scoase din impas. 
Intilnirea nocturnă între re
prezentanții Pieței comune și 
ai Statelor Unite a durat cinci 
ore, iar cei 15 experți în frun
te cu Michael Blumenthal 
(S.U.A.), Jean Rey (C.E.E.) și 
Eric Wyndham White, directo
rul executiv al G.A.T.T. (Acor
dul general pentru tarife și 
comerț) au abordat din nou fără 
succes reducerile tarifare la 
produsele chimice și agricole, 
de altfel, cele mai dificile pro
bleme ale rundei Kennedy. 
White și un purtător de cuvînt 
al delegației americane au 
făcut declarații presei în le
gătură cu noul eșec. în timp 
ce Jean Rey, care părăsea ca 
și ceilalți sala de ședințe în 
zorii zilei, a refuzat orice co
mentariu asupra impasului.

In cercurile politice 
Geneva se vorbește tot 
intens despre necesitatea 
vocării de urgență a unei 
ferințe a miniștrilor de 
terne prevăzută cel mai tîrziu 
la sfîrșitul săptămînii, adică 
imediat după lucrările Consi
liului Ministerial al 
comune de la Bruxelles. Nego
ciatorii americani sînt pesi
miști.

din 
mai 
con- 
con-
ex-

Pietei

în vuietul strident al sirenelor, un jeep cu 
Însemnele poliției americane se opri la 
poarta uzinei de cauciuc sintetic din Ata- 
lanta City. Ofițerul de poliție se adresă re
prezentanților direcțiunii : „La secția nr. 3 
lucrează un om pe care trebuie să-1 intero- 
găm. Conduceți-ne imediat acolo“. Direcți
unea s-a executat. Vizitatorii se interesau 
însă mai mult de mașini decît de oamenii 
care lucrau la ele. „Scuzați-ne, a fost o gre
șeală“ — a declarat în cele din urmă ofițerul.

Jeep-ul a plecat. Dar 
cînd reprezentanții admi
nistrației uzinei s-au inte
resat la telefon la foruri
le polițienești ce anume 
provocase această vizită 
neobișnuită 11 s-a răspuns 
că nimeni n-a trimis vreun 
ofițer dc poliție. Misterul 
s-a lămurit ceva mai tîr- 
>.iu, cînd s-a descoperit pe 
neașteptate că o firmă 
concurentă din Middle 
West a reușit să afle se
cretul utilajelor do tip 
nou instalate la Atalanta 
City, reproducînd întoc
mai fluxul tehnologic din 
secția nr. 3. Prin urmare, 
la uzina din Atalanta a- 
fiăruse un spion în uni- 
ormă de polițist...

Spionajul industrial se 
raclică pe scară foarte 
irgă în Statele Unite. 

Revista TIME care ne-a 
furnizat întîmplarea cu 
uzina de cauciuc sintetic 
ne relevă numeroase alte 
cazuri cunoscute în ulti
mul an. Compania „Mc 
Gray Refrigerator" a aflat 
firin «pioni secretele de 
abricație ale firmei 

„Skoog“ în producerea 
unei instalații frigorifice 
pe un principiu cu totul 
nou. „Dravo Corporation" 
a furat de Ia „Smith aud 
Company“ secretul con
struirii unui contciner. 
Firma de produse farma
ceutice „Charles Pfizer" 
a „împrumutat" metoda 
de fabricare a unui anti
biotic virulent din regis
trele de laborator ale 
lui „Lederie Laboratoires".

Trustul petrolier „Gulf 
Oii Co" a fost victima 
unui masiv furt de hărți 
geologice și materiale 
prospecțiuni.

Spionajul industrial 
este improvizația unor 
maiori, ci constituie 
veritabil și foarte bănos 
bussines. în acest dome
niu s-au constituit firme 
specializate. Cea mal maro 
și cea mai veche dintre 
ele este agenția de detec
tivi ”• 
lon’s Național 
Agency Inc.) 
mâ care se 
în trecut cu 
fn mișcarea 
ocupă acum 
industrial. Ea are 55 de 
filiale în S.U.A. și în străi
nătate. Principalul concu
rent al lui Pinkerton este 
agenția „Burns" (Bums 
Internațional Detective A- 
gency). In aceeași sferă 
activează și agențiile 
„Halff", „Canny", „Boven 
and Assoclates“.

In general, victimele 
spionajului industrial sînt 
firmele mijlocii care nu 
vor să cedeze „de bună 
voie“ secrete tehnice sau 
comerciale concurenților 
mai puternici. Uneori, 
însă, sînt prădate și mari 
corporații. Anul trecut, de 
pildă, o serie de noutăți 
ultrasecrete de fabricare 
a autocamioanelor ale 
„Ford" au ajuns pe 
misterioase în mîinile 
„General Motors".

Activitatea „spionilor e- 
conomici" americani,

de

nu
o-

un

sto agenția «Io dclec- 
„Pinkerlon" (Pinker- 

Delcctive 
Această fir- 
fndeletnfcise 
subversiunea 
sindicală se 
cu spionajul

Iui 
căi 
lui

Geneva

Soluții
guvern

Juriu federal 
acuza- 

(Texas)

narea fumatului, anticorpii na
turali din organismul celui care 
a contractat cancerul pulmonar 
se dovedesc capabili să comba
tă celulele precanceroase.

însărcinata 
constituirea 

y in exil.

să pregăteas- 
unui

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la Tehe
ran. Pavcl Silarcl. a oferit, in 
saloanele Ambasadei, un coc
teil. cu prilejul vizitei în Iran 
a delegației de ziariști români, 
condusă de Ion Cumpănașu, re
dactor șef adjunct al ziarului 
Scintcia. Au participat Niku- 
khali. adjunct al ministrului in
formațiilor, precum și repre
zentanți ai presei iraniene. In 
cursul aceleiași zile. A. Shapu- 
rian. director general în Minis
terul Informațiilor al Iranului, 
a oferit un dejun în cinstea de
legației de ziariști români.

o SURPRINSA de simun (fur
tună de nisip), o caravană com
pusă din 11 persoane s-a rătăcit 
în imensul deșert Tenere din 
estul statului Niger. După ce 
au parcurs aproximativ 300 de 
km în zece zile de mers epui
zant. încinși de soarele care în
călzea nisipul pînă la o tempe
ratură de 60 de grade, zece oa
meni au reușit să străbată du
nele deșertului și să ajungă la 
cel mai apropiat sat. Fără re
zerve de apă. ei au putut su
praviețui în pustiu) arzător nu
mai bînd sîngele a 40 de cămi
le, din cele 105 care îi însoțeau. 
Un singur om din caravană, e- 
puizat de sete, căldură și obo
seală. și-a pierdut viața în de
șert.

ale odiseei Chichester
In cea de-a 100-a 

zi a călătoriei sale 
solitare in jurul lumii 
pe iahtul „G ip sy 
Moth", Francis Chi
chester se afla în a- 
propierea Insulelor A- 
zore, la 2 400 mile de
părtare de patrie. In
tr-un mesaj prin ra
dio, Chichester, care 
are 65 de ani, a decla
rat că, în ultimele 
nouă zile, navigînd 
continuu, a parcurs 
2 526 km, făcînd în 
medie 280,4 km pe zi

și navigînd cu viteza 
de 7,25 noduri pe oră. 
„Nu cred că voi mai 
putea realiza vreodată 
o asemenea perfor
manță”, a spus el. In 
tot timpul acestor 
nouă zile, din cau
za vîntului puternic, 
dar constant, iahtul 
său se afla mereu a- 
plecat sub un unghi 
de 35 grade. „Acum, 
viteza vîntului s-a 
schimbat, a spus el, 
și este o plăcere să 
stai din nou pe o su-

prafață orizontală". 
„Dacă vă aplecați sca
unul cu 35 de grade 

vă imaginați că vă 
petreceți astfel timpul 
în bucătăria, în sufra
geria și în dormitorul 
dv., vă veți de seama 
ce înțeleg eu cînd 
spun că sînt mulțumit 
de marea calmă”.

Se așteaptă 
Francis Chichester 
ajungă în patrie
jurul datei de 20 mai. 
De pe acum se fac 
pregătiri intense pen
tru primirea lui.

• NAVA spațială americană 
„Lunar Orbiter 4“ s-a înscris 
luni intr-o orbită polară în ju
rul Lunii avînd apogeul de 6 064 
km și perigeul dc 2 683 km și 
este gata, după cum anunță spe
cialiștii N.A.S.A., să transmită 
fotografii ale celor două fețe — 
vizibilă și invizibilă — ale sate
litului natural al Pămîntulul. 
Imaginile realizate vor fi de 
zece ori mal detaliate decît cele 
obținute pînă în prezent de pe 
Pămînt cu ajutorul telescoapc- 
lor. Ele vor permite oamenilor 
de știință să completeze actua
la harfă n Lunii și să stabileas
că, în același timp, o serie de 
locuri propice aselenizărilor vii
toare.

• DR OSCAR AUERBACH de 
la spitalul din New Orleans (sta
tul New Jersey). a declarat că 
în cursul cercetărilor sale a de
pistat celule precanceroase în 
proces de dezintegrare la pa- 
clențil care s-au lăsat de fumat. 
El subliniază că, după abando-

Proteste împotriva

1 represiunilor

o IN URMA convorbirilor care 
s-au desfășurat la Paris între 
miniștri apărării ai Franței șl 
Marii Britanii s-a ajuns la un 
acord privind finanțarea și ca
racteristicile noului avion mili
tar franco-brltanic cu geometrie 
variabilă. zlcordu! Intervenit 
între cei doi miniștri ai apărării 
va fl supus aprobării guverne
lor Angliei șl Franței.

• ABDUL Quawee Mackawee, 
secretarul general al Frontului 
de eliberare a sudului ocupat 
al Yemenului (Flosy), a decla
rat luni scara corespondenților 
de presă că principalii condu
cători al Flosy, întruniți în ca
pitala R.A.U., au desemnat co-

• UN MARE
(Camera de punere sub 
re) din orașul Houston 
a inculpat luni pe Cassius Clay, 
campionul mondial de box la 
toate categoriile, pentru că a 
refuzat să fie incorporat în ar
mată. După cum se știe, acesta 
a refuzat la 28 aprilie a.c. în 
fața comisiei de la centrul de 
recrutare din Houston să depu
nă jurămîntul militar. In cazul 
cînd Cassius Clay va fl recu
noscut vinovat, el va fl con
damnat la închisoare pe un ter
men de plnă la cinci ani și o 
amendă de 10 000 dolari. Agen
ția France Presse precizează că 
principalele organisme america
ne de box au retras lui Cassius 
Clay titlul de campion mondial 
de box la toate categoriile.

C. I. A. și asasinatul 
de la Dallas

extinde departe. dincolo 
de granițele S.U.A. ; zeci 
și sute dc pinkertoni cau
tă să pătrundă in uzine
le vest-europene și japo
neze. să sc strecoare în 
laboratoarele marilor fir
me străine. Astfel. după 
cum ne informează TIME, 
la Ilaga a luat ființă în 
1960 un grup de observa
tori tehnici pentru Euro
pa „finanțat" dc 20 de 
corporații metalurgice, chi
mice și constructoare do 
mașini electrice. Grupul 
desfășoară o activitate 
„discretă dar eficace" de 
spionaj industrial. In urma 
apariției filialelor pinker- 
tonilor pe arena Interna
țională un număr cre.scînd 
de secrete tehnice au 
ajuns peste Ocean. Men
ționăm, bunăoară, scanda
lul dc anul trecut cu me
toda de producție a unei 
noi mase plastice, extrem 
de ușoare. Firma america
nă „Hcrcules Pode" a fu
rat acest secret de la trus
tul italian „Montecatini“.

Operațiile spionilor in
dustriali americani se exe
cută cu un arsenal de 
mijloace moderne. Agen
ția Pinkerton nre un la
borator specializat care 
proiectează și produce uti
laj electronic de dimen
siuni minuscule pentru 
înregistrări și fotografieri 
de la mare distanță. Se 
folosesc cele mai perfecte 
metode de fabricare a ac
telor false, sînt consultați 
specialiști marcanți în di
feritele probleme ale tch-

Armata de «pioni își are 
și „supermanii" ei. Prin
tre aceștia «e numără 
Ulmont O. Cumming. 
„spionul economic nr. 1" 
cum îl recomandă TIME. 
Aflăm că deviza lui 
Cumming este „Nu există 
întreprindere în care să 
nu se poată pătrunde". In 
îndelungata lui carieră, el 
a pătruns în diferite între
prinderi și laboratoare — 
ca acționar, boss sindical, 
șomer, reporter, polițist, 
inspector la paza contra 
incendiilor — a intercep
tat mii de convorbiri tele
fonice, a cotrobăit în sute 
dc sertare din birouri do 
proiectări. Astăzi Cum- 
ming posedă un birou în 
centrul Manhattanului și 
are „mai curînd înfățișa
rea unui businnesman 
prosper decît a unui de
tectiv".

Prosperitatea acestei „ra
muri" a mecanismului e- 
conomic american „spio
najul industrial" este ex
plicabilă. TIME evaluea
ză la cel puțin 600 000 000 
dolari anual sumele chel
tuite pentru spionaj eco
nomic. Sume lot atît d» 
mari sînt destinate „con
traspionajului", adică apă
rării împotriva iscoadelor 
trimise de concurenți. A- 
muzant este faptul că a- 
celeași agenții, în frunte 
cu Pinkerton, se ocupă și 
de spionaj și de contra
spionaj. In felul acesta ele 
își dau de lucru una al
teia...

EM. RUCAR

salvatoare“

ca 
să 
în

Partidul Pacifist Socialist din 
Olanda a adresat ministrului afa
cerilor externe al Olandei, Jo- 
seph Luns, o scrisoare deschisă 
în care-i cere ca Olanda să a- 
dopte la N.A.T.O. aceeași atitu
dine ca și Danemarca și Norve
gia, condamnînd lovitura milita
ră de stat din Grecia. In scrisoa
re se atrage atenția asupra fap
tului că „armele furnizate Gre
ciei în cadrul pactului N.A.T.O. 
sînt folosite împotriva poporului 
grec și democrației". Guvernul 
olandez ar trebui să facă uz de 
influența sa pentru a obține eli
berarea prizonierilor 
restaurarea libertății 
venirea la o viață 
normală în Grecia.

politici, 
presei și re- 
democratică

a Sindicat e- 
dat publizi- 
care proles-

Uniunea Centrală 
lor din Finlanda a 
tații o declarație în 
tează împotriva dizolvării sindi
catelor din Grecia, după lovitu
ra militară. Uniunea aprobă ho
tărârea sindicatului marinarilor 
din Finlanda de a boicota na
vele grecești care vor intra în 
porturile finlandeze.

Procurorul districtului Orleans, Jim Garrison, a anunțat 
într-un interviu acordat ziarului „NEW ORLEANS STATES 
ITEM“ că intenționează să ceară deschiderea unei anchete 
din partea Senatului S.U.A. privind rolul jucat de Agenția 
Centrală de Investigații (C.I.A.) în ancheta desfășurată de 
Comisia Warren asupra 
Kennedy.

asasinării fostului președinte

Garrison a declarat că C.I.A. 
și Biroul Federal de Investigații 
au colaborat în a ascunde dovezi 
privind asasinarea președintelui 
Kennedy, atît în fața Comisiei 
Warren, cît și a poporului ame
rican. Procurorul, care, în oc
tombrie anul trecut, a început 
o anchetă proprie în legătură cu 
asasinatul de la Dallas, a decla- 
clarat ziarului că speră să dove
dească faptul că moartea preșe
dintelui Kennedy a fost rezulta
tul unui complot pus la cale în 
orașul New Orleans.

După 
Garrison, 
vreme că 
ren este __  - -
concluziile sale privind faptul că 
președintele Kennedy a fost îm
pușcat de Lee Harvey Oswald, 
care ar fi acționat de unul sin
gur. Procurorul a declarat că ser
viciul de spionaj a înșelat comi
sia, furnizînd membrilor ei in
formații minore pentru a ascun
de adevărul ți a adăugat că Os-

wald a avut legături cu C.I.A. 
„Agenții federali 
informații vitale 
rea președintelui 
periorii lor care 
prezent într-un 
pentru a discredita și obstruc- 
ționa dovezile în legătură cu a- 
cest caz, a declarat Garrison — 
sînt vi novați de împiedicarea lă
muririi unuia din cele mai mîr- 
șave asasinate din istoria fă'ii 
noastre”.

care au ascuns 
privind asasina- 
Kennedy și su- 
sînt angajați în 
efort susținut

Noua specialitate americană (nouă, de fapt, prin 1950) poartă 
denumirea racolaj de inteligență, și se concretizează în „rarii", 
astăzi specializate, întreprinse în majoritatea Europei occidentale 
de către reprezentanți ai industriașilor din S.U.A. pentru achizi
ționarea oamenilor de știință. Prima preferință : tineri, deci fără 

o situație materială și socială certă. Altă preferință : Anglia, 
explicabilă prin limba comună, similitudinea de tradiții și nivelul 
bun de pregătire din universitățile britanice. Așa se face că Marea 
Britanie e nevoită să rezolve, între alte dificultăți, și pe cea pri
cinuită de „brain-drain" (fuga creierelor) care o lipsește în ultimii 
ani de mii de ingineri, cercetători, medici. Proporția numărului 
oamenilor de știință pierduți de Anglia, în favoarea trusturilor 
americane, a devenit atît de îngrijorătoare îneît „emigrația de 
inteligență" a făcut obiectul multor dezbateri în parlament ; o 
comisie specială s-a deplasat peste ocean încercînd să recupereze 
elementele cele mai valoroase. Rezultatele, însă, s-au dovedit a 
fi total nesatisfăcătoare. Recrutorii de profesie americani oferă 
oamenilor de știință europeni poziții confortabile și bine plătite 
care, spre dezavantajul țărilor exportatoare, sînt totdeauna extrem 
de ademenitoare. Cel mai aprig racoleur, William A jus 
Douglass, directorul unei societăți pentru racolarea „creierelor" 
necesare industriei americane și-a stabilit o filială la Londra care 
alege cu mare succes cadrele științifice cele mai bine pregătite. 
Și astfel, la cifra miilor de fizicieni, chimiști, ingineri din Marea 
Britanie emigrați în S.U.A., Douglass a reușit să adauge începînd 
din 1965 încă 5 000 de tineri absolvenți ai facultăților de științe, 
achiziționați în folosul industriașilor americani. Activitatea 
laborioasă a domnului Douglass a stîrnit un impresionant val de 
proteste în cercurile politice britanice, manifestat cu violență în 
presă. Ceea ce l-a determinat în ultima vreme pe „asul" racoleu- 
rilor de inteligență să treacă la schimbarea tacticii ; el a luat 
poziție publică, în ripostă, față de curentul oponent și de criticile 
aduse, transformîndu-se cu aplomb în salvatorul situației. „S-a 
vorbit și s-a scris destul despre această chestiune, declară dl. Dou
glass, enervat. E timpul ca șefii de guverne și industriașii să 
termine cu încriminările și să întreprindă ceva pentru a opri acest 
brain-drain. Și dacă lor le lipsesc ideile, eu am să fiu acela care 
va propune un program, spre satisfacție tuturor : englezii vor 
rămîne acasă, cu dolari cu tot“.

Ideea culminantă a dl. Douglas constă în înființarea în 
Anglia a unei companii anglo-americane pentru cercetări indus
triale care să utilizeze creiere, desigur, englezești, dar pentru 
necesitățile industriașilor americani. în felul acesta, asigură el, 
oamenii de știință care preferă să ramina în țară vor lucra în 
Anglia, iar trusturile americane nu vor avea nimic împotrivă să 
încheie contracte de cercetări cu laboratoarele englezești, avînd 
toată încrederea în eficiența muncii prestate aici.

Soluția tartuffiană a d-lui Douglass se preface a ocoli esen
țialul : deci, pregătirea oamenilor de știință cu toate cheltuielile 
implicate revine tot Europei, iar aportul inginerilor, cercetătorilor, 
etc. nu va fi adus în folosul țării care i-a formal, ci al societăților 
americane. Cu avantajul că „inteligența“ nu va mai călători peste 
ocean o dată cu persoanele care o dețin.

VIORICA TANASESCU

părerea procurorului 
C.I.A. știe de multă 
raportul Comisiei War
in întregime fals în

Noi fricțiuni 
în Nigeria

Guvernatorul militar al provinciei vestice a Nigeriei, Robert 
Adebayo, a boicotat luni o reuniune a Consiliului militar suprem 
(guvernul central al Nigeriei) prezidată de lt col. Yakubu Gowon. 
Surse apropiate guvernatorului Adebayo au declarat că el nu va 
mai participa la nici o altă reuniune a guvernului central în 
fruntea căruia se află lt. col. Gowon. Sursele au afirmat că dis
puta dintre guvernatorul vestic și guvernul de la Lagos a inter
venit în cursul unui schimb de scrisori, dar au refuzat să preci
zeze care a fost conținutul acestei corespondențe.

Boicotarea reuniunii de luni constituie o nouă dovadă a spo
ririi fricțiunilor dintre provincia vestică și guvernul de la Lagos. 
Cu cîtva timp în urmă, guvernatorii! Adebayo a făcut o serie 
de declarații din care reieșea că el tinde să îmbrățișeze punctul 
de vedere al guvernatorului Provinciei Orientale, Odumegwu 
Ojukwu, care refuză să se supună autorității guvernului militar 
de la Lagos. Odumekwu Oiugwu și mai apoi Robert Adebayo 
au cerut să fie retrase trupele originare din provincia nordică de 
la Lagos și revenirea lor în provincia lor de origine. Ei subliniază 
că prezența trupelor nordice ar favoriza o pondere nejustifioată a 
personalităților de origine nordică în conaucerea Nigeriei.

BOMBARDAMENTE „STRATEGICE"

— Atenție, Bill, cred că este o construcție militară camu
flată I...

(desen de V. T1MOG)

Declarațiile 
premierului 

britanic
Primul ministru al Marii Bri

tanii, Harold W'ilson, a declarat 
luni seara în cadrul unui inter
viu televizat că lira sterlină nu 
va fi devalorizată, întrucît o ast
fel de măsură nu ar rezolva 
niciuna din problemele care le 
întîmpină Marea Britanie în ve
derea aderării sale la Piața co
mună. Premierul britanic a rea
firmat din nou cu această oca
zie dorința guvernului său de 
a rămîne fidel alianțelor sale 
cu celelalte țări occidentale. El 
și-a exprimat însă opoziția față 
de „crearea unei forțe nucleare 
vest-europene”, precizînd să o 
astfel de măsură „ar compromite 
șansele unei destinderi mai mari 
între Est și Vest”. In încheierea 
interviului său, Wilson a relevat 
că eventuala 
la C.E.E. nu 
tul legăturilor 
wealthul, mai 
politic.

aderare a Angliei 
va însemna sfirri
sale cu Common
ales în domeniul
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