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6 MARTIE 1945 - EVENIMENT 
DE PROFUNDĂ SEMNIFICAȚIE 

ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN
Se împlinește astăzi un sfert 

de veac de cînd forțele demo
crate și progresiste ale popo
rului nostru, condus de Par
tidul Comunist Român, au do- 
bîndit o victorie hotărîtoare 
în lupta pentru smulgerea pu
terii politice din mîinile re- 
acțiunii, instaurînd pentru pri
ma dată în istoria României 
un guvern în care reprezen
tanții clasei muncitoare și ai 
țărănimii aveau rolul con
ducător.

Acest memorabil eveniment 
se înscrie la loc de cinste în 
șirul neîntrerupt al luptelor 
purtate de înaintașii noștri 
împotriva claselor exploata
toare și a sprijinitorilor aces
tora din afară, pentru liberta
te socială și politică, pentru 
asigurarea progresului mate
rial și spiritual al poporului.

Pentru cei care au participat 
la clocotitoarele zile de acum 
un sfert de secol sau au 
fost numai martorii desfă
șurării lor, este încă puternic 
înscrisă în amintire imaginea 
uriașei încleștări de forțe so- 
cial-politice pe care insurecția 
arrwată din august 1944 o de- 
Ci^nșase. Contemporanii eve
nimentelor au înțeles încă de 
atunci că bătălia dezlănțuită 
nu viza cucerirea unei poziții 
oarecare, ci că se înfruntau 
două lumi și două concepții 
diametral opuse asupra dru
mului pe care urma să se an
gajeze țara : vor rămîne des
tinele acesteia în mîinile clase
lor exploatatoare spre a dispu
ne de bogățiile naturale și de 
roadele muncii în profitul

Conf. dr. ARON PETRIC

propriu, sau vor fi rupte lan
țurile împilării și poporul în
suși va hotărî asupra rodu
lui muncii și a soartei sale, 
făurind un viitor bazat pe 
dreptate și bunăstare ?

Reacțiunea, reprezentată de 
partidele „istorice" și de cercu
rile palatului regal, avînd și 
sprijinul cercurilor imperialis-

să ducă la dezlănțuirea unui 
război civil.

Dar în condițiile noi, create 
o dată cu victoria insurecției 
armate și în climatul favora
bil forțelor democrate și anti
fasciste existent pe plan inter
național ca urmare a lovituri
lor zdrobitoare pe care glori
oasa armată sovietică și' cele-

25 DE ANi DE LA
6 MARTIE 1945

te din. afară a făcut tot ce i-a 
stat în putere pentru a frîna 
avîntul revoluționar al mase
lor și a împiedica înfăptuirea 
transformărilor adînci pentru 
care luptau muncitorii, țăranii, 
intelectualii legați de popor. 
Folosindu-se de majoritatea 
de care dispuneau în cele trei 
guverne ce s-au succedat du
pă 23 August 1944 și de o par
te a aparatului de stat rămasă 
încă din timpul dictaturii fas
ciste antonesciene, clasele ex
ploatatoare și palatul nu s-au 
dat în lături de la nici o acți
une menită să le asigure per
petuarea dominației lor, chiar 
dacă era vorba de provocări 
cu caracter militar ce puteau

I

lalte forțe ale coaliției anti
hitleriste le dădeau Germaniei 
naziste, avîntul revoluționar al 
maselor devenise un factor is
toric a cărui forță în continuă 
creștere nu mai putea fi stăvi
lită.

în acele împrejurări, Parti
dul Comunist Român, după ani 
grei de adîncă ilegalitate, a 
adresat un vibrant apel tutu
ror forțelor democrate, che- 
mîndu-le să se ridice la luptă 
cu puteri unite, pentru a cuce
ri obiectivele ce interesau cele 
mai largi mase ale poporului 
și de a căror înfăptuire depin
dea însăși viitorul țării: spri
jinirea, prin toate mijloacele, 
a războiului drept antihitle-

rist; expropierea moșierimii și 
împroprietărirea țăranilor; de
mocratizarea vieții politice; 
refacerea și dezvoltarea eco
nomiei naționale ; o politică de 
strînsă alianță și prietenie cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări vecine.

In jurul acestei platforme 
largi de revendicări s-au strîns 
toate forțele vii ale națiunii : 
clasa muncitoare, acționînd în 
cadrul sindicatelor unice orga- 
zate încă din primele zile după 
insurecție ; țărănimea, în rîn- 
durile căreia Frontul plugari
lor cîștiga tot mai multă in
fluență ; intelectualitatea ; ti
neretul, mobilizat de Uniunea 
Tineretului Comunist la lupta 
antihitleristă și în munca de 
refacere a țării; organizațiile 
democrate ale femeilor; ar
mata, a cărei bază socială 
muncitorească și țărănească o 
lega indestructibil de popor, 
precum și alte pături sociale 
și organizații profesionale. Pe 
această temelie largă de masă, 
din inițiativa Partidului Co
munist Romîn a fost organizat, 
în toamna anului 1944, Fron
tul Național Democrat, reunind 
în rîndurile sale toate forțele 
politice interesate în demo
cratizarea reală, în refacerea 
economică și în progresul con
tinuu al țării.

în focul luptei dintre demo
crație și reacțiune, pentru în
făptuirea reformei agrare și 
smulgerea puterii din mîinile 
claselor exploatatoare s-a în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

OPINII

PENTRU O
„REAȘEZARE
A MIȘCĂRII

•V TEATRALE
Cîteva recente intervenții pu

blicistice, neobișnuit de conver
gente, au repus în discuție o 
parte din problemele mereu ne
rezolvate ale organizării noastre 
teatrale, formulînd sugestii din
tre cele mai întemeiate. Con
servate vreme de ani de zile, 
mult după perimarea împrejură
rilor care le-au generat, structu
rile administrative au produs la 
rîndul lor consecințe durabile în 
diverse domenii, de la orientarea 
de repertoriu a unor teatre pînă 
la viața particulară a actorilor, și 
o lege cu adevărat realistă nu 
poate face abstracție de ele. Așa" 
cum spunea cineva, este necesar 
nu un moment de înnoire, ci un 
întreg proces, prin care noua or
ganizare să se poată instala te
meinic.

Nu stă în intenția noastră să 
rememorăm, acum, toate contra- 
timpurile administrative care im
pietează asupra cursului normal 
al vieții teatrale. De altfel, ele 
au fost numite de nenumărate 
ori în paginile ziarelor. Un lucru 
trebuie spus totuși în mod răs
picat. Oricît de bine ar fi gîn- 
dite noile principii ale orga
nizării interne a fiecărui teatru, 
ele vor fi inoperante dacă nu vor 
fi precedate de o reașezare a 
întregului sistem de instituții tea
trale. Harta teatrală a țării, așa 
cum arată astăzi, a fost desenată 
într-o vreme în care, în multe 
localități, teatru] reprezenta prin
cipalul, dacă nu chiar unicul 
mijloc de culturalizare a mase
lor. Sarcina culturală prima în 
chip net asupra celei artistice. 
Nu exista televiziunea, rețeaua 
cinematografică nu avea dezvol
tarea de astăzi, instituțiile culturii 
de masă se aflau la începuturile 
lor, așa încît o repartizare terito
rială cît mai largă a teatrelor, 
dublată de un program de turnee 
și deplasări cît mai bogat, cu un 
repertoriu pentru toate gusturile, 
trebuiau să satisfacă cerințe de 
cultură de o mare diversitate. Nu 
e nevoie, probabil, de o argumen
tație prea detaliată ca să înțele
gem că situația actuală este alta 
și că, prin urmare, concepția asu
pra teatrului ca nucleu de cul
tură s-ar cuveni revizuită. Ceea 
ce interesează astăzi, în primul 
rînd, este nivelul performanței 
artistice de care sînt capabile 
colectivele teatrale, pe baza unei 
gîndiri consecvente, care să facă ~
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Astăzi,

la posturile

de radio

și televiziune
Astăzi, în jurul o- 

rei 15, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite 
în direct, din Sala Pa
latului Republicii So
cialiste România, a- 
dunarea festivă orga
nizată cu prilejul ani
versării a 25 de ani
de la instaurarea gu
vernului democratic, 
la 6 Martie 1945.

UZINA DE PRELUCRARE
A MASELOR PLASTICE - BUZĂU

spatii albe Intre
INTENȚIILE Șl REALIZĂRILE

COMITETULUI U.T.C.
încercăm, în cadrul secției 

ștanțe a uzinei de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău, să 
aflăm care este numărul absențe
lor nemotivate efectuate de către 
tineri în primele două luni ale 
anului. George Șerban, secretarul 
organizației U.T.C. din acest 
compartiment de fabricație, pare 
oarecum surprins la solicitarea 
noastră.

— Nu se poate să nu-ți amin
tești — intervine prompt Con
stantin Tițeică, secretarul comite
tului U.T.C. coordonator. Doar 
acum trei zile ți-am spus situația 
exactă.

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a U-a)
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Combinatul siderurgic Galați
— vedere generală

din fiecare teatru o prezență 
distinctă în viața artistică româ
nească și în conștiința spectatori
lor.

Consecințele către care ar tre
bui să ducă înțelegerea exactă a 
acestei realități sînt, după păre
rea noastră, în număr de două. 
Mai întîi, așa cum s-a sugerat, 
ar trebui reconsiderată cu aten-

Dintr-odată deci ne aflăm în 
fața unei stări de lucruri cu to
tul nefirești. Cum adică ? Secre
tarul comitetului coordonator 
U.T.C. pe întreprindere trebuie 
să informeze pe cel de la nivelul 
secției asupra unor date pe care 
acesta din urmă în mod normal 
ar trebui să le dețină în orice 
moment ? Cine știe, ne-am spus, 
avînd în vedere că la ștanțe lu
crează... 32 de tineri, evidența 
este extrem de complicată, așa 
că...

De altfel, nu este pentru prima 
oară pînd la Uzina pentru prelu
crarea maselor plastice Buzău 
întîlnim o astfel de „documenta
tă informare", referitoare la su
biectul pus în discuție. In urmă 
cu 5 luni semnalam aceleași as
pecte în cadrul articolului „Spri
jinul concret presupune cunoaște
re concretă" din 9 octombrie 
1969. Și atunci lipsa de interes 
era evidentă. Ne așteptam însă, 
ca în intervalul de timp scurs, să 
se fi găsit modalitățile de ieșire 
din inerție, problemei disciplinei 
în producție să i se acorde aten
ția cuvenită. Scontam într-un po
sibil reviriment și dintr-un alt 
motiv.

în planul de măsuri întocmit 
în urma plenarei C.C. al U.T.C. 
din 10—11 octombrie 1969 comi
tetul U.T.C. coordouator prevă
zuse o seamă de acțiuni ce-și 
propuneau tocmai mărirea con
tribuției tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan ale întreprinde
rii. Iată, de pildă, ce găseam no
tat la punctul F din respectivul 
plan : „în scopul întăririi disci
plinei în producție, la nivelul 
grupelor U.T.C. se va ține o evi
dență nominală a tinerilor care 
se abat de la tehnologiile de 
fabricație, care nu folosesc timpul 
de lucru, utllizînd în acest sens

discuțiile de la om la oiu, gaze
tele satirice, emisiunile de la 
stația de radioamplificare". Din 
păcate însă toate aceste bune in
tenții au rămas doar pa hîrtie. 
După părerea secretarului comi
tetului U.T.C. coordonator „ne- 
existînd cazuri ieșite din comun...*

Nu există cazuri ieșite din co
mun ? Afirmația ni se pare hazar
dată. La secția ștanțe, despre care 
am mai vorbit, numai în luna fe
bruarie Dumitru Marcu, Mircea 
Faur, Dumitru Ursu — ca să re
ținem doar cîteva nume — sînt 
autori ai rebuturilor.

— Cauzele acestor derogări de 
la calitate — ne spune maistrul 
Ionașcu Stoica — trebuie căutate 
în lipsa de atenție, de concentra
re față de operațiile pe care le 
execută.

N-am găsit însă notate numele 
celor trei tineri în evidența pe 
care o ține rebuturilor, 
cretarul organizației U.T.C. de 
aici, 
fel 
în i 
punct de vedere calitativ de 
obligațiile profesionale pe care le 
au, se află doar prinsă în planul 
de acțiuni, nefiind efectuată în 
practica diurnă.

Intrînd în secția polietilenă, 
surprindem un alt aspect. Deși 
pauza de masă se terminase de 
10 minute, utecistul Mihai Bratu 
demonstra calitățile de pugilist 
față de Gheorghe Stanciu, mun
citor care lucrează în alt punct al 
halei.

— Este ucenic, caută să ate
nueze gravitatea faptei Constan
tin Țițeica.

în realitate, Mihai Bratu este 
calificat în meseria de operator

Nu pentru că o 
de urmărire a

care

se-

ast- 
urmărire a modului 
tinerii so achită din

GH. GHIDRIGAN
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reportajul trimisului nostru — 
IULIAN NEACȘU — la Con
cursul și Festivalul internațional 
al Cîntecului „Brașov — Româ

nia 1970"

JOSEPHINE BAKER

Nocivitatea trîndăviei
Un omagiu adus muncii atrage 

totdeauna prilejul unei retros
pective asupra vieții omuluj și, 
în același timp, o privire către 
viitor. In socialism, devenită în
datorire de onoare, munca a pri
mit și mai mult noblețea acelei 
înalte activități care formează 
inteligența și caracterul, care 
realizează personalitatea indivi- 
dului. Cu toate acestea, sau mai 
bine-zis tocmai în fața unor a- 
semenea adevăruri, apare deo
sebit de flagrantă imaginea u- 
nor tineri care tocindu-și sim
țul realității într-o „logică" a- 
măgitoare, nu muncesc. M-am o- 
prit pentru astăzi asupra unui 
caz care nu este limită. Există 
tineri care din fagedă copilărie 
au evitat activitatea, învățătura 
sau munca manuală, iar acum, 
la vîrsta maturizării, au deja un 
caracter viciat, afișează un dis
preț total față de orice profe-

sie și, ajungînd să trăiască prin 
expediente, calcă tot mai a- 
proape de zona sumbră unde o- 
perează legile penale. Petre Blaj, 
în vîrstă de 19 ani, strungar, an
gajat la F.M.U.A.B. nu este u- 
nul dintre aceștia. Sperăm ! In 
cartierul unde locuiește (pe Mi
hai Bravu la blocul C 18) Blaj

zilnice și altul mal mic, așa-zi- 
să gașcă, care dă mereu de furcă 
administratorului și locatarelor 
mai tinere. Blaj evită ambele 
grupuri, el are problemele sale : 
acest băiat care a terminat în 
1969 cursurile de trei ani ale u- 
nei școli profesionale, nu mun
cește. Iată situația prezenței sa-

tizat i o mașină modernă care 
zăcea în nemișcare — pentru ca 
ea să producă, ar fi urmat ca lui 
Blaj să i se desfacă contractul 
de muncă și în locul lui să fie 
angajat alt muncitor. „N-am fă
cut pînă acum aceasta — decla
ră șeful de atelier, tovarășul Ene 
Benone, — deși legea ne permi-

SĂ DISCUTĂM DESPRE

este cunoscut ca omul „care stă 
ore în șir rezemat de o balus
tradă", „tiptil cu privirea de 
sfinx", „apariția de care te îm
piedici toată ziua". In blocul său 
sînt două grupuri de băieți t u- 
nul numeros, compus din elevi 
sau tineri muncitori care-și văd 
cu regularitate de rosturile lor

le la lucru în ultimele luni i în 
noiembrie 18 zile absențe, în de
cembrie 11, iar în ianuarie lip
sise de asemenea circa două săp
tămîni.

în secția unde lucrează din 
cînd în cînd, absențele sale pre
judiciază enorm. Am văzut 
strungul la care el fusese repar-

te, deoarece am tot sperat în re
venirea la o comportare normală 
a tînărului lucrător. Lipsurile 
nemotivate ale lui și altora ca el 
au cumulat însă pe luna ianuarie 
cifra de peste 3 000 ore nelucra
te și în consecință neîndeplini- 
rea planului pe atelier".

Oare Blaj Petre are imaginea

acestor pierderi pe care el le 
provoacă fabricii ? Dar a pierde
rilor personale ? Am discutat cu 
el îndelung pe această temă. Re
dau cît mai fidel acest dialog, 
întrucît el ne creionează cîteva 
din trăsăturile acestui tip de tî- 
năr.

— Ți-ai ales singur meseria în 
care te-ai calificat ?

— Da.
— Atunci pentru ce nu mun

cești ?
—• Sînt tînăr, vreau să mă dis

trez ; mai am cîteva zile și plec 
la armată.

— Un lucru inexact. Nu ai 
primit încă ordin de chemare, 
iar lipsurile nemotivate de la

VICTOR CONSTANTINESCU

Sînt de-a dreptul uimit!
Există oameni care se vor 

și devin pînă la urmă „cele
bri" numai pentru că trei 
sau șapte sau douăzeci și 
cinci de săptămîni trăiesc 
sau vor trăi izolați într-o 
peșteră. Și sînt uimit, pentru 
că acești oameni, în perspec
tivă iluștri, nu sînt nici pe 
departe savanți, nu încearcă 
nici un fel de preocupări 
speologice, nu se autopedep- 
sesc nici o clipă pentru vreo 
jalnică faptă nesancționabilă 
altfel, nu au nimic să repro
șeze lumii din care se exi
lează, iar circumvoluțiunile 
lor — ni se spune textual — 
exclud ipoteza oricărui gen

PEȘTERIENII

(Continuare în pag. a U-a)
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ÎN PAG. A 3-A:

pe

Studenți din anul II al facultății de matematică — Institutul po
litehnic Tg. Mureș

lată echipele clasate 
primele 3 locuri:

• S.U.A. — 14 p.
• R. F. a Germaniei — 12 p.
• Norvegia — 10 p.

Echipa S.U.A. s-a calificai 
în grupa „A".

ÎN FINALA!
Aseară, la Lyon, România—Danemarca 18—12.

S-a încheiat 
campionatul 

mondial 
de hochei — 

grupa „B" C. M. DE HANDBAL
ROMÂNIA

de meditații în și prin soli
tudine. Nu sînt nici schivnici 
măcar... Oamenii pe care-i 
avem în vedere — și tocmai 
asta mă uimește peste măsu
ră — nu sînt virtualmente 
nimic (dar un nimic pur, fără 
nici un fel de imixtiuni și re
ziduuri), iar după trei sau 
șapte sau douăzeci și cinci 
de săptămîni, cînd operatorii 
de film se vor grăbi să imor
talizeze revenirea acestor 
eroi din bezna și umezeala 
cavernelor, ei nu se vor do
vedi, presimt, nici mai inte
riorizați, nici mai intuitivi, 
nici mai clar văzători, în ra
porturile lor cu noi, ceilalți 
muritori, care acum cîteva 
zeci de mii de ani, prin in
termediul unui homo ceva 
mai sapiens, am preferat co
libele și locuințele lacustre... 
spaimei care ne fugărise în 
peșteri

Atunci, doamne iartă-mă, 
ce urmăresc acești, hai să lo

DOREt DORIAN" -

(Continuare în pag. a U-a)
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Concursul fi Festivalul international al cintecului

„Brafov România 1970"

CONCURS Șl RECITALURI
De la trimisul nostru IULIAN NEACȘU

• MEMPHIS SLIM. Despre el, 
este suficient să credem că .dacă 
nu ar fi existat nici noi nu am 
fi putut nicicînd să-l inventăm. 
Aceasta pentru a-1 omagia în- 
tr-un fel pe acest excepțional ar
tist. poet fanatic dăruit bluess- 
ului însă de un fanatism subli
mat într-o mare distincție inte
lectuală. Degetele sale au dan
sat pe clapele pianului cu grație 
de balerină interpreted, impro- 
vizînd, subliniind o voce de pas
tor învelit în negru șt uns pe 
păr cu o șuviță de zăpadă. Artist 
aproape indiferent la aplauze 
cînd cîntă, Memphis Slim nu a 
fost altceva decit ceea ce vrea el 
însuși : „Eu sînt bluess-ul“. 
Bluess-ul are o gamă largă, se 
referă la sentimente și activități 
foarte ale oamenilor, .cum ar fi 
iubirea, necazurile. îmi plac 
bluess-urile triste ca acesta pe 
care l-am cîntat la începutul re
citalului : „In fiecare zi este 
prea tîrziu" ; dar cînt si bluess- 
uri optimiste pentru că în mod 
firesc omul își exprimă în bluess 
și bucuriile...".
• JOSEPHINE BAKER, cuce

ritoarea de inimi multe, acum, 
nu se spune cîți ani, Venera nea
gră a Mapamondului, azi Juno- 
na neagră a aceluiași Mapamond 
a uluit pur și simplu, spectato
rii. Celebra artistă de music-holl 
este, cum ați văzut, de o tine
rețe copleșitoare. Ea deține m i- 
rele secret de a face din sală 
scenă și din spectatori artiști, 
care joacă pentru ea, în locul ei, 
trebuie aplaudată pentru că re
prezintă tipul ideal de artist cu 
public. Josephine Baker este ca
pabilă, cred, să încălzească chiar 
și inimile, cîte vor fi, din plane
ta Marte. Ea, cum spunea, ca și 
Edith Piaf „cutremură omenirea 
prin inimă".
• LUMINIȚA DOBRESCU i

cîștigătoarea Cerbului de aur de 
anul trecut a reușit să confirme 
o evoluție despre care s-a vor
bit. Inspirat alese, cîntecele ei 
au relevat-o la justa valoare, lu
cru ce nu s-ar putea însă spune 
și despre maniera verbală 
atrage publicul prin fraze 
fecționate la o repezeală 
neinspirată.

A treia zi a Festivalului 
făcut cunoștință cu opt concu- 
renți : Lilian Harriet (Norvegia), 
Jerzy Polomski (Polonia), Robbie 
Rae (Țara Galilor), Hana Zago- 
rova (Cehoslovacia), Doina Spă- 
taru (România), Angela Deloni 
(Austria), Julie Saget (Franța), 
Elena Reda (Italia).

Și cea de-a treia seară a de
monstrat elocvent atracția mare 
pe care o exercită cîntecul „li
ric", evocator, cînteoul-expresie 
a fondului sentimental uman. 
Este evident că recitalurile de 
pină acum au susținut Ia un înalt 
nivel o atare direcție a muzicii 
„ușoare". Prezența pe scena de 
la Brașov a unor mari expo- 
nenți ai genului — fapt ce spo
rește și consolidează prestigiul 
acestui festival — reconfirmă în 
chip cu totul convingător prima
tul muzicii deasupra oricăror 
mode.

Această impresie ne-a fost con
firmată și de ultimele recitaluri r 
Mirta ți Raul (Cuba), Bogdana 
Karadoceva (Bulgaria), Nicoletta 
(Franța). Cuplul cubanez ne-a fă
cut cunoscută ritmica însufleți
tă a muzicii sud-americane, ofe- 
rindu-ne un recital ilustrativ 
pentru vitalitatea, exuberanța 
dar și melancolia acestei muzici.

Cîntăreața bulgară Bogdana 
Karadoceva — cîștigătoare a 
două discuri de aur și a multor 
premii internaționale — a cuce, 
rit publicul prin căldura și sin
ceritatea execuției.

de a 
con- 
cam

ne-a

NICOLETTA l A cîntat !n mai 
multe cluburi, e o artistă iubi
toare de autenticitate. Iată ce 
spune ea însăți : „Nu sînt o ve
detă. Cîntecul mă ajută să mă 
exprim, și un artist trebuie să 
se exprime. Muncesc foarte 
mult pentru asta. In afară de 
cîntec mai fac o mulțime de alte 
lucruri, pictez, fac teatru ți... In 
ultima vreme scriu".

P. S. — Astă seară veți ascul
ta în recital pe : Ewa Demar- 
czyk (Polonia) ; ți Marie Laforât 
(Franța).

CONCTjRENȚII SERII A PA
TRA : Therese Steinmetz (Olan
da) ; Birthe Cjaer (Danemarca) ; 
Ildiko Monyok (Ungaria) ; Lily 
Berglun (Suedia) ; Angela Simi- 
lea (România) ; Michael Hansen 
(R.D.G.) ț Joe Dalan (Irlanda) | 
Esin Afșar (Turcia). MEMPHIS SLIM

NOCIVITATEA TRlNDĂVIEI
(Urmare din pag. 1)
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0 „REAȘEZARE"
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ție repartiția teritorială a tea
trelor. Există cîteva cazuri în 
care, în orașe mai mici, aflate în 
apropierea unor importante cen
tre de cultură, cîte o instituție 
teatrală își duce cu greu zilele, 
într-o dezolantă mediocritate, în
tr-o perpetuă lipsă de actori, de 
regizori și — mai ales”— de 
spectatori, constrînsă la lungi și 
inutile turnee pentru a îndeplini 
un plan financiar pe care situația 
de la sediu nu-l poate nici pe 
departe acoperi. De aici o ne
mulțumire generală, atît a acto
rilor, care nu-și pot exercita pro
fesia în condiții normale, cît și a 
spectatorilor, care ocolesc un 
teatru incapabil să le furnizeze 
valori artistice reale. N-ar fi mai 
firesc, mai rezonabil și — la urma 
urmelor — mai puțin costisitor, 
ca teatrele mari, aflate în apro
piere, să organizeze mici sta
giuni periodice în localitățile res
pective, răspunzînd astfel, la un 
nivel incomparabil mai ridicat, 
cerinței de spectacole a publi
cului local ?

Se cuvine, în al doilea rînd, 
reexaminată situația teatrelor 
din orașele mari — în primul 
rînd Bucureștiul, dar și lașul, 
Clujul sau Timișoara. S-a mai 
spus că actuala lor structură, ex
cesiv centralizată, provoacă mari 
dificultăți atît de ordin adminis
trativ cît. mai cu seamă, de or
din artistic. Intr-un teatru-ma- 
mut, cu o sută de actori și cu 
douăsprezece premiere pe stagiu
ne, este — practic — imposibil 
să se asigure o utilizare armo
nioasă și o dezvoltare normală tu
turor deopotrivă. De obicei, se 
știe că primii sacrificați sînt ti
nerii, fie nedistribuiți ani de zile, 
fie folosiți mereu, pînă la uzură 
și la manieră, în același gen de 
roluri. Pe de altă parte, este cu 
neputință ca într-un asemenea 
teatru să funcționeze o gîndire 
artistică unitară. Nu e de mi
rare că puținele teatre care 
se pot mîndri cu un asemenea 
program sînt alcătuite, îndeobște, 
din colective mici, durate pe 
baza unor afinități reale : Teatrul 
Mic, Teatrul de Comedie, tea
trul din Piatra Neamț sau — mai 
recent — cel din Tîrgu-Mureș. 
Succesele acestor colective și, de 
asemenea, tradiția întregii noas
tre mișcări teatrale pledează, 
credem, în chip convingător pen
tru necesitatea diversificării de 
program și organizatorice a tea
trelor. Proporțiile ample, colecti
vele numeroase, bugetele încăr
cate ar trebui lăsate exclusiv în 
seama teatrelor naționale, iar în 
rest s-ar cuveni să funcționeze 
trupe restrinse, cu o alcătuire 
omogenă, cu un coriducător-ani- 
mator competent, cu un program 
limpede, specializate eventual 
într-un anume gen, într-o anume 
perioadă din istoria dramaturgiei, 
într-o anume tematică. în Ca
pitală ar putea funcționa, bună
oară, un teatru care să joace cu 
precădere piesele de actualitate 
ale dramaturgilor tineri, un altul 
în al cărui repertoriu să aibă 
prioritate drama romantică, un 
teatru „poetic", un altul dedicat 
noilpr tendințe din dramaturgia 
contemporană a lumii, un altul 
— sau altele — de divertisment, 
un altul — sau altele — profilate 
în vederea turneelor, și așa mai 
departe, într-o paletă cromatică

variată și atrăgătoare. Peisajul tea
tral* al marilor orașe s-ar diversi
fica, am avea spectacole mai 
multe și mai diferite (poate că e 
util să ne aducem aminte că 
există, în momentul de față, nu
meroase săli de teatru utilizate 
în chip impropriu), publicul ar 
avea posibilitatea unei opțiuni 
mai avizate, problema „neutili- 
zării" cadrelor actoricești s-ar re
zolva aproape de la sine, fiecare 
actor și-ar putea găsi locul în
tr-un repertoriu potrivit calităților 
Iui, iar greoiul aparat administra
tiv care umflă astăzi schema tea- 
trelor-mamut s-ar autodesființa.

Desigur, lucrurile nu se pot 
face bătînd din palme. Sînt încă 
numeroase dificultăți ce se opun 
realizării acestui program, și cea 
dintîi dintre ele este lipsa unor 
conducători calificați și experi
mentați, capabili să pună în 
picioare niște adevărate „teatre 
de repertoriu". Dar asemenea 
conducători nu se pot forma de
cît „la fața locului". Există 
riscuri, vor fi probabil erori, va 
fi în orice caz necesară o perioa
dă de tatonare și de experiment. 
Numai în felul acesta, însă, vor 
putea fi înlăturate anacronismele 
vieții noastre teatrale.

fabrică încep anul trecut, din 
perioada angajării în producție. 
Totuși, cum te distrezi ?

s' — La un film, la o petrecere 
dansantă, am o prietenă, elevă 
la liceul nr. 27.

— Și pentru toate acestea este 
nevoie să lipsești de la 
Știi ce valoare poate 
într-o oră strungul la 
crezi ?

— Nu știu șl cinstit
pentru ce m-ar interesa... Eu 
cîștig doar oîteva sute pe lună. 
(Aș adăuga aici cuvintele tovară
șului Vasile Stan, reglor în ate
lierul lui Blaj i „Un muncitor de 
categoria tînărului nostru, adi
că Ia începutul meseriei, poate 
cîștiga și 1 500 lei, dar cu condi
ția să muncească conștiincios.").

— Dar în cazul tău înseamnă 
că accepți cu bună știință un 
cîștig mic. Ce te interesează în
tr-o măsură foarte mare ?

— Automobilele.
— Ai vrea să ai o mașină ?
— Sigur, dar nu văd cum. Au

tomobile au doar cei cu bani.
Să-i mai aminteso că banii 

pentru automobil nu se pot 
strînge decît muncind ?!

Despre cultură.
— Tmj place doar teatrul, co

mediile.
— Cunoști vreun autor român 

de comedii ?
— Nu-mi aduc acum aminte.
— Știi ce este un ordinator ? 
— N-am auzit...
— Care este orașul cu o mare 

industrie automobilistică din I- 
talia ?

— San Remo !
— Ai auzit de premiul Nobel ? 

Tn ce tară se organizează decer
narea Iui ?

— Am auzit. Cred 
rica.

Despre cinste i
— Părinții tăi știu 

cești, că nu te duci
— Nu le spun totdeauna.
— Dar prietena ta știe ?
— Nu știe. De ce să-i spun

fabrică ? 
produce 
care lu-

vorbind

că în Ame-

că nu mun- 
la fabrică

?
— Nu locuiește în același car

tier ?
— Atît ar mai lipsi.
— ??
— Păi, m-ar vedea stînd de

Am intrat într-o zi la armurăria filmului „Mihai Viteazul" ca 
să mă uit la armuri și la arme. Tocmai aduseseră de la Muzeul 
Militar un lot de săbii, buzdugane, pumnale și tot felul de arme 
albe pentru a fi copiate în atelierele din Ruftea.

Intr-un colț am văzut o sabie japoneză micuță, subțire și foarte 
puțin curbată. Părea o jucărie. Am scos-o din teacă să mă uit la 
tăiș și am amuțit de uimire. Sînt cai care atunci cînd n-au călăreț 
pe ei și stau pe loc, par gloabe de căruță. Țin genunchii puțin 
îndoiți și capul le atîrnă. In momentul cînd sînt încălecări, ridică 
capul sus și încep să se frămînte, să bată pămîntul cu copita și 
într-o fracțiune de secundă se transformă dintr-o gloabă într-un 
cal de luptă. La fel s-a întâmplat și cu sabia japoneză. In teacă 
părea de jucărie — scoasă afară și strînsă în pumn îți dădea 
senzația că te poți lupta și cu un tanc. Secțiunea tăișului era ca 
a briciului. Tăia țigări, tăia ațe, fire de păr. Am încercat-o pe 
tăișul altor săbii și le ciobea.

In timpul ăsta filmam chiar tn cetatea din Buftea pentru filmul 
„Bătălia pentru Roma". Regizorul de lupte al filmului, Sergiu 
Nicolaescu, plecase de vreo săptămînă la alt film și luptele la 
făcea Marton, cel care a făcut luptele la „Spartacus" și la „Ziua 
cea mai lungă", împreună cu Doru Năstase.

— Noroc Marinescule I
— Noroc Grușa I Ai văzut leul ?
— E Zair. Leul care a accidentat-o pe Lidia Jiga.
— Nu pare rău de loc. L-am mîngiiat și nu s-a supărat.
— Eu cînd am băgat mîna la el nu știam că e Zair.
— Nici eu n-aș fi băgat mîna. Știi că trebuie să-l dubleze cineva 

pe Hoffman și să se bată cu leul ?
— Știu I O să iasă o scenă de rîsul lumii.
— Și eu cred la fel. Leul nu-i dresat și nu prea văd cum o 

să se poată lucra cu el. L-au adus de la grădina zoologică. Nu- 
s-a mai lucrat cu el de vreo cîțiva ani.

O piață și cîteva străzi din cetate au fost împrejmuite cu gar
duri de trei metri. I s-a dat drumul leului și noi ne uitam de 
pe garduri. Nu părea periculos și nici foarte puternic. Doar din 
cînd în cînd urla și atunci mi se ridica părul pe ceafă. O să fie 
imposibil să lucrezi pașnic cu el.

Pe acoperișul unei case, îl văd pe Marinescu care-mi face semn
17
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vorbă cu vreo altă fată, nu 1 
Ce-mi trebuie bătaie de cap !...

Spațiul nu-mi permite să tran
scriu în întregime dialogul. Blaj 
este un tînăr fără elementarul 
simț al obligațiilor sociale, un 
spirit rudimentar care nu face 
nici un efort de racordare la e- 
lementele obișnuite de cultură. 
Totodată el demonstrează lipsa 
de cinste și echitate în senti
mente, trăsătură pe care o pri
vește însă eu totală seninătate. 
Tn plus ,nu realizează nici o cîti- 
me din perspectiva următorilor 
ani ai săi. S-ar cădea să-l ab
solvim la lipsa sa de responsa
bilitate socială ? Că e prea tî
năr, că părinții îl .tolerează și-i 
dau bani atunci cînd nti are ? 
Toate acestea și încă alte condi
ții venite tot din exterior au, de
sigur, importanța lor cauzală, 
dar răul principal sălășuiește în 
intimitatea eroului nostru. Pen
tru Petre Blaj munca nu-i un 
supliciu dar nici o datorie. Pur 
și simplu nu-l interesează. Și el 
nu este singur Spuneam că în 
bloc ocolește băieții de vîrsta lu’i 
în schimb are prieteni în atelier. 
Unul dintre ei Petre Urma, care 
a inventat legenda unei moște
niri fabuloase venită din străi
nătate. Cinci milioane de lei l „Cu 
dobînda sumei pot trăi ca un 
rege" — spunea eroul. Două săp- 
tămîni s-a plimbat prin secție 
lăudîndu-se și jurînd că spune 
adevărul. Tn cele două săptămîni 
n-a pontat decît patru ore Alți 
prieteni ai lui Blaj, Nicolae Ni- 
ță și Constantin Petre au ajuns 
cunoscuți în fabrică datorită ac
telor repetate de indisciplină 
Tntr-o zi au cerut nici mai mult 
nici mai puțin să li se facă un 
program special t „nu putem ve
ni dimineața la aceeași oră 
cu toți muncitorii, sînt prea 
aglomerate tramvaiele", 
vite la rece, actele de
cest fel demonstrează o în
grijorătoare puerilitate, o 
cută lipsă de înțelegere a reali
tății. a îndatoririlor cotidiene. 
Nu poți trăi fără să muncești 
și dacă ți-ai ales o profesie, ai 
optat pentru ea. a dezerta în
seamnă un act de lașitate. Le
nea, trîndăvia, n-au ajutat ni-

ciodată omului să-și afirme ro
lul în societate.

Datorită înclinațiilor negative. 
Blaj și-a creat acea „logică" a- 
măgitoare care îndepărtează de 
la realitate și nu-l lasă să între
zărească viitorul. Cine îl va pu
tea trezi din această evadare ru
șinoasă ? Este datoria lui să în. 
cerce șl, bineînțeles, a oameni
lor din jur.

Pentru Ion Iancu Lefter, girul 
critic al lui George Călinescu — 
acordat, cu atîta generozitate, la 
debutul publicistic — constituie, 
mai degrabă, o neșansă. Căci, vo
lumul său de versuri — un vo-, 
lum obișnuit — tinde să nu mai 
fie privit în sine, ci în raport cu 
prestigiul conferit de „cuvîntul ‘ 
Maestrului. Astfel, cota exigențe
lor criticii literare (și ale citito
rilor, în fond) a devenit extrem 
de ridicată. Și, pe undeva, e 
normal ca volumul să dezamă
gească atunci cînd este evaluat 
dintr-o perspectivă exterioară, 
străină lui.

Altfel, semnele de poezie au
tentică nu lipsesc. în ciuda to
nului ușor discursiv, poezia „Cu
vintele" rămîne o remarcabilă 
meditație, ironică și... soresciană, 
asupra „rostirii". Autorul are o 
viziune antropomorfică asupra 
„cuvîntului", considerat în va
riate ipostaze. Cuvîntul — grup : 
„Tn fiecare seară mă vizitează cu
vintele / vreo cîteva mii... / Vin 
din stoluri". Cuvîntul — oaspete 
guraliv și chefliu, neglijent și 
mahmur, stîmind reacții de duio
șie sau enervare : „Vin... neinvi
tate, fără carte de vizită, / pentru 
că mă știu primitor, / vin fără 
toalete de gală, din toate părțile 
lumii, / sînt guralive, tăcute ades, 
alteori / sînt foarte limbute căci 
am cîteva butoaie / cu vin stre- 
peziu, le cinstesc pînă se-mbată 
/ și nevastă-mea le trezește cu 
cafele amare. / ... / Altele sînt 
veritabili bețivani! înjură / de 
le crapă măseaua, se bat cu cu
țitele, / nu se mai spală cu lu
nile, cred / diabolic în forța lor 
daf expresie. / ...Sînt însă clipe 
cînd mă enervează cuvintele 1 / 
Atunci, le iau de ceafă și crunt / 
le tai cu toporul de lîngă trunchi 
/ ... / Alteori le vîntur, le izbesc

cu pumnul în cap / și le-nfund 
pîn-la gît în grăsimea pămîntu- 
lui..." Acel crez „diabolic" în 
forța expresivă a limbajului a- 
parține, de acum, cuvîntului — 
orgoliu, adică artistului. Care, 
înarmat cu o serioasă doză de 
don-quijotism, întreprinde o ten
tativă de o cumplită temeritate : 
substituirea lumii prin cuvînt.

în unele momente, tentativa 
poetului eșuează : în simbolistică 
facilă („Război"), în dizertație 
prozaică pe marginea unor con
cepte, în fond, indefinisabilo 
(„Memento"), în versificare me
diocră, fără un relief distinct 
(„Oul", „Păcatul"). De o alar
mantă platitudine suferă și poe
zia „Ritm", cu excepția celor 
două versuri care surprind „im
periala indiferență" a boilor stri
vind ciulini uscați. Notabil rămî
ne, altundeva, sensul artistic al

răstignirii : „Policromia șerpilor 
se ceme-n piele / sînt iarăși răs
tignit pe-o cruce de poet / rid 
fariseii otrăviți de stele I și îmi 
întind buretele cu-oțet / / Secun
dari vestejită, mă scutur de po
vară, / bat stinse în adîncuri se
mințele de ură / și-n locul meu 
rămîne un schit bolnav de cea
ră / odihnă a rătăciților de gură ". 
Dar, agonia timpului în aștepta
re poartă, în realitate, numele 
Grădinii Ghetsimani sau Ghet(h)- 
semani. Și nu Ghetismani. cum 
transcrie Lefter.

Multe promisiuni lirice (și li
nele împliniri 1) vehiculează cele
lalte piese ale volumului. De 
pildă, decupaje policrome în vis, 
în solitudine („Singur"), galopul 
ireal prin apa ostenită de lună 
(„Caii lunari"), privirea hipno
tică, înregistrînd convertirea 
„eului" în salcîm elegiac („Salcî- 
mul“). Nu lipsesc nici miturile, 
dar, în mod paradoxal, tocmai 
miturile pierdute nu lipsesc : 
„Desigur, nu mai plouă-n poe
mele mele cu vînt, / mitul cai
lor a rămas foarte departe, / în
tre mine și ei miroase intens a 
pămînt / ... / / Lasă tristețea I 
Sînt totuși atîtea povești, / pă- 
mîntu-i acuma grozav de viril / 
și nu mai trebuie barbar să go
nești / prin trupul halucinantelor 
ploi de april".

Din păcate, în ciuda acestor 
posturi favorabile tainei, lirismul 
prezentei plachete se prezintă 
mai mult ca potențialii', ca 
semn al unor dorite piscuri. 
Piscurile, însă, nu se zăresc. Iar 
ceața care le maschează, mas
chează, de asemenea, prăpăstiile 
care zădărnicesc, pentru moment, 
ascensiunea.

NTCOLAE BALTAG

(Urmare din pag. I)

chimist, fiind încadrat în 
întreprindere tocmai în 
calitate. Dovada cea mai 
s-a încredințat unul din utilajele 
cheie din secție — mașina de 
sudat.

Se poate vedea fie și numai 
din aceste două secvențe prezen
tate că departe de a constitui o

Pri-
a-

a-

această 
această 
bună, i

totală de interes ? Observație 
valabilă și în cazul altor cîtorva 
din intențiile care găsesc cîmp 
de afirmare doar prin hîrtiile în
corsetate în dosar. Cercul tineri
lor ingineri, de pildă, a rămas și 
continuă să rămînă un vis înde
părtat. Deși se afirmă că a fost 
înființat, el nu-și justifică prin ni
mic existenta. Chiar dacă un tî- 
năr sau altul are la activ o ino-

„PEȘTERIENII^
(Urmare din pag. I)

SPAȚII ALBE
problemă, care prin forța lucru
rilor nu mai necesită intervenția ____ __
nemijlocită a organizației U.T.C., Concursul „Citiți cartea tehnică", 
dimpotrivă, disciplina în produc
ție constituie unul din punctele 
nevralgice ale activității tinerilor 
de la Uzina de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău. Probabil 
însă că pentru comitetul U.T.C. 
coordonator 
prindere 
obiectiv 
limitat 
plan de 
explică 
țiunea directă a fost înlocuită cu 
expectativa, preocuparea cu lipsa

vatie aceasta nu este decît rodul 
unor căutări strict individuale.

din această între- 
intervenția avînd drept 
tocmai acest aspect s-a 
doar la întocmirea unui 
măsuri. Altfel, cum se 
seninătatea cu care ac-

antrenarea tinerilor într-o acțiune 
complexă de economisire a ma
teriilor și materialelor așteaptă de 
5 luni fără succes finalizarea. 
Dar de ce finalizare poate fi 
vorba cînd nu s-a dat nici măcar 
startul ? Oare ne întrebăm — nu 
este cazul ca și comitetul muni
cipal Buzău să-și facă simțită in
tervenția, nu ar fi timpul ca 
vizitele activiștilor săi să lase o 
urmă asupra stilului de muncă a 
organizației U.T.C. de la uzina 
de prelucrare a maselor plastice ?

k

care

xic, „peșterieni" ? O expe
riență volitivă ? N-au auzit 
nici cuvîntul ! Vreo perfor
manță în sine? Să fim se
rioși ! Pînă și ideea de per
formanță le-ar ustura, cred, 
vidul în care la alții Sălășlu
iește adesea un gînd. O, nu I 

Ei vor să fie (și asta m-a 
îngrozit !) numai o-ri-gi-nali! 
Nici profunzi, nici stupizi, 
nici cu idei, nici fără... Ori
ginali ! Atît ! Originalii care 
au trăit timp de trei, șapte 
sau douăzeci și cinci de săp- 
tămînî într-o peșteră,
nu și-au spălat fața cu apă, 
n-au aprins nici un foc, au 
mîncat carne crudă și s-au 
ferit de frig cu piei neargă-. 
site. ."

Dar, dragii mei peșterieni, 
iertați-mi naivitatea — de c» 
e nevoie să vă închideți în
tr-o peșteră pentru un lucru 
atît de simplu de obținut ?... 
De ce nu mergeți în mîini ? 
De ce nu săriți toată viata 
într-un picior ? Ca să nu mai 
spun că există și alte moda
lități de a deveni peste noap
te... exact așa cum doriți 

' dumneavoastră.
Cunosc indivizi, bunăoară, 

rebarbativi și imuni la orice 
afirmație (chiar și la contra
riul ei). Originalitatea lor. 
mai modestă e drept, ar fi 
să te asculte fără să te 
audă de fel, sau să te audă 
și să te răstălmăcească... Cu-

să cobor. Cobor și-l găsesc stînd îngândurat sub un copac.
— Mergi să facem o baie ?
E îngrozitor de cald. Pînă și apa e foarte caldă. Înotăm încet 

în larg. Gîndul nu mi se dezlipește de la leu. Caut o soluție si 
nu găsesc. Adică ar fi chiar două soluții. Una ar fi să se facă cum 
s-o putea și bine înțeles că o să iasă o scenă foarte proastă și 
încă o soluție la care evit să mă gîndesc.

— Grușa I Unul cu o sabie și celălalt cu o suliță.
—Nu-i răspund Asta mi se învîrtește și mie prin cap de vreo 

două ore. E foarte periculos. Ar trebui rănit ușor leul ca să se 
repeadă și cînd se repede proptit în suliță. Dacă nu-l protești bine 
sau dacă din prima lovitură de. sabie nu-l omori, sîntem doi 
oameni morți. E prea periculos și nu merită. Și totuși e singura 
soluție bună.

Deodată mă scutură ca un curent electric imaginea săbiei 
japoneze. Dumnezeule I Cu ea mă bat și cu un... 
un leu.

— Eu cu sabia, Marinescule I
— Hai să vorbim cu Năstase și Marton.
— Du-te tu și vorbește cu Marton, că vorbesc 
Peste 10 minute ne întîlnim din nou.
— Marton e de acord
— Și Năstase. Și-a dat și el seama că altfel o 

cărie.
Peste alte 10 minute intram împreună cu Marinescu și cu Năs

tase în biroul directorului filmului. Domnul Chilom ne-a ascultat 
foarte binevoitor o dată. Ne-a rugat să-i repetăm mai pe larg 
pentru că noi îi explicasem cam așa:

Marinescu vine cu sulița. Grușevschi vine cu sabia și leul moare. 
Toată lumea-i fericită și se pupă la sfîrșit. l-am explicat încă o 
dată pe larg cum o să iasă cadrul după părerea noastră și pe urmă 
ne-a explicat și el cum o să iasă cadrul după părerea lui. Intră 
Marinescu cu sulița, intră Grușevschi cu sabia, leul îi omoară pe 
amîndoi și el — Qhilom — intră în închisoare.

S-a terminat, înainte de a începe, cariera noastră de vînători 
de lei. Începe cea de dresori. Mai hine-zis a lui Marinescu. El a 
fost îmbrăcat în hainele lui Hoffman și eu împreună cu un îngri
jitor al leului stăteam ascunși, eu cu o suliță și el cu un bici 
lung, ca în caz de ceva să-l ajutăm.

N-a ieșit nimic bun. S-a rîs îngrozitor de mult. Pe acoperișul 
unei case foarte joase stătea Militam cu încă un băiat în chip de 
oameni speriați de leu. Pe casă era și o ferestruică care dădea 
în pod. Era atît de mică ferestruica incit un om de-abia se putea 
strecura prin ea.

Leul nu prea acea sînge de luptător și se ferea de Marinescu 
care era cu o prăjină în mînă. Prefera colțurile și cînd era 
alungat de acolo, încerca să se suie pe case. O dată a încercat 
să se suie pe casa unde era Militam cu celălalt. Se rîde și acum 
cînd și-aduce aminte cineva cum au încercat amîndoi deodată să 
treacă prin ferestruică.

La cadrul următor Militam i-a prins celuilalt haina în cuie 
de acoperișul casei. După vreo jumătate de oră leul a încercat din 
nou să se suie pe casa lor și atunci am văzut cum arată fața unui 
om cuprins de groază.

era

eu

să

să spun cu

cu Năst ase.

iasă o por-
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S-a rîs foarte mult dar s-a făcut treabă proastă. Pentru a doua 
zi a fost adus un dresor. Se credea că dresorul va face treabă mai 
bună. Asta era părerea tuturor, inclusiv a lui Marinescu.

A venit dresorul. Toată lumea optimistă în afară de mine și 
Marinescu. Am vorbit dimineața devreme cu el și i-am explicat 
cum am vrut noi să omorîm leul. Se uita la noi cînd ca la Hercule 
în dublu exemplar, cînd ca la doi nebuni. S-au tras cadre toată 
ziua și in film a rămas Marinescu cu ce făcuse cu o zi înainte.

Spre sfîrșit leul a început să se enerveze. Era sîcîit din toate 
părțile. în piață era dresorul cu o prăjină lungă în mînă. Pe unul 
din garduri era Marinescu cu un bici și-l alunga dacă vroia să se 
ascundă în colț, pe alt gard eram eu și îngrijitorul îl stropea cu 
furtunul dacă încerca să intre în cușcă.

Leul s-a ghemuit lingă gard chiar sub Marinescu. Marinescu 
l-a lovit cu biciul și a întors capul în spate pentru că l-a strigat 
cineva. Cînd cineva sau tu ești în mare primejdie, totul începe să 
se miște cu încetinitorul. Gîndurile îți trec prin cap cu o viteză 
formidabilă. Intr-o fracțiune de secundă îți trec prin cap zeci 
de soluții și ai timp s-o alegi pe cea mai bună. Ai timp s-o 
alegi dar n-ai timp s-o pui în aplicare pentru că organismul nu-ți 
răspunde la comenzi întotdeauna în același timp. Am strigat la 
Marinescu dar prea tîrziu Leul făcuse un salt fantastic pe ver
ticală. Marinescu a întors capul spre mine și s-a trezit nas în nas 
cu leul. Distanța între cele două capete era de vreo palmă. Totul 
se petrece încet ca-ntr-un vis. Marinescu a vrut să facă un salt 
înapoi dar n-a mai avut timp. Leul îi înfipsese ghearele în burtă. 
Totul a rămas nemișcat. Leul cu picioarele dinapoi proptite pe 
vîrful gardului, mult aplecat înapoi și cu o labă întinsă înainte 
ținîndu-l de burtă pe Marinescu care era complet în aer.

Totul s-a petrecut în fracțiuni de secundă dar mie mi s-au părut 
ore. Pe urmă Marinescu a căzut pe cealaltă parte a gardului și leul 
în interior.

Țipete ; strigăte. De undeva o femeie țipa încontinuu subțire 
și pe urmă țipătul s-a terminat cu un geamăt scurt. Am coborît 
încet de pe gardul meu și m-am întins pe spate. Ce să caut acolo? 
Are tot abdomenul sfîșiat ; e plin de sînge; o să-l ia o mașină 
să-l ducă la spital. N-am cum să-l ajut. Ce să caut acolo ? îmi 
venea să plîng. S-ar putea totuși să scape.

Mi-era drag Marinescu. Cam repezit, cam zăpăcit, dar foarte 
curajos și un bun coleg.

Deodată îl văd pe Marinescu venind, cam verde la 
zîmbind și ținîndu-se cu o mînă de cap. Eram atît de 
nici nu m-am mai sculat de jos.

— Era s-o pățesc, Grușa.
— Eu credeam că ai și crăpat. Dar ce-ai la cap ?
— Cînd am căzut jos m-am lovit la cap.
— Și la burtă n-ai nimic ?
— Aproape nimic. Mi-a băgat ghiarele în burtă dar

față dai 
uimit că

— Aproape nimic. Mi-a băgat ghiarele tn burtă dar nu m-a 
rupt. Cum le-a băgat așa le-a scos. Uite nici nu-mi curge sînge.

— Trebuie totuși să-ți pui niște copci.
— Vine acum o mașină și mă duc să-mi pun copci.

AUREL GRUȘEVSCHI 
va urma —

19

nosc și un fel de isteți care 
intrind in expoziții nici nu se 
mai uită la tablouri. Așteap
tă să se cristalizeze un punct 
de vedere — oricare — ți ei, 
automat, adoptă punctul de 
vedere opus. Mai cunosc ți 
unele,- fizionomii, aparent 
cârteitene, care atunci cînd 
se lovesc de o carte bat ime
diat în lemn și nil citesc de
cit paginile al căror număr 
e divizibil cu 13 sau numai 
cu 57, cînd sînt ceva mai 
grăbiți. Dacă filmul vizionat 
este în alb-negru, el trebuie 
făcut în culori (sau invers) 
iar dacă discul pentru care 
au alergat, înnebuniți, îl ai 
ți tu, discul nu mai este bun 
de nimic și-i revoltă. Iar 
dacă, glumind, le dai cumva 
dreptate, ei nu vor î -.îrzia 
— tot din aceeași orig oralita
te — să se autocoftteste... 
Ceea ce, după noi, nu-i mai 
puțin senzațional decît a 
mînca carne crudă în peșteri. 
Dar, în sfîrșit, e o chestiune 
de gust, nu-i putem obliga... 
Vreți în peșteri, în peșteri. 
Numai să admiteți și dum
neavoastră vă rog că poți să 
fii peșterian ți în afară de 
peșteri. Independent de ali
mentația, frustă sau nu ; in
dependent de tăbăcirca mai 
mult sau mai puțin corespun
zătoare a vestimentației. De
numirea de peșterian este ri
guroasă și proprie și... exten
sibilă, spre deosebire de mul
te altele împotriva cărora 
spiritul limbii (si al vieții) 
protestează pe cit de vehe
ment pe atît de justificat. 
Pentru că peșterienii, hai să 
admitem, pot fi asimilați 
unor „băieți ciudați"... Deși 
am mai văzut noi unele ciu
dățenii care au escaladat spre 

nu pu- 
fi niște 
sînt de 
pur și 

un mo-

demență curată. Dar 
tem admite că ar 
„copii teribili", cînd 
fapt niște teribiliști, 
simplu... Și sub nici . .........
tiv nu mi se pare cuminte și 
înțelept să nc furănr căciula 
ți să facem din peșterieni 
niște... nonconformist!.

Nu ! Pînă aici ! Nonconf/r- 
miștii autentici au opinii, au 
argumente, au criterii și, mai 
cu seamă, idealuri. Ei con
testă inerția, rutina, suficien
ța. De asta și sînt niște non- 
conformiști. Dar peșterianul 
pentru care „nu" sau ,.da“ e 
totuna și optează pentru un 
răspuns sau altul numai din 
extravaganță, nu sînt noncon- 
formiști, sînt... Era să spun, 
peșterieni ! Dar n-am să 
spun pînă cînd nu voi paria, 
cu mine însumi întii. că la o 
radiografie cît de cit mai 
serioasă, originalii aceștia «e 
vor dovedi cu totul neorigi
nali. Se vor dovedi : niște or
golioși mititei, fără umbră 
de acoperire valorică, niște 
obosiți prematur pentru că 
n-au hrănit nici din greșea
lă un ideal, niște foarte să
raci pentru că au avut prea 
timpuriu de toate. Iar în 
rest (dar nu și în cele din 
urmă) ne mai știind față de 
cine ar putea deveni infideli, 
au devenit infideli și față de 
ei înșiși. De condiția lor. în 
forul lor lăuntric, acolo unde 
ar trebui să existe tempera
tura necesară fuziunii unor 
idei, sentimente, idealuri, 
domnește un frig absolut. Un 
frig aproape ca în peșteri. 
Nu, mult mai frig decît în 
peșteri. Un frig care interzi
ce orice formă de viață lăun
trică și substituie incandes
cenței umane absența totală 
a gîndului și vidul perfect al 
sentimentelor. îngrozitorul 
frig din inumanele peșteri.
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6 MARTIE 1945- EVENIMENT
DE PROFUNDA SEMNIFICAȚIE 
ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN

(Urmare din pag. 1) 

chegat fi consolidat alianța 
muncitorească-țărănească, for
ța social-politică hotărîtoare 
care a asigurat desfășurarea 
victorioasă a revoluției popu
lare, soarta bătăliei pentru 
putere.

In acest proces revoluționar 
s-a produs o schimbare conti
nuă a raportului de forțe din
tre democrație și reacțiune, 
clasele exploatatoare și parti
dele „istorice" care le repre
zentau pierzînd mereu teren, 
în timp ce creșteau rolul și 
influența maselor populare pe 
arena vieții social-politice. în 
decurs de o jumătate de an 
au fost răsturnate, rînd pe 
rind, cele trei guverne cu ma
joritate reacționară prezidate 
de generalii C. Sănătescu și N. 
Rădescu, forțele democrate 
hotărînd în favoarea lor, prin 
acțiuni de masă de mare am- 
; oare, soarta bătăliei pentru 
putere. încercările claselor ex
ploatatoare și ale palatului 
regal — care scontau și pe un 
sprijin din partea statelor ca
pitaliste din Occident — de a 
•e opune avîntului impetuos al 
maselor prin acțiuni de inti
midare cu caracter terorist, ca 
cea din ziua de 24 februarie 
1845 cînd în Capitală s-a tras 
în manifestanții care demon
strau în mod pașnic pentru in
staurarea unui guvern al Fron
tului Național Democrat, s-au 
prăbuși* în fața voinței de ne
clintit a poporului.

în aceste condiții a fost in
staurat, la (5 Martie 1945, gu
vernul de largă concentrare 
democratică prezidat de dr. 
Petru Groza — eminent om de 
stat și înflăcărat patriot — 
guvern în care precumpăneau 
reprezentanții clasei muncitoa
re și ai țărănimii. Rezultatul a- 
prigelor bătălii social-politice 
care au urmat victoriei insurec
ției armate din august 1944, 
acest eveniment a marcat in
staurarea puterii populare 
în țara noastră. Totodată, 
însă, el constituie și un 
nou punct de plecare, o treap
tă superioară de pornire spre 
atingerea unor obiective mai 
înalte în lupta pentru trans
formarea revoluționară a so- 
cir'ății. în adevăr, faptul că 
foV le democratice dețineau 
în mîinile lor cele mai impor
tante poziții și verigi în apa
ratul de stat, a permis acestora

să acționeze în continuare ou și 
mai multă forță, atît prin pre
siunea de jos, cît și prin mă
suri pe linie de stat, în sco
pul de a infringe definitiv re- 
acțiunea — izgonită în cea 
mai mare parte de la putere, 
dar încă nu lichidată. Alege
rile parlamentare din noiem
brie 1946, în care forțele de
mocrate au obținut o victorie 
zdrobitoare asupra claselor ex
ploatatoare și a partidelor „is
torice1*, a dus la izolarea aces
tora de acele pături ale popu
lației pe care reușiseră să le 
țină sub influența lor printr-o 
propagandă demagogică.

în cursul anului 1947 rapor
tul de forțe s-a schimbat în 
mod hotărîtor în favoarea de
mocrației, ceea ce a permis 
îndepărtarea din guvern a ulti
milor reprezentanți ai burghe
ziei — cu care se mai păstrase, 
din motive tactice, colabora
rea și după 6 Martie 1945 —, 
iar la 30 Decembrie 1947 a fost

înlăturată monarhia și procla
mată Republica Populară Ro
mână. Prin aceasta, clasa mun
citoare, în alianță cu țărăni
mea și cu celelalte categorii 
de oameni ai muncii au cuce
rit îfitreaga putere în stat, 
ceea ce a marcat trecerea la 
înfăptuirea sarcinilor revolu
ției socialiste.

Astfel, insurecția armată din 
august 1944, instaurarea pri
mului guvern democratic 
la 6 Martie 1945 și procla
marea Republicii Populare 
Române la 30 decembrie 
1947 ni se înfățișează ca 
momente memorabile ale unui 
proces revoluționar unic, în 
cursul căruia masele populare 
organizate și conduse de Par
tidul Comunist Român, au cu
cerit, de-a lungul unui neîn
trerupt șir de bătălii și victo
rii, întreaga putere politică. 
Acest proces a fost însoțit, tot
odată, de adinei transformări 
în domeniul vieții economice,

sociale și spirituale, transfor
mări cu caracter democratic 
care au pregătit terenul și au 
asigurat condițiile trecerii la 
prefaceri cu caracter socia
list.

Actul revoluționar al nați
onalizării principalelor mij
loace de producție și făurirea 
industriei socialiste, cooperati
vizarea agriculturii cu toa
te schimbările înnoitoare 
ce s-au produs în viața satelor 
noastre, adînca democratizare 
a vieții publice, cu asigurarea 
egalității depline în drepturi 
a tuturor cetățenilor țării, irt- 
diferent de naționalitate, îm
bogățirea considerabilă a vie
ții spirituale și transformarea 
culturii într-un bun al maselor 
largi populare, grija deosebi
tă acordată tinerei generații — 
privită ca o forță activă în 
rezolvarea sarcinilor pe care 
le ridică făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
dar și în perspectiva viitoru

lui, ca făuritoare a comunis
mului — sînt tot atîtea rea
lizări mărețe pe care poporul 
nostru le-a obținut sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în anii socialismului.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cea de 
a XXV-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fas
cist : „Desființînd clasele ex
ploatatoare,' socialismul a re
alizat cu adevărat unitatea so
cial-politică a tuturor claselor 
și păturilor societății noastre, 
creează condiții pentru mani
festarea deplină a energiilor și 
forțelor întregii națiuni, pe 
care a ridicat-o la o treaptă 
superioară de dezvoltare".

Obținerea acestor succese nu 
ar fi fost posibilă fără ca oa
menii muncii să fi cucerit și 
exercitat puterea politică, ac
țiune în cadrul căreia instau
rarea primului guvern demo
crat la 6 Martie 1945 reprezin
tă un moment memorabil.

6 Martie 1945 : 
NAȚIUNEA ÎN PIAȚA NAȚIUNII
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Campionatul 
mondial 

de hochei 
grupa „B"’ 

Ultimele 
meciuri - o 
formalitate
Aseară pe noul patinoar acope

rit din Complexul sportiv „23 
August" din Capitală s-ău 
încheiat întrecerile grupei B a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață. Timp de nouă zile, zeci 
de mii de amatori ai sportului cu 
crosa și pucul au urmărit cu viu 
interes desfășurarea acestei com
petiții care a constituit o bună 
propagandă pentru hochei și în 
același timp un prilej de apropie
re și cunoaștere între sportivii 
celor opt reprezentative de țări 
din trei continente.

în ultimele două partide dispu
tate, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R. F. a Germaniei- 
Norvegia 3—0 (0—0, 8—0, 
0—0) ; România-Bulgaria 6—2 
(2—0, 2—0, 2—2).

Iată clasamentul final al cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (Grupa B) desfășurat la 
București : 1. — S.U.A. — 14
PUNCTE (golaveraj 70—11) ; 2. 
— R.F. A GERMANIEI — 12 
PUNCTE (34—13) ; 3. — NOR
VEGIA — 8 puncte (26—28) ; 
4. — IUGOSLAVIA — 7 PUNC
TE (30—23) ; 5. — JAPONIA — 
7 PUNCTE (31—34) ; 6. — EL
VEȚIA — 4 PUNCTE (22—31) ; 
7. — ROMÂNIA — 4 PUNCTE 
(21—38) ; 8. — BULGARIA — 0 
PUNCTE (11—67).

Ultimele două echipe clasate 
au retrogradat în grupa C a cam
pionatului mondial.

Cei mai buni jucători (pe pos
turi), ai campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa B), 
au fost desemnați următorii : 
portar : Kehle (B.F.G.), fundaș : 
Konik (S.U.A.), înaintaș : Hikigi 
(Japonia). , .

în clasamentul Cupei Fair 
Play, pe primul loc s-a situat e- 
chipa S.U.A.. urmată de Japonia. 
Norvegia și România.

(Agerpres)

C. M. de handbal
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ÎN FINALĂ!
Campionatul mondial 

masculin de handbal a con
tinuat ieri în Franța cu des
fășurarea semifinalelor. La 
Lyon, în prezența a 6 000 
de spectatori, selecționata 
României a învins cu sco
rul de 18—12 (9—6) echipa 
Danemarcei, la capătul u- 
nui Joc în care handbaliștii 
români au dat dovadă de 
virtuozitate tehnică și o

mare putere de luptă. în 
urma acestei victorii, echipa 
României s-a calificat pen
tru finala campionatului în 
care va întîlni duminică 
8 martie la Paris, reprezen
tativa R. D. Germane. Ju- 
cind și ei foarte bine, hand
baliștii din R. D. Germană 
au eliminat cu scorul de 
17—13 (8—5) selecționata
Iugoslaviei.

PE AGENDA COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE DE MASĂ

Clujenii și-au desemnat 
campionii C. T. S.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
Comitetul județean Cluj al 
U.T.C. 'a organizat etapa jude
țeană a „Cupei tineretului de la 
sate". La TENIS DE MASĂ con
cursul a avut loc în sala unde se 
pregătesc fruntașii acestei disci
pline sportive din Cluj. Subliniem 
că participanții au avut prilejul 
să asiste la un antrenament al 
maestrei sportului Carmen Crișan, 
componenta lotului republican, a- 
ceasta constituind un bun prilei 
pentru tinerii sportivi săteni de a 
urmări la lucru una dintre palete
le de renume ale țării. în final 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : simplu băieți — Dumitru 
Maier (Gilău) — Vasile, Lungu 
(Mihai Viteazul), 2—1 ; simplu 
fete — Mioara Feurdean (Mihai 
Viteazul) — Edita Vegh, 2—1. 
La ȘAH primele locuri au fost 
ocupate de Emilia Florian (Gea
ca) și Gheorghe Hoza (Citeau).

I „Cupa mecanizatorilor" 
la trîntă și haltere

ILa Sala Progresul din Tîrgoviș- 
te s-a desfășurat recent „Cupa

MERIDIAN

UN DOCUMENT
Sărbătoarea de astăzi — împli

nirea unui sfert de veac de ia 
instaurarea guvernului Petru 
Groza ne-â prilejuit publicare" 
în cursul ultimelor zile a unor 
ample evocări ale luptelor pe 
care le-au purt«* maaele popu
lare, clasa muncitoare și țără
nimea, toate forțele progresiste 
împotriva reacțiunii, contribuția 
acestora și îndeosebi rolul de 
forță conducătoare ce i-a reve
nit și în această perioadă de am
ple prefaceri social-politice Par
tidului Comunist Român. Ne-ani 
străduit firește să evidențiem de 
asemenea în evocarea acestor e- 
venimente, prezența vie, dinami

că, marcată adesea de eroice sa
crificii, pe care și-a afirmat-o ti
neretul, și organizația sa revo
luționară, Uniunea Tineretului 
Comunist, în această perioadă Oe 
lupte aprige sub stindardul În
flăcărat al partidului.

Reproducem astăzi, din colec
ția ziarului nostru, încă unul din 
documentele ilustrînd, la tempe
ratura ridicată a acelor timpuri, 
pozițiile pe care s-au situat ti
neretul și organizația sa de 
luptă, atitudinea sa de puterni
că și înflăcărată participare la 
lupta maselor populare, la efor
tul poporului condus de partid 
pentru făurirea unei lumi noi.

Acest document, un înflăcărat 
și tineresc salut adus primului 
guvern democrat al țării, ua în
flăcărat îndemn și angajament la 
mobilizarea tuturor energiilor ti
nere la sprijinirea guvernului 
Petru Groza, la promovarea re
formelor democratice preconiza
te de partidul comunist, de în
făptuirea cărora tineretul își le
ga speranțele sale la o viață mai 
bună, este HOTARIREA COMI
TETULUI CENTRAL AL UNIU
NII TINERETULUI COMUNIST 
adoptată la cîteva zile după ma
rea victorie de la 6 Martie :

„Instalarea la cîrma țării a guvernului de con
centrare democratică Petru Groza, se spune în 
hotărîre, înseamnă o cotitură istorică în viața 
ponorului român.

Instalarea guvernului Groza este un succes al 
luptei poporului român : un succes al forțelor 
democratice unite în Frontul Național Democrat.

Este un succes al luptei consecvente pentru 
unirea tuturor forțelor democratice și pentru 
clădirea unei Românii cu adevărat democratice, 
dusă de Partidul Comunist.

La acest succes, tineretul, cu energia și elanul 
său, a luat parte activă.

Alături de celelalte forțe democratice, tinere
tul a dat jertfe în lupta pentru un guvern, care 
să pornească cu hotărîre pe drumul democrati
zării țării.

Uniunea Tineretului Comunist a dus lupta 
pentru unirea tuturor forțelor progresiste ale 
tineretului și, împreună cu întregul tineret a 
luptat pentru nevoile și drepturile tineretului, 
pentru un guvern care să Se îngrijească și să 
rezolve problemele tineretului".

Menționînd apoi, că guvernul Groza are de re
zolvat probleme grele, dar că el are sprijinul 
partidului comunist și al maselor largi populare, 
hotărîrea se adresează tinerilor :

„întregul tineret care-și iubește țara și caro 
vrea o Românie frumoasă, liberă și puternică, 
trebuie să facă zid in jurul guvernului Groza.

Uniunea Tineretului Comunist dă tot sprijinul 
său guvernului de concentrare democratică 
Groza, pentru : lichidarea tuturor resturilor fas
ciste, participarea cu hotărîre alături de aliat! 
la războiul de nimicire a Germaniei hitleoiste, 
îngrijirea de toate nevoile și drepturile economi
ce, culturale, sanitare și politice ale tineretului

Sigur, faptele ce au dat viață 
hotărîrii C. C. al U.T.C., nenumă
ratele fapte de eroism în mun
că, în uzine, pe ogoare sau In 
luptă, pe frontul antihitlerist sau 
împotriva ultimelor rămășițe ale 
reacțiunii interne, au darul, prin 
natura lor, să impresioneze și să 
emoționeze în mod deosebit. Nu

și în toate acțiunile și măsurile sale democra
tice".

Urmează apoi obiectivele concrete prin care 
Uniunea Tineretului Comunist se angajează »ă 
mobilizeze întregul tineret.

„în fabrici, organizațiile U.T.C. să ia anga
jamente concrete pentru ridicarea producției, să 
dea tot sprijinul în vederea procurării și repa
rării uneltelor agricole.

Să formeze echipe care să meargă la sate și 
să ajute la repararea uneltelor agricole și Ia 
insămințări.

Să se îngrijească în primul rînd de familiile 
soldaților care luptă contra Germaniei hitleriste.

In sate, U.T.C.-iștii să mobilizeze întregul ti
neret, băieți și fete, ca să nu rămînă nici un 
petic de pămînt nemuncit.

Studenții și elevii să participe activ în campa
niile de combatere a tifosului exantematic și a 
ridicării nivelului sanitar al orașelor și satelor 
noastre. Zeci și sute de echipe să cutreiere sa
tele, ajutind și în campania de însămînțare...".

Uniunea Tineretului Comunist face apel Ia toți 
tinerii care își iubesc patria, să participe activ 
la această campanie pentru buna stare a în
tregului popor.

Să ne dovedim dragostoa de patrie și de po
por nu in vorbe goale, ci muncind și luptînd 
pentru binele lui..."

Toate organizațiile U.T.C. și toți membrii 
U.T.C.-ului au datoria de a trece imediat la 
realizarea sarcinilor ce le revin pe baza hotărî- 
rilor luate de Comitetul Central.

București, 14 martie 1945.
COMITETUL CENTRAL AL UNIU

NII TINERETULUI COMUNIST DIN 
ROMANIA".

mai puțin emoționantă este însă 
pentru noi și această Hotărîre în 
care regăsim nu doar poziția și 
atitudinea tineretului față de un 
important moment din istoria 
patriei, ci și îndemnurile care 
aveau să determine, în zilele și 
anii ce i-au urmat lui 6 Martie 
1945, continuarea bogatelor tra

diții de luptă ale organizației 
noastre, nașterea, în construirea 
noii societăți, a altora noi, cu 
care uteciștii de astăzi ne mîn- 
drim și ni le dorim îmbogățite 
cu noi înfăptuiri prim munca 
noastră pusă in slujba realizării 
politicii partidului de înflorire a 
tării.

Nu cunoaștem fotorepor
terul care a surprins această 
imagine, una din puținele pe 
care le-am găsit în arhive, dar 
oricum, mai ales noi cei mai 
tineri, nutrim pentru acest 
cronicar un sentiment de in
vidie. Fiindcă fotografia lui, 
fotografia aceasta în care mii 
de chipuri se reunesc într-u- 
nul singur, stîrnește și va stîr- 
ni totdeauna o adîncă emoție; 
fiindcă apăsînd declanșatorul 
aparatului pentru a surprinde 
această imagine mai vîrstnicul 
nostru coleg n-a realizat o 
simplă poză, de ziar sau de 
album, ci, imens mai mult, 
un document de neprețuită 
valoare, un document istoric. 
Coordonatele în spațiu și 
timp ale acestei fotografii 
sînt înseși coordonatele unui 
moment memorabil din istoria 
poporului nostru : Piața Na
țiunii, 6 Martie 1945.

Peste 800 000 de cetățeni, 
din Capitală și din împreju
rimi, muncitori, țărani, ostași, 
intelectuali, tineri și vîrstnici 
se strînseseră în această zi, la 
îndemnul partidului comu
nist, al Frontului Național De
mocrat, aici, în această piață, 
martoră în cursul istoriei ace
lor zile la nenumărate bătălii, 
ca și în alte piețe, să conti
nue lupta...

Un prim succes fusese ob
ținut. Rădescu era înlăturat 
de cîteva zile de la cîrma ță
rii, doctorul Petru Groza pri
mise însărcinarea să formeze 
noul guvern, dar forțele reac
țiunii și ale palatului mane- 
vrînd în umbră, tergiversau 
instalarea noului guvern în 
deșarta speranță că potrivit 
intereselor lor ar mai putea 
ține istoria în loc. Poporul era 
însă hotărît, lupta continua...

800 000 de cetățeni s-au 
strîns, la chemarea partidului 
în Piața Națiunii. Era aici în
treaga națiune și motivele ca- 
re-i aduseseră aici erau obiec
tivele luptei pe care o purta
seră neîntrerupt în tot răs
timpul de la 23 August 1944 
și mai ales în zilele lui fe
bruarie. Oamenii care cunos
cuseră cu cîteva zile înainte, 
la 24 februarie îndîrjirea duș
manului, erau cu pumnii 
strinși. în Piața Națiunii urma

să se desfășoare în acea zi, la 
6 Martie, una din cele mai 
mari demonstrații împotriva 
reacțiunii, una din cele mai 
impresionante acțiuni de 
luptă...

Dar a fost în această zi, 
sînt astăzi exact 25 de ani 
de-atunci, o explozie de bucu
rie. O nemaipomenită explozie 
de bucurie, de unanimă și în
drituită satisfacție. în ciînce- 
na luptă pentru cucerirea pu
terii politice, în aspra înfrun
tare cu forțele reacțiunii, po
porul, sub conducerea încer
catului său partid comunist, 
se încununa în ziua aceea ca 
biruitor. Dobîndise victoria; 
o victorie scumpă și îndelung 
plătită dar care avea, cu atît 
mai mult, să se înscrie în file
le de istorie și să străluceas
că aici pentru totdeauna ca 
unul din momentele hotărî- 
toare, de răscruce, în destine
le patriei, ale națiunii. La cîr
ma țării a fost instaurat un 
guvern F.N.D., guvernul dr. 
Petru Groza, cel dinții guvern 
democrat din istoria țării.

în Piața Națiunii demon
strația de luptă s-a transfor
mat la 6 Martie 1945, în- 
tr-o impresionantă sărbătoare, 
800 000 de oameni reuniți 
aici aclamau cu bucuria celor 
ce se puteau mîndri că parti
cipaseră nemijlocit la scrierea 
acestei pagini de istorie și cu 
o mare încredere în viitor, în
tr-un singur glas : „Trăiască 
F.N.D. !", „Trăiască guvernul 
Groza !“

Vor fi fost poate în această 
imensă mulțime din care fo
tografia redă doar o parte și 
unii care, atunci, cînd istoria 
era în cumpănă, nu întreve- 
deau exact zilele ce aveau să 
urmeze, realizările care aveau 
să se înfăptuiască și care dau 
astăzi chip și lumină țării, dar 
neîndoielnic, toți cei 800 000 
care la 6 Martie 1945 se a- 
flâu în Piața Națiunii, ca și 
participanții la marile mitin
guri și demonstrații care s-au 
desfășurat în întreaga țară, 
simțeau că în acea zi, la 6 
Martie 1945 în fața țării, a 
poporului se deschideau ori
zonturi noi.

Fotografia de mai sus e un 
document incontestabil.

Cuplul
Țiriac-Năstase 

învingător!
• TURNEUL internațional 

de tenis pe teren acoperit de 
la Hampton (Virginia) a con
tinuat cu desfășurarea parti
delor din primul tur al pro
bei de dublu bărbați. Cuplul 
român Ilie Năstase — Ion Țir 
riac a îrîtîlnit perechea Spear 
(Iugoslavia) — Schloss (S.U.A.) 
pe care a învins-o cu 6—2, 
6—3.

• IN TURNEUL internațio
nal de tenis de la Cannes, ju
cătorul român Ionel Sântei l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe Walde- 
mar Timm (R. F. a Germaniei). 
Tenismanul vest-german Klaus 
Berger l-a eliminat cu 6—3, 
5—7, 6—4 pe italianul Vittorio 
Crotta.

• DISCUȚIILE purtate de 
conducătorii cluburilor Benfi
ca Lisabona și Vasco da Gama, 
pentru transferarea cunoscu
tului jucător de fotbal Euse
bio la clubul brazilian, s-au 
soldat cu un eșec. Echipa sud- 
americană ar fi dorit să-1 an
gajeze pe Eusebio pe o peri
oadă de zece luni, dar suma 
nropusă de clubul sud-ameri- 
can nu a fost considerată sa

tisfăcătoare, astfel că, deocam
dată, Eusebio va continua să 
joace în Portugalia.
• LA LOS ANGELES în 

fața a 15 000 de spectatori, bo
xerul Ismail Laguna (Panama) 
a recucerit titlul de campion 
mondial la categoria ușoară, 
învingîndu-1 prin KO tehnic 
In repriza a 9-a pe Mando 
Ramos.
• ÎN CADRUL turneului de 

consolare ăl campionatului 
mondial de handbal masculin 
s-au disputat două partide. E- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 19—15 (8—5) forma
ția Islandel, iar selecționata 
Japoniei a dispus cu 22—13 
(13—7) de reprezentativa Fran
ței.

In clasamentul acestui tur
neu conduce U.R.S.S. cu 4 
puncte (un golaveraj de plus 
15), urmată de Japonia — 4 
puncte (plus 10), Islanda — 0 
puncte (minus 5) și Franța — 
0 puncte (minus 20).

• IN TURNEUL internațio
nal de șah de la Lugano s-au 
disputat partidele întrerupte 
din rundele anterioare. în cea 
mai importantă partidă, mare
le maestru danez Bent Larsen 
l-a învins în 60 de mutări pe 
cehoslovacul Lubomir Kawa- 
lek.

în clasament, după trei run
de, conduce neînvins Larsen 
(Danemarca) cu 3 puncte, ur
mat de Byrne (S.U.A.) și o- 
lafsson (Islanda) cu cîte 2 
puncte etc.

mecanizatorilor" o competiție de 
tradiție, mult îndrăgită de tinerii 
de la întreprinderile de mecani
zare a agriculturii și I.A.S. din 
județul Dîmbovița. Rezultate teh
nice : TRÎNTĂ — categoria 
60 kg — Nicolae Mitrache (co
muna Petrești) ; categoria 70 kg 
— Florin Mihălcioiu (comuna 
Hrănești) ; categoria 80 kg — An
drei Șerban (comuna Greci). 
HALTERE — categoria 60 kg — 
Nicolae Cherbet (comuna Pe
trești) ; categoria 70 kg — Nico
lae Lepădat (comuna Greci) ; ca
tegoria 80 kg — Gheorghe Mo
vilă (comuna Comișani).

„Cupa munților" 
la schi

Comisia sport a Consiliului ju
dețean Dîmbovița al U.G.S.R. a 
organizat în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Comitetul județean 
Dîmbovița al U.T.C., pe pîrtia 
Păduchiosu, situată la extremita- 
tatea nordică a județului, con
cursul de schi dotat cu trofeele 
„Cupa C.J-S.D." și „Cupa mun
ților". Rezultate tehnice; FOND 
FETE — Elena Firețeanu-(„Pro
gresul Valea Ialomiței" Pucioasa). 
FOND BĂIEȚI — C. Isidor („Ci
mentul" — Fieni). COBORÎRE 
BĂIEȚI — Benone Popescu („Ști
ința" Tîrgoviște) ; SLALOM 
BĂIEȚI: Gheorghe Budașcu 
(„Steaua" Fieni).

Trofeele de cristal „Cupa 
C.J.S.D." și „Cupa Munților" au 
revenit asociațiilor sportive „Ci
mentul" Fieni și, respectiv, „Pro
gresul Valea Ialomiței" Pucioasa). 
(MIHAIL I. VLAD)

CENTRU SPORTIV 
PENTRU CULTURISM!

În cadrul Ateneului tine
retului din Aleea Alexan
dru nr. 33 — sectorul I, Co
mitetul Municipal București 
al U.T.C. a înființat recent, 
Centrul sportiv pentru prac
ticarea culturismului desti
nat tineretului Capitalei. 
Tinerii cursanți înscriși be
neficiază de asistența și în
drumarea unor cadre du 
înaltă pregătire de specia
litate (medici, profesori de 
educație fizică, instructori 
sportivi specializați), folo
sind în acest sens o sală a- 
menajată și dotată în mod 
corespunzător, după cele 
mai moderne cerințe.

Sîmbătă, primul gong în campionatul de box pe echipe

.ASPIRĂM IA TITLIIl 01 CAMPIOANA"
— Iată-ne, așadar, în pragul 

unui nou campionat. Cum apre- 
ciați hotărîrea federației ?

— „Mai bine mai tîrziu, decît
niciodată !“ — spune un proverb 
de-al nostru. Deci, cred că ho
tărîrea Federației este înțeleaptă. 
Ce înseamnă un campionat pe e- 
chipe, indiferent de ramura spor
tivă, știm foarte bine. Aș amin
ti doar două avantaje : 1. Un
campionat, bine pregătit, contri
buie substanțial la promovarea 
tinerelor talente, le confirmă sau 
le infirmă valoarea. 2. Un cam
pionat, căruia îi este asigurată o 
fermă regularitate, permite men
ținerea sportivilor într-o formă 
bună, formă atît de necesară pen
tru marile confruntări internațio
nale la care sînt chemați să ape
re culorile țării. Revenind la box, 
voi spune că reînființarea acestui 
campionat, înseamnă încă un cîș- 
tig, și anume : campionatul va 
constitui un excelent imbold pen
tru renașterea interesului pentru 
box în provincie. Mă refer atît la 
interesul publicului, cît și la in
teresul forurilor sportive județe
ne care, în ultimii ani, au negli
jat, nepermis, dezvoltarea de 
masă a acestui frumos sport.

— Despre noua formulă de des
fășurare a campionatului, ce pă
rere aveți ?

— Formulele de desfășurare se 
pot discuta ore întregi. în această 
privință fiecare are cîte o idee 
la care ține și pe care o crede

declară 

ION CHIRIAC, 
antrenor principal la clubul

„Steaua"

imuabilă. De la această regulă nu 
fac nici eu excepție. Ceea ce pot 
să spun, însă, este că noua for
mulă (N.R. Cu două divizii — A 
și B —, prima divizie împărțită 
în două serii, meciurile dispțutîn- 
du-se după sistemul tur-retur), 
înseamnă un pas înainte. Cam
pionatul se anunță mai intere
sant, mai viu, echipele beneficia
ză de șanse egale, iar programul 
boxerilor nu este încărcat, ceea 
ce înseamnă că solicitările la care 
vor fi supuși nu-i vor epuiza. Me
ciurile tur-retur sporesc interesul 
pentru campionat, cunoscut fiind 
rolul „terenului și al galeriei 
proprii".

— Inevitabil, urma să ajungem 
și Ia pronosticuri. Știu că nici
odată nu v-ați ferit să Ie expri
mați. Care dintre echipe credeți 
că are șanse la titlu ? Cu ce pro
iecte pleacă echipa Steaua în 
campionat ?

— Ador pronosticurile. în fond, 
fac și ele parte din lumea atît de 
agitată a sportului, o lume pasio
nată, fierbinte. Echipa pe care o

antrenez, împreună cu colegul 
meu, Marku Spakov, este o echi
pă robustă, echilibrată. Dacă pînă 
acum rezultatele bune — consi
derăm noi — au fost prea puține, 
anul 1970 trebuie să ne aducă sa
tisfacții deosebite. Și iată de ce. 
Maturizarea unor tineri boxeri — 
maturizare pe care noi n-am în
cercat să o forțăm — este certă. 
Steaua numără în rîndurile ei doi 
campioni europeni — C. CIUCĂ 
și A. DUMITRESCU, un vicecam- 
pion european V. ZILBERMAN, 
doi campioni ai țării — AL. 
NĂSTAC și GH. PUȘCAȘ. Adău
gați la acest buchet pe „vulpoii" 
GÎJU, GRUIESCU și CHIVĂR, 
pe tinerii AL. POPA, PARAS- 
CHIV, BUMB și ZELINCA (în 
Sfîrșit, avem și un „greu" ’.) 
și veți conchide că aspirăm, 
justificat, la titlul de cam
pioană. Adversarul cel mai pu
ternic ? Bineînțeles echipa clubu
lui „Dinamo" — vechea noas
tră rivală, pe care, sperăm să o 
întrecem. Este momentul să ne 
impunem și, sper să știm să-1 
folosim. Asta nu înseamnă că ce
lelalte echipe din seria în care 
sîntem — Metalul, Farul, și chiar 
cea din Brăila — sînt de ignorat. 
Nu ! pe la oricare din ele te 
poți aștepta la surprize. In sfîrșit, 
vom vedea ! Un campionat este 
lung, iar capătul lui luminos — 
titlul de campioană — încă nu-1 
zăresc !

Interviu realizat de
T. POGOCEANU



Adunări festive
dedicate Zilei
de 6 Martie
La casele de cultură ale sindi

catelor din Iași, Galați, Bacău și 
Piatra Neamț, în sala mare a 
Casei municipale din Alba Iulia, 
la Clubul uzinelor „Independen
ța" din Sibiu, la Casa orășeneas
că de cultură din Zalău, la Tea
trul Național din Craiova și în 
numeroase întreprinderi, instituții, 
școli, cluburi și cămine culturale 
de la orașe și sate au avut loc, 
în ultimele zile, adunări dedicate 
aniversării unui sfert de veac de 
la instaurarea primului guvern de 
largă concentrare democratică din 
țara noastră. în cadrul adunări
lor au luat cuvîntul tovarășii Miu 
Dobrescu, Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Roșu, Ștefan Boboș, 
George Homoștean, Richard 
Winter, Laurean Tulai, Constan
tin Băbălău, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, pre
cum și vechi militanți ai partidu
lui, cadre didactice, oameni de 
știință, artă și cultură.

Participanții la adunările care 
au avut loc la Piatra Neamț, și 
municipiul Satu Mare, au adre
sat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care exprimă înalta prețuire 
și adînca recunoștință față de în
delungata luptă dusă de Partidul 
Comunist Român, pentru con
struirea societății socialiste în 
patria noastră, hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii de a-și consa
cra întreaga capacitate dezvoltă
rii multilaterale, înfloririi Româ
niei Socialiste.

Nou regulament de organizare 
și funcționare a căminelor studențești

Ministerul învățămîntului și 
Uniunea asociațiilor studențești 
din România au elaborat noul 
regulament de organizare și func
ționare a căminelor studențești. 
Acesta stabilește, printre altele, 
modul de repartizare a spațiu
lui de cazare între instituțiile de 
învățămînt superior, care se face 
în funcție de numărul studenților 
de către o comisie instituită în 
acest scop în fiecare centru uni
versitar, precum și criteriile după 
care studenții căsătoriți pot lo
cui în cămine. Ținîndu-se seama 
de situația materială și școlară, se 
bucură de prioritate cei care au 
copii și nu domiciliază în locali
tate. în limita locurilor disponi
bile, în cămine mai pot fi cazați

Jg, P E H T R U T i M P U I. B V; L I 8 fîrg

ffînema
MIREASA IN NEGRU : rulează 

la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Republica (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30).

ADIO, TEXAS : rulează ia Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11; 
13; 15; 17: 19; 21).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

BALTAGUL : rulează la Doina 
(orele 16: 18.15; 20,30).

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Timpuri noi 
(orele 9—19,30 în continuare).

COMISARUL X ȘI „PANTERE
LE ALBASTRE- ; rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Aurora (orele 9,15 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (orele 
9. 11; 13; 15; 17; 19; 21), Flamura 
(orele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 9,45: 12.15; 14,45; 
17.15; 20).

KEKEC CEL ISTEȚ : rulează la 
Doina (orele 11,15: 12,30: 13,45).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Grivița (orele 9,30; 11,45: 16; 
18.15; 20.30).

GHICI CINE VINE LA CINA î 
rulează la Central (orele 8,45: 11; 
13,15, 15,45; 18,15, 20,45), Melodia 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

SETEA : rulează la Lumina 
(orele 9,30; 16,15: 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE ; rulează Ia înfrățirea 
(orele 15,15: 17.45; 20).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Buzești (ora 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? j rulea
ză la Buzești (orele 15.30; 18)

BARBAȚI TN DEPLASARE : 
rulează la Dacia (orele 8,30—20,30 
în continuare).

SIMPATICUL DOMN R î rulează 
Ia Bucegi (orele 16: 18.15: 20,30). 
Pacea (orele 15,45: 18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18: 20,30).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Lira (orele 15.30: 18: 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 19), Arta 
(orele 10,30—15.45 în continuare ;
19.15) .

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
19).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Ciulești (orele 15.30: 18; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR ; rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30: 19).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Crîngași (orele 15,30: 18;
20.15) .

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Floreas- 
ca (orele 10: 13,30: 16: 18.15: 20.30)

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE ; rulea
ză la Volga (orele 10—16 în conti
nuare : 18,15; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI î rulea
ză la Viitorul (orele 15,30 : 18). 
Flacăra (orele 15.30: 18: 20,15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Viitorul (ora 20,30).

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează la Gloria (orele 9: 11.15: 13,30: 
16; 18,15; 20,30)

CENTENARUL
LENIN

La Muzeul de Istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România a avut loc o manifesta
re dedicată centenarului naște
rii lui Vladimir Ilici Lenin, în 
cadrul căreia conf. univ. Con
stantin Mocanu, de la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R., a făcut o expunere pe 
tema : „Mărturii documentare
despre V. I. Lenin și mișcarea 
muncitorească democratică din 
România".

Cu acest prilej vorbitorul a 
evocat figuri de personalități 
ale mișcării muncitorești, revo
luționare și democratice din 
țara noastră care l-au cunoscut 
pe Lenin, subliniind totodată 
activitatea desfășurată de Parti
dul Comunist Român în perioa
da dintre cele două războaie 
mondiale pentru răspîndirea în 
rindul maselor a lucrărilor sale. 
A fost relevat, de asemenea, 
modul în care este aplicată de 
către Partidul Comunist Român 
învățătura leninistă la condițiile 
țării noastre.

în încheierea manifestării, Ia 
care au participat cercetători 
științifici din domeniul istoriei, 
cadre didactice din învățămintul 
superior, muzeografi etc., a fost 
prezentat un film documentar.

★

In sala „23 August* din Tg. 
Jiu a avut Ioc vernisajul expo
ziției de fotografii „Centenarul 
lui Lenin". Exponatele prezintă 
diferite aspecte din viața și ac
tivitatea conducătorului Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, întemeietorul primului stat 
socialist din lume.

și studenții nebursieri proveniți 
din alte orașe, cei de la învăță- 
mîntul fără frecvență în timpul 
sesiunilor de examene, candidații 
la concursul de admitere în'învă- 
țămîntul superior, persoanele care 
urmează/ cursuri de specializare, 
postuniversitare sau doctoranzii. 
Pentru respectarea normelor uni
versitare, crearea condițiilor opti
me de studiu și odihnă, dezvolta
rea inițiativei studenților și a co
mitetelor de cămin în organizarea 
de activități cultural-educative și 
distractive, regulamentul preci
zează că se pot iniția întreceri 
între cămine, în două etape : pe 
centre universitare și pe țară.

(Agerpres)

VIA MALA : rulează la Miorița 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR ; ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,30).

roșu Șl AURIU : rulează la 
Popular (ora 20,30).

TIGRUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18).

TAINA LEULUI î rulează la 
Vltan (orele 15.30; 18; 20,15).

PROFESIONIȘTII: rulează la
Rahova (orele 15,30; 18).

PRIETENELE : rulează la Raho
va (ora 20,30).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la Progresul (ora 15,30).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII î 
rulează la Progresul (orele 18;
20,15).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
19).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Cinemateca (Sala 
Union (orele 10; 12; 14).

6 MARTIE, 1970

Opera Rămână : MIREASA VÎN- 
DUTĂ — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : ROSMARIE — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caraglale“ 
(Sala Comedia) — BECKET — ora 
19,30; (Sala Studio) : PĂRINȚII
TERIBILI — ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie ; OPINIA PUBLICĂ
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 ; (Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 15 ; VIRAJ PE
RICULOS — ora 20 ; Teatrul Mic : 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE
— ora 20; Teatrul Giulești: GEA
MANDURA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara0 (Bd. Magheru) : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : ENIGMA
TICA DOAMNA ,,M“ — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : MANE
VRELE — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă0 : EMINESCU ȘI VERO
NICA — ora 19,30 ; Teatrul „Țăn
dărică0 (Cal. Victoriei) ; O FE
TIȚĂ CAUTĂ UN CÎNTEC — ora 
17; NOCTURN I — ora 21,30; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA STROE — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚĂ LA 
TĂNASE — ora 19,30 ; Circul da 
Stat : MIRAJUL CIRCULUI — ora 
19,30.

• 15,00 Transmisiune de la A- 
dunarea oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul celei de a 
25-a aniversări a memorabilei 
zile din istoria poporului român 
— 6 Martie 1945 o 18,30 Deschi
derea emisiunii : Teleșcoală
O 19,00 Telejurnalul de sea
ră • 19,30 Actualitatea în e- 
conomie. Contractul în acțiune • 
19,40 Miniaturi folclorice. Rapso
dia oltenească • 19,50 Desene a- 
nimate o 20,00 Concursul și Fes
tivalul internațional de muzică u- 
șoară Brașov — România — 1970
• Concurs de interpretare (IV).
• Recialuri : Eva Demarczilc
(Polonia), Marie Laforet (Franța), 
în pauză : Reportajele Festivalu
lui • 23,00 Telejurnalul de noapte.

Sosirea la Moscova a grupului 
de tineri români care vor 

lucra la Ulianovsk
MOSCOVA 5. — Corespon

dentul Agerpres, L. Duțo, trans
mite : Miercuri a sosit la Mos
cova grupul de tineri români 
care vor participa alături de ti
nerii din Uniunea Sovietică ți 
din alte țări socialiste la con-

Ratificarea Tratatului 
de neproliferare

La 5 martie, reprezentanții U- 
niunii Sovietice și Statelor Unite 
au depus instrumentele de rati
ficare a Tratatului de neprofilare 
a armelor nucleare în capitalele 
statelor depozitare — Moscova, 
Washington și Londra. Aceasta 
marchează intrarea în vigoare a 
tratatului. (Marea Britanie, al 
treilea stat depozitar, și-a depus 
instrumentele de ratificare în 
1968).

La ceremonia oficială de la 
Moscova a luat cuvîntul președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., Alexei Kosîghin, care, 
după ce a subliniat importanța e- 
venimentului, a arătat că intra
rea în vigoare a tratatului pune 
în fața semnatarilor sarcini seri
oase. Vorbitorul a menționat că 
tratatul nu lichidează propriu-zis 
armele nucleare și este foarte im
portant deci ca puterile nucleare 
și toate celelalte state să facă tot 
posibilul pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, pentru pro
movarea cauzei dezarmării gene
rale și totale. El a arătat apoi că 
guvernul sovietic acordă o mare 
importanță dialogului început la 
sfîrșitul anului trecut cu Statele 
U^iite în problema limitării cursei 
înarmărilor strategice.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, luînd cuvîntul Ia ceremo
nia desfășurată la Washington, a 
apreciat intrarea în vigoare a Tra
tatului de neprofilare a armelor 
nucleare ca un prim pas major pe 
calea trecerii de Ia perioada con
fruntărilor la perioada negocieri
lor. El și-a exprimat speranța că 
convorbirile sovieto-americane 
privind limitarea cursei înarmă
rilor strategice se vor desfășura în 
continuare într-o atmosferă favo
rabilă.

La Londra, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, s-a 
referit la rîndul său la importan
ța evenimentului, menționînd în

Ziua națională 
a Ghanei

Astăzi, Ghana sărbătorește 
aniversarea a 13 ani de la 
cucerirea independenței de 
stat. In această perioadă, po
porul Ghanei a depus efor
turi pentru înlăturarea se
chelelor colonialismului, de
pășirea stării de înapoiere 
economică, pentru progres 
economic și social. In acest 
sens, trebuie menționate mă
surile luate pentru dezvolta
rea industriei și agriculturii, 
pentru o diversificare a eco
nomiei prin crearea unor noi 
ramuri. Se știe, spre exem
plu, că Ghana este cel mai 
mare producător mondial de 
cacao. Cultivarea aproape 
exclusivă a arborelui de ca
cao, impusă de regimul co
lonial, a prezentat, și in par
te continuă incă să prezinte, 
o tară pentru economia gha- 
neză, pe de o parte pentru 
că nu se putea asigura satis
facerea din resurse proprii a 
necesităților diverse de con
sum ale populației, pe de 
alta pentru că menținea eco
nomia țării intr-o dependență 
plină de riscuri de oscilația 
imprevizibilă a prețului aces
tui produs pe piața mondială. 
Eforturile au fost îndreptate 
deci spre dezvoltarea in con
tinuare a producției.de ca
cao, pentru păstrarea poziției 
de frunte a Ghanei în acest 
domeniu, dar, totodată, au 
fost inițiate măsuri care să 
ducă la diversificarea pro
ducției agricole, la înlocuirea 
sistemului de monocultură. 
Crearea unor posibilități de 
irigare prin construirea bara- 

★ ★

Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Excelenței 
Sale brjgadier A. A. AFRIFA, președintele Comisiei Pre
zidențiale a Republicii Ghana, o telegramă în care se 
spune : în numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al poporului român, și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre și membrilor Comisiei Prezi
dențiale cordiale felicitări și cele mai bune urări de pro
gres poporului ghanez cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a proclamării independenței de stat a Ghanei,

Nutresc speranța că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre se vor dezvolta spre binele popoarelor român și 
ghanez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis Ex
celenței Sale dr. KOFI BUSIA, prim-ministru al Repu
blicii Ghana, următoarea telegramă : Am deosebita plă
cere de a vă adresa, în numele guvernului român și al 
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate poporului ghanez cu ocazia aniversă
rii proclamării independenței de stat.

struirea complexului memorial 
din orașul Ulianovsk. Acest 
complex din orașul natal al lui 
V. I. Lenin este consacrat împli
nirii a o sută de ani de la naș
terea marelui conducător.

același timp că mai rămîne mult 
de realizat în domeniul dezarmă
rii. El a subliniat, printre altele, 
necesitatea ca puterile nucleare 
să înceapă procesul limitării arse
nalelor lor.

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

(Agerpres)

25 de ani de la 
instaurarea primului 
guvern democratic 

din România
Manifestări 

în străinătate
MOSCOVA 5 — Coresponden

tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la instaurarea primu
lui guvern democratic din Româ
nia, joi după-amiază a avut loc 
la Moscova, la Casa prieteniei cu 
popoarele din țările străine, o a- 
dunare festivă.

Au participat Anna Țukanova, 
prim vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-română, S.
T. Astavin, director în M.A.E. al
U. R.S.S., și funcționari superiori 
ai acestui minister, activiști de 
partid, membri ai conducerii cen
trale a A.P.S.R., cercetători știin
țifici, ziariști. Au fost, de aseme
nea, prezenți Ion Ciubotaru, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

jului si a Iacului de acumu
lare de la Akosombo permi
te în prezent introducerea 
unor noi culturi, de exemplu, 
de orez.

Paralel, s-au pus bazele 
unei industrii naționale prin 
construirea unei puternice 
uzine de aluminiu Ia Tema, 
in apropierea capitalei, și or
ganizarea extracției de bau
xită aferente, care va asigu
ra aprovizionarea acestei uzi
ne cu materie primă autoh
tonă. Energia electrică nece
sară industriei aluminiului și 
iluminatului public al capi
talei și orașelor din zona su
dică a țării este asigurată de 
noua hidrocentrală de pe flu
viul Volta — barajul de la 
Akosombo pe care l-am a- 
mintit.

După mai bine de trei ani 
de guvernare militară, care 
au avut urmări pentru eco
nomia ghaneză, Ghana a re
venit, la sfirșitul anului tre
cut, Ia un guvern civil care 
și-a propus ca țel asigurarea 
unui mai mare echilibru 
pe plan intern, întărirea re
lațiilor cu țările africane și 
o politică de neutralitate ac
tivă pe plan extern.

La sărbătorirea a 13 ani de 
la proclamarea independen
ței, poporul și tineretul ro
mân urează tinărului stat 
ghanez succes în eforturile 
sale indreptate spre dezvol
tarea unei economii puterni
ce și independente, pentru 
pace și progTes.

B. ST.

Lucrările Comitetului O. N. U. 
pentru dezarmare 

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI
GENEVA 5. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite ; In ședința de joi a Comi
tetului pentru dezarmare, primul 
a luat cuvîntul șeful delegației 
mongole, Mangalyn Dugersuren, 
care s-a ocupat de problema în
cheierii unui acord asupra inter
zicerii armelor chimice și bacte
riologic, afirmînd totodată nece
sitatea adoptării de măsuri în 
vederea avansării dezbaterilor a- 
supra demilitarizării teritoriilor 
submarine, ca și a dezarmării ge
nerale și totale.

Reprezentantul cehoslovac, To
mas Lahoda, care a vorbit în con
tinuare, a insistat, de asemenea, 
asupra necesității unui acord pri
vind demilitarizarea teritoriilor 
submarine.

A urmat apoi la cuvînt șeful 
delegației române, ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentantul perma
nent al țării noastre pe lîngă ofi
ciul O.N.U. de la Geneva.

După ce a subliniat însemnă
tatea deosebită pe care România 
o atribuie actualei sesiuni a Co- 
•mitetului, șeful delegației române 
s-a referit pe larg la rezultatele 
tratativelor de dezarmare și la e- 
voluția rapidă a cursei înar
mărilor, arătînd printre alte
le : Deși se discută de multă 
vreme despre dezarmare și 
de mult timp funcționează 
un organ specializat de ne
gociere în acest domeniu, nu s-a 
ajuns la adoptarea acelor măsuri 
concrete de dezarmare, pe care 
popoarele lumii, forțele păcii și 
progresului, opinia publică mon
dială le-au așteptat în toată acea
stă perioadă și le reclamă tot mai 
energic în prezent. In timp ce 
tratativele de dezarmare au tre
nat, cursa înarmărilor și-a urmat 
nestingherjt curba ascendentă. 
Popoarele sînt nevoite să plăteas
că un greu tribut material și 
uman pentru înarmări. Această 
povară se resfrînge direct asupra 
randamentului eforturilor lor 
spre progres și civilizație, asupra 
condițiilor generale de viață ale 
oamenilor. Cu toată risipa de fon
duri și mijloace pentru arme, se
curitatea popoarelor nu numai că 
nu este întărită, ci, dimpotrivă, 
ea se vede simțitor diminuată pe 
măsură ce cursa înarmărilor do- 
bîndește dimensiuni și forme noi, 
antrenînd grave primejdii pentru 
om și valorile lui fundamentale, 
rod al creației și strădaniilor sale 
multimilenare.

Instrumente ale politicii de for
ță promovată de cercurile reac
ționare, armele continuă să fie 
folosite, în disprețul normelor 
fundamentale ale dreptului și mo
ralei internaționale, pentru exer
citarea de presiuni și amenințări, 
împotriva libertății și indepen
denței popoarelor, pentru declan
șarea de agresiuni armate contra 
unor state suverane.

Credem — a declarat repre
zentantul român — că este o 
înaltă datorie a Comitetului, a tu
turor membrilor săi, să examine
ze cu întreaga răspundere situa
ția existentă și să facă totul pen
tru adoptarea de măsuri concrete 
de dezarmare, corespunzător vo
inței generale a popoarelor.

Referindu-se la poziția țării 
noastre în principalele probleme 
ale dezarmării, șeful delegației 
române a subliniat : România se 
pronunță cu toată fermitatea pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale — cauză comună a tuturor 
popoarelor, sarcină primordială a 
acestui Comitet. Poziția noastră 
se întemeiază pe convingerea ne,-

Panică

la Pozzuoli
NAPOLI 5 (Agerpres). — Cu

prinsă de panică și de frica unei 
apropiate catastrofe, populația 
din Pozzuoli a continuat în 
cursul zilei de joi să părăsească 
acest oraș, în ciuda ploii și a 
vîntului deosebit de rece. Este o 
adevărată fugă spre alte locuri 
necunoscute, un adevărat marș al 
disperării, preferabil morții lente 
care amenință această localitate, 
scrie corespondentul din Napoli 
al agenției France Presse. Poz
zuoli, care pînă acum cîteva zile 
număra 70 000 de locuitori, este 
pe cale să se transforme într-un 
oraș mort. Zeci de comercianți 
și-au închis în ultimele zile pră
văliile. Este o adevărată dramă, 
a declarat Angelo Gentile, prima
rul adjunct al orașului.

Autoritățile italiene sînt puse 
în mare încurcătură, întrucît nu 
au prevăzut că va fi nevoie așa 
de curând de ajutoare așa de 
mari pentru a face față exodului 
populației. Camioanele militare 
nu pot pătrunde pe străzile deni
velate ale orașului, fiind nevoite 
să rămînă la periferia acestuia. 
Confuzia în rîndul populației 
crește pe zi ce trece. Toți doresc 
să părăsească cît mai curând po
sibil acest „pămînt mișcător", 
care 8e frămîntă, geme, sau se 
ridică. Joi dimineața locuitorii o- 
rașului au fost martorii unui nou 
fenomen — marea a început să 
„fiarbă". Această situație s-a da
torat vaporilor de sulf care se 
ridică la suprafață din craterele 
submarine. 

strămutată că dezarmarea gene
rală constituie calea radicală — 
care corespunde cel mai bine 
intereselor omenirii — de rezol
vare deplină a ansamblului pro
blemelor deosebit de grave pe 
care înarmarea le generează pen
tru pacea și liniștea oricărui po
por, pentru bunăstarea lui. De
zarmarea generală ar oferi, tot
odată, acea garanție materială a 
păcii, a eliminării în fapt o forței 
și a amenințării cu forța, accele- 
rînd astfel procesul de normali
zare a vieții internaționale, de 
dezvoltare a schimbului de valori 
materiale și spirituale spre binele 
fiecărei țări și al comunității in
ternaționale în ansamblu.

Așa cum sublinia recent Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, „Apreciem că 
este necesar să se acționeze cu 
mai multă intensitate, ca toate 
popoarele să-și ridice cu mai 
multă hotărâre glasul, să oblige 
guvernele să treacă în mod con
cret la realizarea dezarmării ge
nerale și în primul rînd a dezar
mării atomice. România aprecia
ză că este necesar să se acțione
ze hotărît pentru a se obține suc
cese concrete, fie cît de mici la 
început, pe calea opririi cursei 
înarmării, a trecerii practice la 
dezarmarea generală".

Paralel cu eforturile stăruitoare 
spre dezarmarea generală — a 
spus vorbitorul — este imperios 
necesar să se intensifice negocie
rile asupra dezarmării nucleare. 
România consideră că „dezarma
rea nucleară trebuie să se bucu
re de o prioritate absolută în ca
drul tratativelor. De cea mai mare 
urgență în această direcție sînt 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare, încetarea experiențelor 
subterane cu asemenea arme, cre
area de zone denuclearizate, în
soțite de garanții adecvate, sis
tarea producției, reducerea, și, în 
ultimă instanță, lichidarea stocu
rilor de arme nucleare și a mij
loacelor de transport a lor la 
țintă.

O răspundere deosebită pentru 
înfăptuirea unor măsuri de de
zarmare nucleară, la negocierea 
cărora Comitetul trebuie să pro
cedeze cu toată hotărîrea, revine 
acelor state care dispun de ast
fel de arme. Nu există nici un 
motiv plauzibil și va fi inexpli
cabilă pentru popoarele lumii ori
ce tendință de ' a temporiza ne
gocierile pe această temă, de a 
eluda abordarea lor frontală, 
singura în măsură să conducă la 
progrese efective pe calea dezar
mării nucleare".

în continuare, vorbitorul a 
spus : Oprirea înarmărilor con
venționale, reducerea armamen
telor clasice și a forțelor armate 
se anunță ca domenii importan
te de negociere, care nu pot scă
pa preocupărilor acestei confe
rințe.

România atribuie o mare im
portanță realizării unor măsuri 
de dezarmare regională, convinsă 
fiind de efectele lor pozitive 
atît pe plan regional, cît și pe 
planul însănătoșirii atmosferei 
internaționale în general. Româ
nia este hotărâtă să-și aducă con
tribuția la negocierea unor acor
duri de dezarmare regională, in
clusiv și mai ales pe continentul 
european.

Delegatul țării noastre a evi
dențiat deosebita însemnătate pe 
care o acordă România și preo
cuparea sa intensă în ceea ce 
privește înfăptuirea securității în 
Europa, problemă de mare ac
tualitate.

Ca și la sesiunile precedente 
— a spus el apoi — delegația ro
mână va atribui atenția cuvenită 
problemelor referitoare la inter
zicerea amplasării de arme nu
cleare și alte arme de distrugere 
în masă în teritoriile submarine 
și la prohibirea și distrugerea ar
melor chimice și bacteriologice 
(biologice).

România se pronunță, de ase
menea, în favoarea convocării u- 
nei conferințe mondiale de dezar
mare, la care să fie invitate, cre- 
îndu-se condiții corespunzătoare 
de participare, toate statele 
lumii.

Vorbitorul a consacrat cea mai 
mare parte a expunerii sale pre
zentării, din însărcinarea guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, a unor propuneri care de
curg din poziția de principiu a 
țării noastre în problemele de
zarmării, din dorința nestrămu
tată și hotărîrea sa fermă de a-și 
aduce în continuare contribuția 
la promovarea neîntîrziată a unor 
pași concreți pe calea dezarmă
rii. Aceste propuneri sînt: „În
ghețarea și reducerea bugetelor 
militare ale tuturor statelor". 
Subliniind deosebita actualitate a 
propunerii române, ambasadorul 
Ion Datcu a arătat că ea însu
mează două momente esențiale.

în primul rînd, înghețarea de 
către toate statele, la o dată cît 
mai apropiată cu putință, a cu
antumului bugetelor lor militare.

în al doilea rînd, și ca o con
tinuare a primului pas, reduce
rea treptată a bugetelor militare, 
în proporții și la termene care 
urmează a fi convenite.

înfăptuirea unei asemenea mă
suri ar reprezenta un prim pas 
concret, cu efecte directe asupra 
cursei înarmărilor.

Realizarea acestei măsuri ar 

avea multiple efecte pozitive pe 
plan economic și politic și ar ne
tezi drumul spre pași de mai 
mare anvergură — limitarea și 
distrugerea armelor nucleare și a 
altor arme de distrugere în ma
să. reducerea efectivelor militare, 
măsuri de dezarmare convențio
nală.

„Asumarea, printr-un docu
ment internațional cu forță obli
gatorie și vocație universală, a 
unor angajamente ferme de ne- 
recurgere la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței, de ne
amestec, sub nici o formă și in 
nici o împrejurare, în treburile 
interne ale altor state".

Această propunere a României 
se întemeiază pe principiile 
fundamentale ale Cartei O.N.U., 
care cer statelor să se abțină, în 
relațiile lor internaționale, de a 
recurge la amenințarea sau folo
sirea forței fie contra integrității 
teritoriale sau independenței po
litice a oricărui stat, fie în orice 
alt mod incompatibil cu scopurile 
Națiunilor Unite. Ea izvorăște din 
înseși realitățile vieții internațio
nale actuale. în această privință, 
reprezentantul țării noastre a 
arătat că, deși asemenea acțiuni 
sînt proscrise, în lume au loo 
atentate la independența și suve
ranitatea unor state, cercurile im
perialiste recurg la forță și la 
amenințarea cu forța, se amestecă 
în treburile interne ale altor sta
te, declanșează agresiuni împotri
va unor popoare, promovează o 
politică de asuprire și dominație 
colonială.

Există, de aceea, o legătură 
strînsă între lupta pentru dezar
mare și lupta pentru abolirea po
liticii de forță și dominație, a 
practicilor colonialiste și neocolo- 
nialiste pe care ea le alimentea
ză,

Practica a impus adevărul că 
o pace trainică nu poate fi obți
nută decît prin așezarea relațiilor 
dintre state pe principiile de 
valoare și aplicație universală ale 
dreptului internațional — inde
pendența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi, drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
destinele corespunzător voinței 
sale libere, fără nici un amestec 
din afară, avantajul reciproc — a 
căror riguroasă respectare in
cumbă tuturor statelor și față de 
toate statele.

Propunerea română are în ve
dere consacrarea în termenii pre- 
ciși și obligatorii ai unui instru
ment juridic internațional a aces
tor principii a căror respectare 
riguroasă este o condiție primor
dială pentru dezvoltarea unor 
relații normale de colaborare în
tre state.

în contextul documentului in
ternațional privind nerecurgerea 
la forță și la amenințarea cu for
ța, neamestecul, sub nici o for
mă și în nici o circumstanță, în 
treburile interne ale altor state, 
și-ar putea găsi o rezolvare adec
vată și problema garanțiilor de 
securitate ce trebuie acordate ță
rilor neposesoare de arme nu
cleare.

„Renunțarea la efectuarea de 
manevre militare pe teritoriul al
tor state; interzicerea creării de 
noi baze militare și a amplasării 
de noi arme nucleare pe teritorii 
străine; măsuri de lichidare a 
bazelor militare străine". Cu 
privire la această propunere a 
țării noastre reprezentantul ro
mân a arătat: De mare însem
nătate pentru pacea și securita
tea lumii, pentru însuși cursul 
tratativelor de dezarmare ar fi 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, retragerea trupe
lor de pe teritoriul altor state în 
limitele frontierelor naționale, 
realizarea unor măsuri care să 
ducă la lichidarea blocurilor mi
litare.

Animată de dorința de a con
tribui la crearea premiselor pen
tru inițierea unor negocieri care 
să permită realizarea unor pro
grese efective în acest dome
niu, România propune o abordare 
progresivă, de la simplu la com
plex. în această optică, propune
rea română are în vedere, în pri
mul rînd, adoptarea unor măsuri 
al căror efect imediat ar fi preve
nirea înrăutățirii situației existen
te. Acesta este scopul urmărit 
prin propunerea de a se renunța 
la efectuarea de manevre mili
tare pe teritoriul sau la granițele 
altor state, care nu fac decît să 
adîncească neîncrederea și încor
darea internațională. Aceluiași 
țel îi servește și propunerea pri
vind interzicerea creării de noi 
baze militare și a amplasării de 
noi arme nucleare pe teritoriul 
altor state, proces care dacă nu 
va fi stăvilit va amplifica primej
diile generate de prezența baze
lor militare și armelor nucleare 
pe sol străin.

Celălalt pas care trebuie făcut, 
și aceasta fără întîrziere, este li
chidarea bazelor militare, situate 
pe teritoriul altor țări.

Delegatul român a scos în evi
dență efectele pozitive ce s-ar 
produce dacă în locul bazelor 
militare, sursă .de tensiune și 
neliniște pe planeta noastră, ar 
exista baze de cercetări științifi
ce, de pregătire a cadrelor, de 
asistență și cooperare tehnică, 
care să contribuie la propășirea 
economică și culturală a popoare
lor.

ROMÂN
„Crearea de zone denucleari

zate în diferite părți ale lumii, 
inclusiv in regiunea Balcanilor". 
Crearea de zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, în
soțită de angajamentul ferm al 
statelor nucleare de a nu folosi 
armele atomice împotriva țărilor 
participante prin acordarea unor 
garanții adecvate de respectare a 
statutului de denuclearizare — a 
declarat reprezentantul român — 
constituie unul din factorii de 
consolidare a încrederii reciproce, 
a relațiilor de bună vecinătate 
dintre statele situate în regiunile 
respective, avînd efecte pozitive 
asupra întăririi păcii și securității 
internaționale.

Militînd cu consecvență pentru 
instaurarea unui climat sănătos, 
de destindere, înțelegere și coo
perare între statele din regiunea 
geografică din care face parte, 
România a făcut cunoscutele sale 
propuneri — ce își păstrează ac
tualitatea — privind transfor
marea Balcanilor într-o zonă de 
bună vecinătate, liberă de arme 
nucleare. Sîntem ferm convinși 
că normalizarea relațiilor dintre 
statele balcanice, așezarea lor pe 
temeiul principiilor și normelor 
fundamentale ale Cartel O.h?U.. 
intensificarea eforturilor și ac.',, 
taților în direcția îmbunătățîia 
atmosferei în această parte a Eu
ropei, transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării 
internaționale, ar servi intereselor 
tuturor țărilor balcanice, și, în 
același timp, ar reprezenta o con
tribuție însemnată la realizarea 
securității pe continentul euro
pean.

Dezbateri multilaterale în Co
mitetul pentru dezarmare, asupra 
problemei zonelor denuclearizate 
ar stimula acțiunile și inițiativele 
statelor care sînt preocupate de 
stabilirea unor asemenea zone în 
regiunile în care sînt situate, pen
tru încheierea unor noi acorduri 
de denuclearizare.

„Elaborarea unui program de 
acțiuni și măsuri concrete al De
ceniului dezarmării". Ambasado
rul român a amintit că grație 
eforturilor convergente ale unui 
număr însemnat de țări ca și va
loroasei contribuții a secretarului 
general al O.N.U., ideea Deceniu
lui dezarmării, sugerată în urmă 
cu aproape un an de delegația 
României în acest Comitet, și-a 
găsit concretizarea în rezoluția 
prin care Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite „proclamă pe
rioada anilor ’70 drept Deceniul 
dezarmării". El a relevat, totoda
tă, că delegațiile care au luat cu
vîntul pînă în prezent au mani
festat preocupare pentru elabo
rarea unui program al DeceAu- 
lui dezarmării.

După părerea noastră, a chil ti- 
nuat delegatul român, prograrriul 
deceniului ar trebui să însumeze, 
în ordini și priorități convenite, 
dezarmarea generală, ca obiectiv 
fundamental, problemele dezar
mării nucleare, precum și un 
ansamblu de măsuri parțiale. El 
va trebui să stea la baza tratati
velor de dezarmare, prevăzînd 
atît realizarea unor măsuri ime
diate, cît și a unor măsuri de mai 
mare anvergură, eșalonate pe 
parcursul anilor ’70, astfel îneît 
Comitetul să poată raporta an de 
an Adunării Generale rezultate 
concrete. România dorește să-și 
aducă întreaga contribuție la în
tocmirea programului Deceniului 
dezarmării, în strînsă colaborare 
cu toate celelalte delegații.

„Asigurarea unui cadru adec
vat în vederea participării la 
dezbaterile Comitetului a tuturor 
statelor care doresc să-și exprime 
poziția în legătură cu probleme
le dezarmării". Este un fapt real 
că dezarmarea, care ocupă un 
loc central în eforturile pentru 
.întărirea păcii și securității inter
naționale, interesează în cel mai 
înalt grad toate țările lumii.

în acest spirit, România se 
pronunță pentru asigurarea ca
drului care să permită tuturor 
statelor doritoare să-și expună 
punctul de vedere în problemele 
dezarmării, să o poată face de la 
tribuna Comitetului. Totodată, o 
atenție specială va trebui acor
dată creării condițiilor necesare 
pentru participarea tuturor pu
terilor nucleare la tratativele de 
dezarmare.

în partea finală a intervenției, 
ambasadorul Ion Datcu a expri
mat convingerea profundă a gu
vernului român că, în actuala e- 
tapă a lucrărilor Comitetului, 
adoptarea unor măsuri menite să 
dea un puternic impuls tratative
lor de dezarmare pentru a păși 
pe făgașul înfăptuirilor practice 
a devenit o necesitate imediată. 
El a subliniat că este timpul ca, 
în plenara Comitetului, să se 
angajeze negocieri sistematice cu 
privire la dezarmarea generală, 
pentru realizarea unor progrese 
concrete în direcția elaborării 
Proiectului de tratat.

Se impune, pe de altă parte, 
ameliorarea structurii și metode
lor de lucru ale Comitetului, 
astfel îneît să-i permită abor
darea simultană a ansamblului de 
măsuri din domeniul dezarmării, 
în acest context delegația română 
s-a pronunțat pentru constituirea 
unor subcomitete, grupe de lu
cru, pe categorii de măsuri din 
domeniul dezarmării.
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