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„Partidul nostru nu și-a impus rolul de forță politică conducătoare in 

societatea noastră; el și-a cîștigat acest rol prin lupte grele, prin sîngele 

militanților săi vărsat in bătălii de clasă cu exploatatorii, prin dragostea 

și abnegația cu care comuniștii au servit și servesc interesele supreme ale 

întregului popor/7
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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8 PAGINI 30 BANI SÎMBĂTÂ 7 MARTIE 1970

'Din cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
la Adunarea festivă consacrată aniversării instaurării 

guvernului democratic de la 6 Martie 1945

ADUNAREA FESTIVĂ CU. PRILEJUL. CELE[ DEA 25A ANIVERSĂM A

INSTAURĂRII GUVERNULUI DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1945

GRANDIOASA MANIFESTAȚIE 
A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

6 MARTIE 1970. întreaga 
țară a sărbătorit împlinirea unui sfert de veac de la memorabila zi de 6 Martie 1945, care a marcat instaurarea guvernului democra- tic-revoluționar prezidat de dr. Petru Groza. Moment hotărîtor al procesului de profunde transformări revoluționare declanșat de insurecția armată din august 1944. victoria obținută de masele muncitoare conduse de Partidul Comunist Român la 6 martie 1945 a deschis larg drumul marilor prefaceri economice, sociale și politice în țara noastră, drumul făuririi societății socialiste. întregul popor, angajat ferm în opera de edificare socialistă a patriei, omagiază astăzi victoria de la 6 martie 1945, pe cei care au înfăptuit-o.Acest eveniment istoric și generator de istorie permite o retrospectivă a drumului străbătut de poporul nostru, sub conducerea partidului comunist, pentru înlăturarea dominației politice a claselor exploatatoare și făurirea societății socialiste pe pămîntul României. El marchează momentul cînd, pentru prima dată în zbuciumata existență a a- ijestei națiuni, poporul muncitor a devenit, ca rezultat al unor lupte dîrze și îndelungate, prin propria sa capacitate revoluționară și combativitate — adînc înrădăcinată în tradiții glorioase seculare — deschizător de căi în făurirea viitorului, stăpînul vieții sale.în capitala țării, importantul act de la 6 Martie 1945 a fost sărbătorit vineri la amiază în cadrul unei mari adunări populare.Marea piață freamătă. Ca de atîtea ori în anii marilor victorii ale poporului, creator al propriului său destin, masele populare sînt în Piața Palatului ; au venit muncitori, ingineri, teh- niecieni, ucenicii marilor uzine bucureștene ; sînt aici oameni de știință și cultură, funcționari, militari, studenți, elevi, membri ai gărzilor patriotice, locuitori ai Capitalei care, după un obicei devenit tradițional, manifestează aici pentru partid, pentru conducătorii lui, pentru marile izbînzi ale națiunii române. în același loc, unde, cu un sfert de veac în urmă, poporul a plătit tributul suprem al sîngelui, unde gloanțele reacțiunii au curmat vieți de luptători, astăzi, cetățenii României socialiste, re- memorînd drumul marilor bătălii, își salută conducătorii. Vibrează. în cea mai frumoasă zi de. primăvară a acestui an, scăldate de soarele generos al amiezii, mari drapele tricolore și roșii, pancarte pe care sînt înscrise cuvinte de salut în cinstea marii sărbători, a gloriosului nostru partid comunist, a conducătorului său iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Răsună acordurile emoționante ale cîntece- lor patriotice și revoluționare, reluate de mii și mii de glasuri.Ca un singur om, cei peste o sută de mii de cetățeni aflați în piață izbucnesc în urale ; în fața sediului Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat salută mulțimea, după care traversează piața spre Palatul Consiliului de Stat. 
„Ceaușescu", „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul" — se aude glasul mulțimii. Trecînd printr-un a- devărat culoar viu, tovarășul Ceaușescu răspunde cu

gesturi largi aclamațiilor, u- rărilor pe care 1 le adresează cetățenii. Sînt aici veteranii zilelor fierbinți ale bătăliei pentru cucerirea puterii din februarie-martie 1945, fiii și nepoții lor, legați, peste un pătrar de veac, prin conștiința unității poporului In jurul partidului său comunist, prin bucuria de a fi cetățenii liberi ai unei țări libere, prin sentimentul de mîndrie pentru marile izbînzi obținute sub conducerea partidului nostru.Adunarea festivă. Scena Sălii Palatului este dominată de drapelele partidului și statului, încadrînd datele festive „6 Martie 1945 — 1970“. O furtună de aplauze și urale salută sosirea în sală a conducătorilor partidului și statului.în prezidiu iau Ioc tovarășii Nicolae Ceaușescu. Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnâraș, Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Ion Iliescu, Ion Ioniță. Au luat loc, de asemenea, tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Senco- vici, Ștefan Peterfi, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Eduard Eisen- burger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, prof, univ. Anton Alexandrescu, prof. univ. Tudor Ionescu, acad. Iorgu Iordan, prof, univ. Gheorghe Vlădescu- Răcoasa, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, general de armată în rezervă C. Vasi- liu-Rășcanu, general-colonel în rezervă Dumitru Dămă- ceanu, Elena Livezeanu, membră a Comitetului Executiv al C.N.F., Zoe Pîrvu, controlor tehnic de calitate la întreprinderea „Industria bumbacului11, Ștefan Cazacu, forjor la Uzinele „23 August", Mircea Mihalcea, cazangiu la Uzinele „Vulcan8.în sală sînt prezenți membri și membri suple- anți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, activiști de partid și de stat, membri de partid din ilegalitate, participant la evenimentele ce au avut loc cu 25 de ani în urmă la București și în alte localități din țară, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali activi și în rezervă, reprezentanți ai consiliilor naționalităților conlocuitoare, șefi ai cultelor, personalități ale vieții științifice și culturale, muncitori, ingineri și tehnicieni din uzinele și fabricile Capitalei, ofițeri și ostași, studenți.Se aflau, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic, precum și corespondenți ai presei străine.Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Adunarea este deschisă de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Primit cu îndelungi ovații, cu urale, ia cuvîn- tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,
cetățeni ai Republicii Socialiste România,întregul nostru popor aniversează astăzi împlinirea unui pătrar de veac de la instaurarea primului guvern revoluționar-democratic al României — eveniment care a marcat o nouă etapă în procesul revoluționar din patria noastră. Guvernul instaurat la 6 Martie 1945, sub președinția dr. Petru Groza, reprezenta forțele sociale și politice cele mai înaintate ale societății noastre din acea vreme; pentru prima dată în România, clasa muncitoare și țărănimea aveau rolul hotărîtor în conducerea țării. (Aplauze puternice).Victoria istorică de la 6 Martie a fost rezultatul luptelor revoluționare ale maselor largi populare, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru lichidarea vechii puteri burghezo- moșierești și făurirea unei noi orînduiri sociale. Astfel, constituirea guvernului Groza nu a reprezentat o simplă schimbare de guvern, ci o schimbare a însuși regimului politic din țara noastră : instaurarea puterii revoluționar-democratice a muncitorilor și țăranilor. (Aplauze puternice, pre

lungite). O dată cu formarea guvernului Groza, România a pășit pe calea unor profunde transformări revoluționar-democratice care au cuprins întreaga viață economică și socială a țării.Pentru a înțelege mai bine sensul evenimentelor de acum 25 de ani, este necesar să reamintim împrejurările interne și externe în care s-a desfășurat lupta pentru instaurarea puterii populare. După cum se știe, înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 a dus la răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, la ieșirea României din războiul în care fusese aruncată de reacțiunea fascistă — alături de Germania hitleristă — împotriva Uniunii Sovietice. Insurecția armată din august 1944 a putut fi înfăptuită datorită unirii clasei muncitoare și a tuturor forțelor democratice și patriotice. în desfășurarea acestor evenimente istorice, Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste misiunea de a organiza și conduce lupta întregului nostru popor pentru o viață mai bună, pentru socialism. (Aplau
ze puternice ; se scandează P.C.R., P.C.R.).Insurecția din 1944 a avut caracterul unei revoluții democratice și antifasciste ; ea nu a afectat însă baza economico-socială a regimului burghezo- moșieresc. După cum este cunoscut, în guvernul instaurat Ia 23 August, cît și în celelalte două guverne ce au urmat pînă la 6 Martie, burghezia și moșieri- mea dețineau poziții preponderente. Cu sprijinul activ al partidelor claselor explotatoare—Partidul Na

țional Liberal și Partidul Național Țărănesc — precum și al mdnarhiei, aceste guverne au făcut totul pentru a împiedica lupta maselor largi populare, a forțelor democratice-revoluționare ; ele urmăreau menținerea și consolidarea regimului burghezo-mo- șieresc și a dominației cercurilor imperialiste de peste hotare.în toată această perioadă, reacțiunea s-a opus cu înverșunare oricăror reforme îndreptate spre satisfacerea revendicărilor maselor și spre democratizarea țării. Aparatul de stat se afla în cea mai mare parte în mîinile elementelor antonesciene; se reactivizau cele mai reacționare organizații, inclusiv agentura Germaniei fasciste din România — legionarii. Sub oblăduirea cercurilor politice reacționare din guvern, care reprezentau clasele exploatatoare, se desfășurau acțiuni de sabotare a economiei și a frontului. In această activitate, reac- țiuhea se bucur.a și de sprijinul forțelor imperialiste străine, car^urmăreau să-și redobândească pozițiile, să-și mențină dominația în viața economică și politică a țării noastre.într-un cuvînt, cercurile reacționare și monarhia considerau actul de la 23 August ca act final al luptei populare, urmînd ca, treptat — potrivit dorinței lor — lucrurile să reintre pe făgașul anterior și totul să rămînă așa cum fusese în trecut. Dimpotrivă, pentru forțele democratice, revoluționare, pentru masele largi populare, 23 August constituia doar începutul luptei pentru înfăptuirea unor adînci prefaceri sociale care să lichideze definitiv vechile stări de lucruri și să ducă la făurirea unei noi orînduiri sociale, orînduirea socialistă. (Aplauze puter
nice, prelungite).O dovadă elocventă a schimbării rapide a raportului de forțe pe arena politică a țării o constituie faptul că, în numai cîteva luni, datorită luptei revoluționare a clasei muncitoare și a celorlalte forțe democratice, a presiunii exercitate de masele populare, în România au fost înlăturate trei guverne cu majoritate reacționară ; forțele revoluționare cucereau noi și noi poziții politice, exercitînd o înrîurire tot mai puternică asupra întregii vieți sociale.în lunile care au urmat după 23 August, situația economică a țării era deosebit de grea. Datorită jafului hitlerist și războiului, producția industrială era de numai 50 la sută față de cea realizată în 1938 ; transporturile erau dezorganizate. Situația în agricultură era și mai grea : din lipsă de semințe, unelte și brațe de muncă, lucrările de toamnă și de primăvară nu se puteau executa. Nivelul scăzut al producției din industrie și agricultură afecta grav aprovizionarea populației cu produse agro-alimeintare, 

îmbrăcăminte și altele. La aceste greutăți trebuie adăugate sabotajul și specula. Mulți din cei prezenți la această adunare își reamintesc în ce situație complicată se găsea țara noastră la sfîrșitul anului 1944 și începutul anului 1945.Consider necesar să menționez și cu acest prilej că înfăptuirea cu succes a insurecției armate a fost posibilă și datorită împrejurărilor internaționale favorabile. Am în vedere, în primul rînd, victoriile strălucite ale armatei sovietice — care a dus greul războiului, — precum și ale celorlalte armate din coaliția antifascistă. Alăturîndu-se coaliției antihitleriste, România s*-a angajat cu toate forțele sale în războiul antifascist. Imediat după 23 August, armata română, alături de Armata Roșie, s-a angajat — cu un efectiv de peste o jumătate de milion de ostași — în grele lupte pentru eliberarea definitivă a patriei, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste. Situația impunea să se acționeze cu toată fermitatea împotriva reacțiunii interne, astfel încît armata să participe cu toate forțele la războiul antifascist, să nu slăbească cu nimic efortul țării noastre la zdrobirea definitivă a fascismului, la obținerea victoriei finale. (Vii aplauze).Un factor extern pozitiv îl constituia în această perioadă avîntul revoluționar declanșat într-o serie de țări din Europa, intensificarea luptei popoarelor, care, în perspectiva apropiatei înfrîngeri a Germaniei hitleriste, militau pentru transformări democratice, progresiste în țările lor, pentru instaurarea unor regimuri politice care să nu mai facă posibilă reapariția pericolului fascist, pentru promovarea unei politici de pace și colaborare liberă între state.In aceste condiții complexe s-a desfășurat lupta revoluționară de masă care a dus la afirmarea tot mai puternică pe arena vieții sociale și politice din România a clasei muncitoare, a țărănimii și a altor categorii sociale. (Aplauze puternice).Principalele obiective de luptă ale partidului și ale celorlalte forțe antifasciste, democratice și patriotice erau : mobilizarea tuturor forțelor poporului în scopul ducerii războiului pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei și participarea în continuare, alături de Armata Sovietică, la lupta pentru victoria finală, împotriva fascismului; intensificarea luptei maselor largi populare, a tuturor forțelor democratice și patriotice pentru apărarea intereselor celor ce muncesc ; înfăptuirea unor reforme economice și, îndeosebi, a reformei agrare ; democratizarea țării; instaurarea unui guvern care să garanteze realizarea tuturor acestor țeluri.

0 MARE 
DE GLASURI, 

0 MARE 
DE INIMI

Piața Palatului, ieri, 6 mar
tie, la orele primăvăratice ale 
amiezii; Piața Palatului Re
publicii Socialiste România — 
această imensă scenă din ini
ma Capitalei de al cărei nume 
se leagă nenumărate momen
te memorabile din istoria ță
rii, vibrează din nou, cu in
tensitate și entuziasm. Pe a- 
ceastă scenă s-au scris multe 
din filele strălucite ale istoriei 
luptelor maselor populare pen
tru cucerirea puterii1 politice ; 
s-au săvîrșit aici tmele din 
cele mai semnificative fapte 
de abnegație și eroism din 
bătăliile ce-au dus la victoria 
de la 6 martie 1945 și, iată, 
acum, într-o impresionantă pa
ralelă istorică, piața freamătă 
de o imensă mulțime. Peste 
o sută de mii de oameni, cit 
cuprinzi cu ocini, o vibrantă 
demonstrație sărbătorească 
prilejuită de adunarea festivă 
■— încununare a amplelor ma
nifestări ce s-au desfășurat în 
întreaga țară — consacrată a- 
niversării a 25 de ani de la 
instaurarea la cîrma țării a 
primului guvern democratic.

Peste o sută de mii de oa
meni, muncitori, intelectuali, 
funcționari, elevi, studenți, 
militari, formații compacte ale 
gărzilor patriotice și ale tine
rilor în uniformele albastre de 
brigadieri sau de participant 
la activitățile de pregătire 
pentru apărarea patriei, băr
bați și femei; încă zeci de 
mii se revarsă, ca niște flu
vii, de pe principalele artere, 
aducînd aici întregul freamăt 
de viață și de muncă al Ca
pitalei. Uriașa piață se trans
formă într-o mare de glasuri, 
într-o mare de inimi, vibrînd 
la unison: „Trăiască Partidul 
Comunist Român, conducăto-
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(Urmare din pag. V)Atingerea acestor obiective făcea necesară — ca o sarcină imediată — reorganizarea partidului și a activități sale în. noile condiții legale. încă în primele zile după 23 August, activul de partid dinafară și cel eliberat din închisori și lagăre și-a unit forțele și a trecut la organizarea partidului. în septembrie erau deja constituite toate organizațiile județene de partid și se trecuse la constituirea organizațiilor de partid în întreprinderi, instituții și la sate. Munca de organizare a partidului a fost împletită cu o largă activitate politică de masă, cu puternice acțiuni și mari demonstrații desfășurate în țară, la care participau oameni ai muncii de toate categoriile. Aceasta a dus la sporirea puternică a influenței partidului în popor și la creșterea rapidă a numărului membrilor săi; în martie 1945 partidul număra 35 800 membri.în același timp, s-a trecut la organizarea activității sindicatelor unice, a U.T.C., a Frontului. Plugarilor, a U- niunii Patriotice, a organizațiilor de femei, de mici meseriași, a Uniunii Populare Maghiare, a organizației preoților democrați și a altor organizații democratice. în primăvara anului 1945, sindicatele din țara noastră cuprindeau peste 710 000 de membri, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist — a- proape 63 000 de membri, Frontul Plugarilor — aproape un milion, Uniunea Populară Maghiară — peste 255 000, Apărarea Patriotică aproape 73 000, organizațiile micilor meseriași peste 142 000 de membri. Practic, nu au rămas categorii sociale interesate în dezvoltarea progresistă a țării, forțe democratice care să nu acționeze în strînsă colaborare cu Partidul Comunist Român in activitatea politică din perioada aceea.O atenție deosebită a fost a- eordată întăririi Frontului U- nic Muncitoresc, dezvoltării colaborării dintre Partidul Comunist și Partidul Social Democrat. Trebuie subliniat că înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare a avut o însemnătate deosebită aș putea spune hotărîtoa- re, pentru desfășurarea cu succes a luptelor democratice și revoluționare din țara noastră. 
(Vii aplauze).Partidul a acordat totodată 
o mare atenție organizării țărănimii muncitoare ; în acest scop, în toamna anului 1944 Frontul Plugarilor — care activase pînă atunci numai în cîteva județe — a devenit organizația unică a țărănimii, muncitoare din România. (A- 
plauze).Preocupîndu-se de unirea tuturor forțelor democratice și patriotice în efortul pentru rezolvarea marilor probleme care stăteau în acea perioadă în fața țării noastre, Partidul comunist a dezvoltat legături și eu alte partide politice, inclusiv cu grupările de stînga din cadrul Partidului Național Țărănesc și Partidului Național Liberal. Această politică de largă colaborare cu toate forțele interesate în dezvoltarea democratică și progresistă a României și-a găsit expresie în formarea Frontului Național Democrat la 12 octombrie 
1944. (Aplauze puternice). Proiectul de platformă a Frontului Național Democrat, elaborat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, înscria ca obiective fundamentale de acțiune sprijinirea frontului antihitlerist, democratizarea țării și a vieții politice, exproprierea moșierilor și împroprietărirea țăranilor, înfăptuirea unui complex de măsuri care să dea satisfacție maselor celor mai largi de la orașe și sate. „Acest program — se arăta în proiectul de platformă — poate fi înfăptuit numai de un guvern care reprezintă toate forțele naționale și democratice ale țării și 'care se bucură de sprijinul activ al păturilor largi ale poporului". (Aplauze puternice).Desfășurind această uriașă muncă politică și organizatorică, partidul și-a concentrat tn același timp, atenția pentru sprijinirea frontului antifascist sub lozinca „Totul pentru front, totul pentru victorie" ! Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea procesului de producție în întrenrinderile care fabricau pentru aprovizionarea frontului, pe asigurarea transportului spre front, cît și a transoortuiui necesar desfășurării normale a producției industriale și a aprovizionării populației.în scopul asigurării capacității de luptă a unităților militare, la recomandarea partidului, Uniunea Tineretului Comunist a organizat trimiterea de voluntari pe front. Peste 1 500 de activiști ai U.T.C. au placat voluntari împreună cu mii și mii de tineri în acea perioadă în războiul antifascist ; în același timp, sute de mii de tineri luptau ca ostași în unitățile armatei române. Prezența voluntarilor pe front, inclusiv dintre 

membri ai Comitetului Cen-> trai al Uniunii Tineretului Comunist — din rîndurile cărora a făcut parte și tînărul erou Constantin Godeanu — a contribuit la ridicarea spiritului de luptă al armatei noastre.Avînd în vedere că unii fa* bricanți părăsiseră înitzreprin* derile, iar alții se dedau la acțiuni de sabotaj, partidul a luat măsuri pentru organizarea comitetelor de întreprindere ; rolul acestora era acela de a asigura continuarea producției și de a exercita controlul asupra capitaliștilor. Intr-un timp scurt, au xost create peste 500 de comitete muncitorești de întreprindere. Cu toată împotrivirea guvernelor din acea perioadă, practic, la sfîrșitul anului 1944, toate întreprinderile se aflau în mîi- nile comitetelor muncitorești. Putem spune că activitatea comitetelor de întreprindere a avut un rol hotărîtor în asigurarea continuării procesului de producție în întreprinderi, în împiedicarea acțiunilor de •dezorganizare și de sabotaj organizate de reacțiunea capitalistă. în același timp, comitetele muncitorești de întreprindere au avut o deosebită importanță politică, ele repre- zdntînd în fapt o formă de manifestare a puterii clasei muncitoare. (Aplauze puterni
ce).După cum se știe, guvernele Sănătescu și Rădescu, cîtși partidele național-țărănesc și național-liberal se opuneau cu înverșunare reformei agrare ; printre argumentele aduse de acestea împotriva reformei era și acela că împărțirea pă- mîntului moșieresc la țărani nu se poate face decît după terminarea războiului. Partidul comunist a lansat lozinca exproprierii imediate a moșie- rimii și împărțirii pămînturi- lor, fără plată, țăranilor fără pămînt sau cu pămînt puțin, la sate organiza- țărănești.acest scop, trecut la comitetelorîns-a reaZeci de mii de membri și activiști de partid, de muncitori fără de partid au fost trimiși la sate pentru a ajuta țărănimea să se organizeze, să treacă la înfăptuirea reformei agrare. Pînă la începutul lui martie 1945, acest act revoluționar .de importa»- ță istorică era practic înfăptuit. Ulterior, agrare nu a consfințească legea reform»4 făcut decît să realitatea creată în focul luptei de clasă. 
(Vii aplauze). Totodată, avînd în vedere că trebuiau începute lucrările agricole de primăvară, mii de echipe muncitorești au venit în ajutorul țărănimii, asigurînd repararea uneltelor. în lupta comună împotriva reacțiu- nii, pentru pămînt și pentru dezvoltarea democratică a țării,, s-a închegat și s-a dezvoltat alianța' de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — uriașă forță revoluționară care avea să hotărască definitivsoarta luptei pentru cucerirea puterii de către popor. (A- 
plauze puternice).O importantă forță socială în lupta împotriva reacți- unii, pentru revendicări democratice, s-a dovedit a fi tineretul tării, care și-a afirmat cu vigoare spiritul revoluționar, înaltul simț -ie răspundere, încrederea în politica Partidului comunist. Zeci și zeci de mii de tineri muncitori. țărani, elevi și studenti au răspuns chemării partidului, particiDÎnd cu elan la acțiunile revoluționare din această perioadă, aducîndu-și contribuția la marile victorii obținute de clasa muncitoare. (Aplauze puternice).Merită, de asemenea, subliniată activitatea intensă desfășurată de organizațiile democratice ale femeilor care, pentru prima dată, dobîndeau egalitatea în drepturi, erau chemate să-și afirme interesele și aspirațiile, să participe la viața social-politică a țării. Femeile au adus un aport deosebit de prețios Ia luptele politice desfășurate în a- ceastă perioadă, au jucat un rol activ în cucerirea revendicărilor democratice. în î»- frîngerea greutăților mari în care se zbătea țara. (Aplauze puternice).Avînd obiectivul strategic stabilit cu claritate, partidul nostru a acordat o atenție deosebită activității în rîndul armatei, atît în rîndul trupei, cît și al ofițerilor și generalilor. Acest lucru era cu atît mai necesar cu cît reacțiunea, monarhia, în scopul realizării planurilor lor, Iși mai puneau speranțe în unele cadre militare. După cum se știe însă, speranțele reac- țiunii s-au dovedit iluzorii; cea mai mare parte a ofițerilor și generalilor s-au alăturat forțelor democratice, au urmat politica Partidului Comunist Român. (Aplauze puter
nice). Merită menționată în acest sens scrisoarea adresată regelui după represiunea din 24 februarie 1945 de un grup de ofițeri superiori în frunte cu generalii C. Vasiliu Rășcanu, Tlie Crețulescu, Constantin Popescu, Dumitru Dămăcea- nu, Radu Rusescu și alții,

Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați cu aclamații către zecile de mii de cetățeni aflați în Piața Palatuluieate s-au ridicat împotriva politicii guvernului Rădescu, cerînd instaurarea unui guvern democratic. (Vii aplauze). „Declarăm că ne desolidarizăm de acțiunea și de declarațiile generalului Nicolae Rădescu, considerîndu-le pe amîndouă dăunătoare intereselor armatei și ale țării" — se arăta în această scrisoare în care era condamnată în termenii cei mai hotărîți încercarea guvernului Rădescu de a folosi armata pentru înăbușirea luptei maselor populare. Această acțiune a avut un larg ecou în rîndurile soldaților și o- fițerilor, care, refuzînd să e- xecute ordinele lui Rădescu. s-au solidarizat cu poporul, au luat parte activă la marile acțiuni desfășurate de masele populare pentru cucerirea puterii. (Aplauze puternice).Doresc să menționez cu a- cest prilej rolul important jucat în cadrul forțelor armate în acea perioadă de diviziile „Tudor Vladimirescu" și „Horia, Cloșca și Crișan", precum și de aparatul de educație din armată, în rîndul căruia și-au desfășurat activitatea o serie de activiști veniți din emigrație și alți tovarăși trimiși de partid să lucreze în acest domeniu.Ținînd seama de complexitatea și caracterul ascuțit al luptei de clasă ce se desfășura în întreaga țară, partidul a acordat o atenție deosebită înarmării maselor populare, în acest scop, gărzile patriotice și unitățile de partizani, care au avut un rol însemnai în înfăptuirea insurecției de la 23 August, nu numai că nu au fost dezarmate, așa cum cereau guvernele reacționare, ci, dimpotrivă, au fost reorganizate și întărite. Evenimentele au arătat că partidul a procedat just organizînd în acele condiții unități înarmate de luptă ale clasei muncitoare. Cu atît mai justă a fost această măsură cu cît reacțiunea. a încercat să organizeze formații paramilitare, a alcătuit așa-zisele „gărzi Maniu", care, îndeosebi în Transilvania, s-au dedat Ia acțiuni teroriste, provocatoare, la represiuni. Existența gărzilor patriotice — care cuprindeau în rîndurile lor peste 70 000 de oameni ai muncii înarmați — a permis forțelor democratice și revoluționare să dejoace o serie de acțiuni represive ale reacțiunii și să asigure dezvoltarea cu succes a luptei pentru un guvern democratic. Din aceasta reiese, tovarăși, ce importanță are pentru un popor care-și propune transformări revoluționare de a se înarma, de a-și avea propria sa armată. propriile forțe militare. (A- 
plauze puternice).Tabloul activității tumultuoase desfășurate în aceste luni de partid, de celelalte forțe democratice, n-ar fi complet dacă nu aș aminti de lupta pentru izgonirea din aparatul de stat a elementelor reacționare și fasciste. în planurile de menținere a vechilor stări de lucruri, reacțiunea conta și pe faptul că prefecturile și primăriile se ■ a- flau în mîinile sale. Nu o dată, în cursul acelor luni, prefecții și primarii au fost folosiți de reacțiune împotriva forțelor democratice, îndeosebi pentru a împiedica înfăptuirea reformei agrare. De aceea, partidul a pus la ordinea zilei izgonirea primarilor și prefecților reacționari și instalarea în fruntea acestor instituții de stat a reprezentanților forțelor democratice. Cei mai mulți își reamintesc de asaltul asupra prefecturilor și primăriilor — unul din capitolele cele mai impresionante ale marilor bătălii p.olitice duse în acea perioadă. Este știut că încercarea reacțiunii de a folosi armata împotriva maselor populare a eșuat, militarii trecînd de partea po

porului. Pînă la începutul lunii martie, în 52 de județe, din totalul de 58, fuseseră instalați prefecți și primari din rîndul forțelor democratice. Peste capul guvernului Rădescu, masele populare, sub conducerea Partidului comunist, au pus astfel stăpînire pe primării și prefecturi.în aceste condiții, în țară se crease o situație ce nu mai putea dăinui. Guvernul era ", de reacțiune; împreună cu monarhia, aceasta se pregătea să treacă la represiuni împotriva forțelor democratice. în același timp, la orașe și sate, în întreprinderi si instituții situația era alta întreprinderile se aflau în nr i > comitetelor muncitorești, satele în mîinile comitetelor țărănești, primăriile și prefecturile în stăpînirea forțelor democratice. în țară, în fapt, puterea trecuse în mîinile maselor populare conduse de Partidul Comunist Român. (A- plauze puternice).în aceste împrejurări, partidul a apreciat că sînt create condițiile pentru izgonirea guvernului Rădescu, pentru instaurarea unui guvern democratic care să corespundă noii situații politice. în cursul lunii februarie, au avut loc în întreaga țară mari manifestații populare — la care au participat milioane' de cetățeni din toate categoriile sociale — cerînd plecarea guvernului Rădescu. încercînd cu disperare să împiedice desfășurarea procesului revoluționar, reacțiunea căuta ieșirea în soluția extremă — războiul civil. într-o ședință a Consiliului de Miniștri, care a avut loc la jumătatea lunii februarie, generalul Rădescu declara că se va opune cu toate puterile presiunii populare și, dacă va fi nevoie, va declanșa războiul civil, oricare va fi rezultatul.Punctul culminant al acțiunilor populare împotriva guvernului Rădescu l-a constituit manifestația populară din Capitală, de la 24 februarie, la căre au luat parte sute de mii de cetățeni. Nesocotind voința poporului, reacțiunea, grupată în jurul lui Rădescu și a palatului, a trecut Ia represiune, deschizînd focul împotriva manifestanților. Au fost uciși în Piața Palatului zeci de cetățeni. Mulți alții au fost răniți. Amenințările lui Rădescu cu dezlănțuirea războiului civil și atacul sîn- geros de la 24 februarie, nu numai că nu au intimidat masele populare, ci, dimpotrivă, au făcut să crească și mai mult hotărîrea lor de luptă pentru impunerea unui guvern popular. în zilele care au urmat evenimentelor din 24 februarie, au fost spulberate toate manevrele reacțiunii- de a salva guvernul Rădescu, toate încercările acestuia de a forma un nou guvern în care să-și păstreze preponderența.Reacțiunea nu a ezitat să recurgă — pentru a-și atinge acest țel — și la unii membri ai statelor capitaliste din Comisia Aliată de Control din România. Doresc să menționez cu acest prilej poziția reprezentanților Uniunii Sovietice din Comisia Aliată de Control, care au luat atitudine hotărîtă împotriva uneltirilor reacțiunii. Trebuie subliniat că Uniunea Sovietică și-a făcut cunoscut punctul de vedere și în mod oficial, trimi- țînd în acest sens în România pe primul locțiitor al Comisarului Poporului pentru Afaceri Externe, Andrei Vî- șinski.în aceste momente, Partidul comunist a desfășurat o intensă activitate organizatorică și politică pentru cîștigarea bătăliei împotriva reacțiunii. Partidul pregătise puternice forțe de luptă — inclusiv formațiunile patriotice și alte u- nități și detașamente ale clasei muncitoare înarmate, orga- 

denizase ținerea unor mari demonstrații populare, în vederea răsturnării prin forță, dacă ar fi fost nevoie, a guvernului Rădescu. Totodată, în această perioadă luau poziție publică împotriva guvernului, prin demersuri oficiale, reprezentanți de seamă ai armatei, ai intelectualității, ai cercurilor democratice. în fața acestui uriaș val al mișcării populare, cunoscînd amploarea forțelor democratice care se aflau antrenate la luptă, regele la somația delegației trimise de partid a fost obligat să-1 destituie pe generalul Rădescu din funcția de prim-ministru, să desărcineze guvernul existent și să accepte formarea unui nou guvern, a guvernului prezidat de dr Petru Groza. (Vii aplauze).Desfășurarea evenimentelor de la începutul Tuf'martic a fost hotărîtoare pentru înlăturarea guvernului Rădescu, pentru victoria forțelor democratice. Voința maselor largi populare a triumfat ! La 6 Martie 1945 a fost instaurat, pentru prima dată în istoria modernă a României, im guvern cu adevărat democratic. (Aplauze puternice, prelungite). Această izbîndă a forțelor democratice și revoluționare a fost sărbătorită prin mari manifestații populare. Astfel, demonstrațiile proiectate pentru 6 Martie în scopul . preluării puterii s-au transformat într-o manifestare pentru sărbătorirea victoriei. (Aplauze). Victoria de la 6 Martie 1945 reprezintă încununarea luptelor revoluționar-democra- tice desfășurate de masele populare sub conducerea Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice).în fruntea guvernului instaurat la 6 Martie s-a aflat înflăcăratul patriot și militant progresist, dr. Petru Groza, a cărui întreagă activitate a fost pusă în slujba cauzei poporului, a înfloririi României. 
(Vii aplauze). în guvernul prezidat de dr. Petru Groza, clasa muncitoare și țărănimea dețineau rolul preponderent. Din cei 18 miniștri ai guvernului, 4 erau reprezentanți ai Partidului Comunist Român, 3 ai Partidului Social Democrat, 3 ai organizației Frontului Plugarilor, 1 al Uniunii Patriotice, 1 al Confederației Generale a Muncii, 1 al Uniunii Preoților Democrați, 3 ai Partidului Național Liberal (gruparea Tătărăscu), 1 al Partidului Național Țărănesc (gruparea Anton Alexandrescu) și 1 al armatei. Se poate spune că, prin componența și programul său, guvernul de la 6 Martie a fost un guvern revoluționar-demo- cratic cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Prin instaurarea acestui guvern, procesul revoluționar din România a intrat într-o nouă etapă, al cărei obiectiv era încheierea procesului de de- săvîrșire a revoluției burghe- zo-democratice, înfăptuirea u- nor transformări social-politi- ce profunde în societatea românească.Actul de la 6 Martie a a- vut, totodată, prin consecințele și implicațiile sale, un profund caracter antiimperia- list ; el a scos definitiv țara de sub orice dominație imperialistă, a pus bazele dezvoltării libere și independente a României, ale consolidării independenței naționale, ale manifestării suverane a patriei noastre atît pe plan intern, cît și internațional.Sărbătorind azi marea victorie de la 6 Martie 1945, putem afirma cu mîndrie că ea este rodul luptei eroice a clasei noastre muncitoare a- liate cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte categorii sociale, rezultatul luptei unite a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de altă naționalitate, desfășurată sub Conducerea Partidului Comunist Român. (Aplauze 

puternice; se scandează 
„P.C.R.-P.C.R."). în această luptă, s-a afirmat din plin capacitatea revoluționară a clasei muncitoare din țara noastră, rolul și misiunea ei istorică de forță conducătoare a întregii națiuni, rol care s-a manifestat strălucit de-a lungul anilor în măreața o- peră de făurire a orînduirii socialiste. Evenimentele au scos, de asemenea, la iveală uriașul potențial revoluționar al țărănimii, care, nu o dată în istoria țării noastre, a dus grele lupte pentru dreptate socială și națională. Rolul hotărîtor în cucerirea victoriei politice de la 6 Martie, ca și în toate marile bătălii de clasă purtate ulterior, în desfășurarea victorioasă a revoluției și construcției socialiste în România a revenit a- • Hanței muncitoțhȘti-țărănești, baza de neclintit a puterii populare din patria noastră. 
(Aplauze puternice).Trebuie să subliniem faptul că și de data aceasta — ca de atîtea ori în trecut — cea mai mare parte a intelectualității, cei mai de valoare oameni de știință și cultură' au fost alături de popor, și-au adus contribuția la victoria luptei revoluționare a clasei muncitoare, la cauza celor ce muncesc din patria noastră. A avut un puternic ecou în rîndurile intelectualității noastre telegrama adresată regelui de fruntașii Academiei Române și apelul publicat în luna februarie de către un grup de profesori universitari, oameni de știință și artă, semnate de prof. C. I. Parhon, S. Stoilov, M. Ralea, D. Bagdazar, Mihail Sadoveanu, Traian Săvulescu, Nicolae Gh. Lupu, Andrei Oțetea, Petre Consitantinescu-Iași, Iorgu Iordan și alții, care, ridicîndu-se împotriva guvernului Rădescu, cereau „venirea la cîrmă a unui guvern care să fie expresia tuturor elementelor democratice ale țării și să realizeze imediat programul de guvernare al Frontului Național Democrat". 
(Vii aplauze).Trebuie să arătăm, totodată, că și celelalte categorii sociale : micii meseriași, comer- cianții, funcționarii și chiar o parte a burgheziei democratice naționale și-au adus contribuția la victoria de la 6 Martie. In mod deosebit, doresc să menționez aportul valoros al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană, sîrbă, precum și de alte naționalități, care, alături de oamenii muncii români, au luat parte la toate bătăliile împotriva reacțiunii, pentru un guvern democratic popular. în aceste mari acțiuni revoluționare, ca de atîtea ori în trecutul de luptă comun, unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, s-a dovedit a fi o forță de neînvins. (Aplauze puternice). Iată de ce am afirmat de atîtea ori și doresc să a- firm și acum, la această mare sărbătoare :, împrejurările istorice au făcut ca pe aceste meleaguri să viețuiască și să creeze în comun români, maghiari, germani, sîrbi, ucrai- nieni și alte naționalități; tot ce s-a înfăptuit pe acest pămînt este rodul muncii și luptei lor unite ! Numai acțio- nînd și în viitor în strînsă unitate vom asigura făurirea comunismului în patria noa- tră comună — Republica Socialistă România. (Aplauze 

puternice).Dați-mi voie ca de la această înaltă tribună să adresez, în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, cele mai vii mulțumiri și calde felicitări muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor categoriilor sociale, armatei, bărbaților și femeilor, tineretului, tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de 

naționalitate, pentru contribu
ția pe care au adus-o la cu
cerirea puterii populare, la e- 
dificarea socialismului în Ro
mânia. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Triumful insurecției armate de la 23 August 1944 și desfășurarea victorioasă a luptelor de masă în lunile ce au urmat, pînă la 6 martie, constituie o puternică mărturie a justeței liniei politice marxist-leniniste a partidului nostru, a strategiei și tacticii sale revoluționare. în toate a- ceste evenimente istorice, faptele atestă fără putință de tăgadă capacitatea organizatorică și rolul conducător al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).Unii își pun întrebarea cum 
a putut Partidul Comunist Român, care a ieșit din ilegalitate cu un număr relativ mic de membri, să conducă lupte de o asemenea amploare ? Cei care își pun o asemenea întrebare dovedesc că nu cunosc istoria Partidului Comunist Român, că nu-i cunosc pe comuniștii români. (Vii aplau
ze). Partidul Comunist Român a putut să-și îndeplinească rolul istoric datorită, în primul rînd, faptului că în întreaga sa activitate s-a călăuzit după atotbiruitoarea concepție marxist-leninistă. în al doilea rînd, el a știut să aplice în mod creator adevărurile general valabile ale teoriei revoluționare a proletariatului, legitățile obiective ale dezvoltării sociale, ale revoluției și construcției socialismului la condițiile concrete din țara noastră. Numai datorită capacității de a îmbina în mod armonios legitățile generale cu condițiile concrete istorice, economice, sociale, naționale a fost posibil ca partidul nostru să elaboreze o linie politică justă și să acționeze în mod corespunzător pentru realizarea ei în practică. în al treilea rînd, partidul a putut să-și îndeplinească rolul datorită faptului că și-a identificat întreaga sa ființă cu interesele maselor muncitoare, cu năzuințele poporului spre dreptate și libertate națională și socială. 
(Aplauze, puternice).Toate acestea au dus la întărirea legăturilor partidului cu masele largi populare, au făcut, ca pretutindeni, cuvîn- tul partidului să fie ascultat și urnjgt gu încredere și devotament.Consider necesar să arăt că elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii revoluționare pe baza căreia a acționat partidul și forțele democratice în vederea instaurării guvernului de la 6 Martie este rezultatul gîndirii colective a activului nostru, care, strîns unit în jurul ' conducerii în frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trecut după 23 August, cu fermitate la înfăptuirea obiectivelor stabilite. (Aplauze puternice ; se 
scandează „P.C.R.-P.C.R."). O contribuție de seamă la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid a avut-o, în toată această perioadă, Gheorghiu-Dej — fiu credincios al clasei muncitoare, al poporului român, militant revoluționar de seamă al partidului și poporului nostru. (Aplau
ze puternice). Un mare număr de activiști ai Partidului Comunist Român, căliți în lupta grea a ilegalității, în înfruntarea cu închisorile și teroarea burghezo - moșierească, și-au dat aportul la lupta revoluționară din acea vreme, îndeplinindu-și cu cinste misiunea de organizatori și conducători ai proletariatului, ai maselor muncitoare. (Aplau
ze prelungite). în cursul desfășurării evenimentelor. la ampla activitate revoluționară a partidului și-au adus, de asemenea, contribuția. în perioada care a urmat eliberării țării, comuniștii întorși între timp din emigrație. în bătăliile politice purtate în acest timp, paralel cu creșterea rîndurilor partidului șl ale organizațiilor revoluționare și democratice, alături de militanții din ilegalitate s-a ridicat un puternic contingent de cadre noi de activiști de partid, profund devotați intereselor clasei muncitoare, aspirațiilor vitale ale poporului nostru. Luptînd împreună, într-o strînsă unitate, cadrele vechi și noi ale clasei muncitoare, ale partidului și-au dăruit întreaga energie, capacitate și putere de muncă idealurilor nobile ale clasei muncitoare, ale partidului consacrîn- du-și viața progresului și prosperității patriei, cauzei socialismului și comunismului. 

(Aplauze puternice, prelungite).Consider necesar să subliniez contribuția adusă de activiștii Partidului Social-Democrat, ai celorlalte organizații politice democratice care au luptat în strînsă alianță cu partidul nostru pentru instaurarea guvernului și pentru transformarea democratică socialistă a țării, (Vii aplauze) Dați-mi voie, tovarăși, ca de de la această înaltă tribună să 

exprim mulțumiri și să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, calde felicitări tuturor militanților și membrilor partidului nostru, tuturor1 luptătorilor antifasciști și democrați pentru contribuția adusă la victoria măreței lupte desfășurate acum 25 de ani și la făurirea socialismului. (Aplauze puternice).Partidul nostru nu și-a impus rolul de fprță politică conducătoare în societatea noastră ; el și-a cîștigat acest- rol prin lupte grele, prin sîn- gele militanților săi Vărsat în bătălii de clasă cu exploatatorii, prin dragostea și 
i abnegația cu care comuniștii au servit și servesc interesele supreme ale întregului popor. Iată de ce doresc să afirm încă o dată : putem fi siguri, tovarăși, că atît timp cît partidul nostru se va călăuzi de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, atît timp cît va ști să aplice în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile țării noastre, atît timp cît va sluji cu toată ființa interesele maselor largi, el va fi urmat de întregul popor și nimic nu va putea împiedica victoria comunismului în România. (Aplauze puterni

ce, prelungite). întreaga sa istorie de luptă revoluționară, glorioasele sale tradiții Sjiu dreptul să afirmăm că și în viitor Partidul Comunist Român se va călăuzi neabătut după învățătura marxist-le- ninistă, va veghea necontenit la întărirea rîndurilor sale, a unității sale, iși va îndeplini cu fermitate misiunea istorică de conducător al națiunii noastre • socialiste pe drumul luminos al comunismului. (Aplauze puternice).Așa cum am arătat și cum dovedește desfășurarea evenimentelor de la 23 August pină la 6 Martie, instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat de dr. Petru Groza este rodul luptei duse de masele largi populare sub conducerea Partidului Comunist Român. Victoria de la 6 Martie nu a venit de la sine și nici nu a fost adusă dinafară : ea a fost cîștigată prin luptă, prin jertfe grele date de forțele revoluționare. și democratice din România. Mulți dintre noi am fost participant activi la aceste evenimente și cunoaștem —- nu din auzite, nu din manuale — cum au luptat comuniștii și oamenit muncii, jertfele date de poporul nostru '.'peȘftu instaurarea puterii populare. (Aplau
ze puternice). Din celev relatate de mine nu "șe jioate desprinde, desigur, decît* o i- magine generală asupra am- plorii și măreției luptelor din această etapă. Este o lipsă a istoricilor, a lucrătorilor noștri din domeniul științelor sociale, a scriitorilor că nu au scris pînă acum epopeea a- cestor vremuri de neuitat. Sperăm că. vor face acest lucru într-un viitor apropiat. (A- plauze).Se poate pune întrebarea : oare subliniind cu atîta tărie rolul forțelor populare interne nu se minimalizează sau, chiar, se neagă, influența situației internaționale și a factorului extern ? Nu, tovarăși ! Evocînd evenimentele și evidențiind rolul maselor populare în transformarea revoluționară a societății noastre, noi ne bazăm pe adevărul istoric, pe fapte, procedăm ca adevărați mar- xiști-leniniști. Se știe că nu o dată unele cercuri din țările capitaliste au încercat să prezinte puterea populară din România ca fiind adusă dinafară. Or, adevărul este că poporul, în frunte cu clasa muncitoare, este făuritorul revoluției, al tuturor victoriilor dobîndite de România socialistă. Tocmai de aceea puterea populară este sprijinită de întregul popor, a devenit de neînvins. (Aplauze pu

ternice, prelungite).Desigur, așa cum am mai arătat de altfel, situația internațională, ajutorul Uniunii Sovietice au avut un rol de mare însemnătate în desfășurarea cu succes a luptelor revoluționare din țara noastră. Este meritul partidului nostru că a știut să folosească condițiile internaționale favorabile pentru organizarea și conducerea luptei în vederea cuceririi puterii. In istorie sînt însă destule cazuri cînd, cu toate condițiile internaționale favorabile, datorită slăbiciunilor sau greșelilor săvîrșite de forțele progresiste interne, nu s-a putut asigura desfășurarea victorioasă a luptei pentru transformarea revoluționară a societății. Mă refer la toate acestea, tovarăși, pentru a înțelege mai bine că își păstrează pe deplin valabilitatea teza marxist-leninistă după care cucerirea puterii și făurirea noii orîn- duiri sociale, a comunismului, nu pot fi decît opera poporului însuși, a clasei muncitoare, care se transformă pe sine și întreaga societate. Este de a- ceea, necesar ca și în viitor să unim cît mai strîns eforturile întregului popor pentru 
(Continuare în pag. a Lll-a)
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(Urmare din ■ pag. a Il-a) edificarea socialismului și comunismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice). Totodată se impune să ținem seama de desfășurarea evenimentelor internaționale și să acționăm permanent pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele an- tiimperialiste. Numai ținînd seama de interdependența dintre situația internă și cea internațională, de unitatea dialectică dintre factqrul național și cel internațional, putem_ e- labora o linie politică justă^l construi cu succes noua orîn- duire socială.Analiza luptelor revoluționare din România confirmă o dată mai mult justețea tezelor marxist-leniniste, potrivit cărora fiecare popor, pășind pe calea revoluției și construcției socialiste, aduce o experiență proprie, aplică legile generale în forme specifice — corespunzător condițiilor concrete în care trăiește, particularităților istorice diferite de la. țară la țară. Desfășurarea, încununată de succes, a revoluției în România a contribuit la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii marxism-leninis- mului cu noi metode și forme de luptă, cu noi soluții date marilor probleme ridicate de transformarea socialistă a societății; experiența din țara noastră a pus cu deosebită putere în evidență rolul maselor în cucerirea puterii, importanța deosebita 
a unirii tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste ale națiunii în vederea răsturnării claselor exploatatoare și construirii noii orîn- duiri sociale. (Aplauze puter
nice).

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

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

Tovarăși,După cum este cunoscut, partidul și guvernul au luat în ultimele luni o serie de măsuri pentru mai buna organizare a aparatului de stat. Transpunerea în viață a acestor măsuri — care au pus mai multă ordine în aparatul central al statului — este, în general, încheiată. Cu toate a- cestea, în activitatea unor organe continuă să se mai manifeste practici birocratice; se întocmește încă multă formu- laristică care duce la înecarea muncii vii în vrafuri de dosare. Este necesar să trecem cu hotărîre la reducerea radicală a formularelor și referatelor, să schimbăm profund felul de muncă al aparatului de stat, trecînd de la îndrumarea prin circulare și instrucțiuni, la sprijin și îndrumare directă pe teren. Lupta împotriva birocratismului trebuie să devină o sarcină a tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor. Aceasta este o necesitate și o condiție pentru bunul mers al construcției socialismului. (Vii aplauze).In cursul acestui an trebuie să ducem pînă la capăt îndeplinirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al partidului cu privire la perfecționarea muncii de conducere și planificare a întregii activități sociale. Trebuie să înțelegem, tovarăși, că realizarea acestor măsuri este vitală pentru bunul mers al societății noastre ; sensul lor este creșterea răspunderii tuturor organismelor economice și sociale, sporirea independenței în luarea hotărîrilor la toate verigile sistemului nostru social. în același timp, aceasta presupune perfecționarea planului central unic, a conducerii unitare a întregii activități sociale. De felul cum vom ști să îmbinăm în mod dialectic aceste două laturi ale centralismului democratic depinde în mod hotăritor mersul înainte al societății noastre, făurirea societății comuniste. (Vii aplauze).O dată cu aplicarea acestor măsuri trebuie să acordăm mai multă atenție participării oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale ; a- ceasta este o cerință esențială a dezvoltării democrației noastre socialiste.Doresc să mă refer acum la faptul că la 1 martie a.c. s-a încheiat aplicarea în toate ramurile a Hotărîrii Comitetului Central și a guvernului 

In Piața Palatului, o sută de mii de cetățeni au venit să-și manifesteze dragostea pentru partid, pentru conducătorii lui

privind majorarea salariilor și introducerea experimentală a noului sistem de salarizare. Incepînd de la această dată, toți salariații din țara noastră beneficiază de salarii mărite. In anul 1970, oamenii muncii vor primi, ca urmare a majorării salariilor, un plus de peste 10,5 miliarde lei; la unele categorii sporul de salarii este superior celui avut în vedere inițial. Aceasta este o dovadă grăitoare a faptului că întreaga politică a partidului este consacrată ridicării nivelului de trai al poporului, că tot ce făurim în patria noastră este destinat bunăstării și fericirii omului. 
(Aplauze puternice, prelungite). .Va trebui să urmărim cum se aplică în viață măsurile stabilite și să trecem, în a doua parte a anului, la elaborarea Jegii noului sistem de salarizare.Doresc să mă adresez tuturor activiștilor de partid și de stat cu chemarea de a acorda o atenție permanentă rezolvării problemelor oamenilor muncii astfel ca, pe măsura dezvoltării bazei materiale și culturale a societății, viața fiecărui cetățean să fie tot mai bună. Să facem ca fiecare cetățean să înțeleagă faptul că bunăstarea sa depinde de bunăstarea tuturor, iar aceasta trebuie să se reflecte în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al fiecărui cetățean al patriei noastre. (Aplauze puternice).In acest sens se impune să acordăm mai multă atenție problemelor de etică și echitate socială. Revoluția socialistă a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, a desființat proprietatea particulară capitalistă asupra mijloacelor de producție — acestea devenind fie bunuri ale întregului popor, fie bunuri comune ale cooperatorilor. Clasa muncitoare s-a transformat în clasă conducătoare, în proprietar al mijloacelor de producție. în această dublă calitate, de proprietar și producător, clasa muncitoare, toți oamenii muncii poartă răspunderea pentru . dezvoltarea în ritm rapid a bazei materiale a socialismului, pentru buna organizare a producției și a muncii.De asemenea, socialismul a lichidat vechea repartiție — repartiția capitalistă, prin care un mic grup de exploatatori își însușeau cea mai mare parte a venitului național — și a introdus principiul nou, socialist, de repartiție conform căruia tot ce se produce în societate aparține celor ce muncesc. Astăzi, o parte din venitul național este folosită pentru dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, științei, învățămîntului și culturii, iar o altă parte, cea mai mare, este destinată fondului de consum al celor ce muncesc. Măsurile luate în ultimii ani, inclusiv noul sistem de salarizare, au drept scop să asigure aplicarea cît mai justă a principiului socialist, potrivit căruia fiecare cetățean este remunerat după cantitatea și calitatea muncii depuse. Nimeni, sub nici o formă, nu poate — și nu trebuie — să realizeze venituri fără să depună, în domeniul producției materiale sau spirituale, o muncă utilă societății noastre socialiste. (Vii apluaze).Pe baza acestei realități a societății noastre socialiste, între oamenii muncii se stabilesc relații noi, de colaborare și ajutor reciproc. între clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii de oameni ai muncii nu există raporturi antagoniste, ci o strînsă unitate de interese și o intensă colaborare în muncă și lupta pentru edificarea socialismului și comunismului. Pe măsura fău

ririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la comunism vor dispare tot mai mult deosebirile dintre oraș și sat, dintre munca manuală și intelectuală, se va accelera procesul de a- propiere între diferitele clase și categorii sociale, de omogenizare a societății; se va crea astfel societatea oamenilor muncii — societatea comunistă. (Aplauze puternice). Desigur, această transformare nu se va realiza spontan, peste noapte, ci printr-un îndelungat proces de dezvoltare a forțelor de producție, de perfecționare a relațiilor sociale, de ridicare a conștiinței, de înflorire a științei și culturii și, bineînțeles, pe baza unui nivel superior de bunăstare materială și spirituală.Pornind de la aceste considerente cu privire la etica noastră, la echitatea și dreptatea socială, se impune să acționăm cu mai multă fermitate pentru afirmarea principiilor de viață socialistă. Nu este un secret pentru nimeni că și în țara noastră se mai întîlnesc oameni care încalcă normele de etică și conviețuire socialistă, care obțin venituri fără muncă, fură din avutul obștesc, care manifestă nepăsare față de bunul public, care nu acționează pentru a- părarea și dezvoltarea proprietății întregului popor.
Am ținut să mă refer cu acest prilej la această categorie de probleme, pentru că principiile eticii și echității sociale ne-au călăuzit întotdeauna, ne-au călăuzit și în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare. Unul din elementele esențiale care au dinamizat masele în lupta revoluționară a fost năzuința fierbinte spre dreptate socială, spre instaurarea în viața societății a egalității între oameni, a principiilor moralei comuniste. Este necesar să facem totul pentru realizarea în practică a aspirațiilor și idealurilor pentru care au luptat comuniștii, oamenii muncii, poporul, întotdeauna, așa cum a luptat și cu un sfert de secol în urmă. (Vii aplauze). Este necesar ca organele și organizațiile de partid, cadrele care lucrează în aparatul economic și al administrației de stat, toți oamenii muncii să acționeze cu hotărîre și fermitate pentru combaterea tuturor fenomenelor negative din sfera relațiilor sociale, pentru afirmarea deplină a eticii comuniste, a echității și dreptății sociale. Se impune o atitudine combativă, hotărîtă, împotriva oricăror tendințe de căpătuială, indiferent din partea cui s-ar manifesta, pe seama societății noastre socialiste; încercarea de a folosi o anumită funcție sau muncă încredințată de societate pentru satisfacerea intereselor proprii este cu totul străină eticii o- rînduiriî noastre noi, care cere fiecărei persoane cu o anumită răspundere în ierarhia socială, fiecărui membru al societății noastre, să-și consacre eforturile intereselor colectivității, bunăstării generale a întregului popor. Trebuie a- doptată, de asemenea, o atitudine intransigentă împotriva manifestărilor de favoritism, care împiedică promovarea în muncă a oamenilor după capacitatea și 

valoarea lor, recompensarea 
fiecărui cetățean după merite
le în lupta pentru progresul 
societății socialiste. In actuala 
etapă de dezvoltare a societă
ții socialiste în țara noastră, 
combaterea acestor mentalități 
retrograde, promovarea prin
cipiilor etice ale partidului, 
este o problemă de prim or
din ; fără rezolvarea ei nu se 
poate concepe progresul so
cialismului, crearea condițiilor 
pentru trecerea spre comu
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nism. (Aplauze puternice, pre
lungite).

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

Perfecționarea continuă a 
democrației socialiste, parti
ciparea tot mai largă a popo
rului la elaborarea și înfăp
tuirea politicii noastre inter
ne și externe constituie o 
parte inseparabilă a proce
sului de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate, de creare a condiții
lor pentru victoria comunis
mului.

Stimați tovarăși,

în întreaga lor activitate, 

partidul și guvernul au pornit și pornesc de la premisa că între politica internă și cea internațională există o u- nitate dialectică. Noi considerăm că succesele obținute în făurirea socialismului în România, ridicarea bunăstării poporului nostru constituie un aport de preț la cauza socialismului și păcii, a colaborării și prieteniei între popoare. Pornim totodată de la faptul că dezvoltarea internă nu este posibilă — mai cu seamă în condițiile actuale ale revoluției tehni- co-științifice — fără o largă colaborare cu țările socialiste, precum și cu celelalte slate ale lumii, fără deosebire de orînduire socială.Bazată pe aceste considerente, România a dezvoltat și dezvoltă larg colaborarea cu toate țările socialiste. Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, partidul și poporul nostru au prețuit și prețuiesc în mod deosebit prietenia și colaborarea cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu popoarele Uniunii Sovietice. (Aplauze prelungite). România își aduce contribuția activă la extinderea colaborării și cooperării economice în cadrul C.A.E.R. — din care face parte — la intensificarea schimburilor e- conomice cu toate țările socialiste ; ea dezvoltă relațiile de colaborare, pe plan militar, cu țările care fac parte din Tratatul de la Varșovia, al cărui membru este, lărgește colaborarea cu armatele tuturor țărilor socialiste, fiind gata oricînd să-și aducă contribuția la salvgardarea intereselor socialismului și păcii, împotriva oricărui atac imperialist.Este știut că între țările socialiste există azi divergențe și deosebiri de păreri; noi considerăm că nu trebuie să se facă nimic pentru adînci- rea lor și că, dimpotrivă, trebuie acționat cu răbdare și perseverență pentru depășirea acestora. Restabilirea încrederii și colaborării dintre țările socialiste — pe baza principiilor marxist-leniniste și ale internaționalismului socialist, egalității în drepturi, respectului reciproc, suveranității și independenței naționale, întrajutorării tovărășești — constituie o necesitate imperioasă pentru triumful progresului în lume ; aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor din țările socialiste, precum șl cauzei generale a socialismului și păcii. (Vii aplauze). Partidul nostru va face tot ce depinde de el pentru a contribui la întărirea unității țărilor socialiste, a prieteniei și colaborării dintre ele.în același timp, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă relații de colaborare cu toate țările. în condițiile uriașului progres științific și tehnic contemporan, cînd dezvoltarea economico- socială a tuturor națiunilor constituie un factor principal al întăririi păcii în lume, intensificarea colaborării din- va aniversa împlinirea a tot atîția ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite. Deși a trecut un sfert de veac de la terminarea războiului mondial, în lume mai persistă încă numeroase probleme nerezolvate. în Europa, de unde au pornit atît primul cît șl cel de-al doilea război mondial, pacea nu a fost încă reglementată. în diferite părți ale lumii, războiul provoacă tre state este o cerință fundamentală a progresului.Nu doresc să fac o expunere asupra situației internaționale. Mă voi referi pe scurt doar la cîteva probleme.Peste două luni vom sărbători 25 de ani de la victoria asupra Germaniei fasciste, iar în toamna acestui an se

încă mari suferințe unor popoare ; cursa înarmărilor a luat proporții uriașe, cheltuielile pentru înarmare depășind peste 200 miliarde dolari, eeea ce apasă greu asupra nivelului de trai al popoarelor. Armamentul nuclear, acumulat în cantități ce pot distruge de cîteva ori omenirea, armamentul chimic și bacteriologic, precum și armamentul așa-zis clasic, constituie o a- menințare permanentă la a- dresa vieții popoarelor, a însăși civilizației pe planeta noastră. Este timpul catoate popoarele, toate guvernele, toți oamenii politici să gîndească cu ceamai mare răspundere la pericolul care amenință planeta noastră și să acționeze în modul cel mai hotărît pentru a se pune capăt înarmărilor și în primul rînd pentru distrugerea armamentului nuclear, chimic și bacteriologic. Trebuie înțeles că în condițiile tehnicii militare de azi nu e- xistă nici un mijloc de apărare cu adevărat eficace—nici chiar un sistem de rachetă antira- chetă — care să poată salva omenirea de ia distrugerile cauzate de un război atomic. Pînă nu este prea tîrziu, popoarele trebuie să-și ridice glasul pentru a impune realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. (Aplau
ze puternice). Există în lume forțe uriașe care, unindu-și e- forturile, pot zădărnici politica de război a imperialiștilor, pot asigura pacea în lume. (Vii 
aplauze).România consideră că lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva trebuie să fie orientate mai mult spre rezolvarea problemelor concrete ale dezarmării. Apreciem necesar ca la aceste lucrări să poată participa reprezentanții tuturor țărilor interesate, ca toate popoarele să-și poată exprima acolo punctul lor de vedere, contribuind la realizarea unor măsuri practice pe calea dezarmării.O problemă deosebit de importantă pentru pacea în Europa și în întreaga lume o constituie înfăptuirea securității europene. Considerăm că sîht create premise pentru a se trece de la faza discuțiilor la pregătirea unei Conferințe a statelor de pe continentul nostru. Așa cum am mai spus, țara noastră consideră că pregătirea conferinței nu trebuie să se facă de la bloc la bloc sau de către un grup restrîns de state, ci cu participarea reprezentanților tuturor țărilor europene interesate. Numai astfel conferința va putea fi pregătită temeinic, corespunzător intereselor popoarelor de pe întregul nostru continent. (Vii aplauze).în ce privește războiul din Vietnam și încordarea din O- rientul Mijlociu, este cunoscut punctul de vedere al țării noastre. Poporul român se pronunță pentru încetarea n.e- întîrziată a războiului din Vietnam, pentru retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii din Vietnamul de Sud, pentru curmarea oricărui amestec în treburile interne ale poporului vietnamez. Așa cum am mai spus nu o dată, ne îngrijorează în mod deosebit intensificarea acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. Am dezaprobat și dezaprobăm bombardarea întreprinderilor civile și a populației de către Israel. Trebuie să se înțeleagă că intensificarea acțiunilor militare și a represiunilor, din orice parte ar veni acestea, nu contribuie la soluționarea conflictului, ci, dimpotrivă, îl agravează. Ne exprimăm speranța că pînă la urmă rațiunea va învinge, că vor înceta acțiunile militare în această zonă a lumii, tre- cîndu-se la măsuri concrete 

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

Stimați tovarăși,Sărbătorind astăzi împlinirea a 25 de ani de la instaurarea guvernului Dr. Petru Groza, trecem în revistă un drum luminos de muncă, de lupte și de victorii. Poporul nostru privește cu profundă satisfacție tot ceea ce a făurit în acest sfert de secol, cu mîinile și cu mintea sa, prin eforturile sale neobosite : edificarea unei societăți noi, a unei lumi și vieți noi. Toate acestea constituie o strălucită dovadă a minunatei sale capacități de creație, a atașamentului său față de cauza socialismului, a încrederii lui nestrămutate în politica mar- xist-leninistă a Partidului Comunist Român. (Aplauze pu
ternice).La sărbătorirea acestui important eveniment din istoria națiunii noastre, cel mai înalt omagiu pe care-1 putem aduce partidului, poporului român, liber și independent, este angajamentul de a munci și lupta cu și mai mult elan pentru înflorirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea celor ce muncesc, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîn- tul României. (Aplauze puter
nice, prelungite). O îndatorire de onoare pe care partidul și poporul nostru și-o îndeplinesc cu cinste este intensificarea e- forturilor pentru triumful prieteniei între țările socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru victoria cauzei socialismului șl păcii în lume. (Vii și puternice aplau
ze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român — conducătorul în
cercat al poporului pe dru
mul socialismului și comunis
mului ! (Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R. — P.C.R., CEAUȘESCU - CEAUȘESCU14).

Trăiască minunatul nostru 
popor, trăiască scumpa noastră 
patrie — România socialistă ! (Aplauze puternice, urale ; se scandează ,,R.S.R.“).

Să se întărească unitatea 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
întregii mișcări antiimperialis- te ! (Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască pacea șl prietenia 
între popoare !

(Aplauze puternice, urale și 
ovații. în picioare, întreaga a- 
sistență aclamă îndelung, pen
tru partid, pentru Comitetul 
său Central, în frunte cu tova
rășul NicoJae Ceaușescu, pen
tru patria noastră socialistă).
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Grandioasa manifestație Z ■
a oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)

Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România.în aceste momente, ampla expunere a secretarului general al partidului este ascultată ou profund interes de cei pre- zenți în sală, de cei peste o sută de mii de cetățeni aflați în piață, de milioane de cetățeni din întreaga țară. întreaga națiune aduce astfel un vibrant omagiu luptelor revoluționare din anii 1944—1945. în repetate rinduri cei prezenți în sală și în Piața Palatului au subliniat cu puternice aplauze și ovații expunerea secretarului general al Partidului Comunist Român. Ultimele urări 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român — conducătorul încer
cat al poporului pe drumul so
cialismului și comunismului", 
„Trăiască scumpa noastră pa
trie România socialistă", „Să 
se întărească unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a întregii 
mișcări antiimperialiste",
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare", cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu își încheia expunerea de puternice și plauze și ovații.Această uriașă care unește aici latului atenția este o replică triumfală peste cele două decenii și jumătate care au trecut de la marile, acțiuni ce au culminat cu instaurarea guvernului democrat-re- voluționar în martie 1945. Din inimile celor aflați în marea piață, ca și ale celor din întreaga țară, se înalță fierbinte dragostea spre acela care este forța motrice a tuturor luptelor noastre — Partidul Comunist Român. El este acela care, îndeplini ndu-și marele rol istoric, călăuzit de învățătura marxist-leninistă, a aplicat creator legitățile generale ale dezvoltării societății la condițiile concrete ale României, s-a identificat pe de-a-ntregul cu interesele și năzuințele poporului, dîndu-le glas și săpînd în granit calea înfăptuirii lor.Ovațiile clocotitoare, minute in șir, preamăresc nu numai

sînt întărite îndelungi a-demonstrație în Piața Pa- întregii țări,

(Urmare din pag. 1)

ml încercat al poporului pe 
drumul socialismului și co
munismului l“, „Trăiască a 
25-a aniversare a instaurării 
guvernului democratic de la 
6 Martie !“, „Trăiască scumpa 
noastră patrie — România so
cialistă !“

O mare de inimi, o mar» 
de glasuri scandează puternic 
numele partidului, al patriei, 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit 
al partidului și statului. Este 
o clipă în care în piață au 
apărut conducătorii partidului 
și statului, clipele acelea de 
nespusă bucurie ți emoție pen
tru noi, Cînd prin culoarul viu 
ce se deschide cu dragoste ți 
nețărmurit respect, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat se îndreaptă spre Sala 
Palatului.

Ovații și urale necontenite, 
izvorîte din dragostea și ata
șamentul unanim față de 
partid, dau, ca în atîtea alte 
rinduri, expresia elocventă 
a unității de nezdruncinat din
tre partid ți mase, realității 
că Partidul Comunist Român 
și poporul român formează o 
unitate pe care nimic și ni
meni nu e în stare s-o clin
tească, o unitate clădită și 
călită în lupte — între 
care cele din primăvara 
lui 1945, pe care le evo
căm astăzi au avut o contri
buție aparte —, o osmoză de
plină din care-și trag seva 
succesele dobîndite și-n care 
își află izvor cele viitoare.

Din difuzoare se revarsă 
peste întinderea pieței cuvinte 
care fac inimile să ne vibre
ze puternic. La tribuna Sălii 
Palatului secretarul general al 
partidului evocă într-o amplă 
și impresionantă expunere 
anii de luptă și muncă eroică 
a partidului și a maselor mun
citoare pentru instaurarea pu
terii populare, pentru făurirea 
unei noi orînduiri, anii glo
rioși ai revoluției populare, ai 
reconstrucției și construcției 
socialiste a țării.

Fiecare frază, fiecare cuvînt 
pe care-l rostește secretarul 
general al partidului găsește 
ecou profund în gîndurile și 
inimile noastre, ale celor ce 
alcătuim această imensă mul
țime din piață, ale milioane
lor de cetățeni care în această 
clipă urmăresc cuvîntarea la 
televizor sau la radio, ale tu
turor cetățenilor țării.

Pentru mulți, pentru foarte 
mulți prezenți și aici, în Pia
ță, cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reînvie în 
memorie fapte și evenimente 
cărora ei înșiși, muncitori, os
tași, intelectuali le-au fost 
martori, participanți activi. Am 
alături un mare grup de mun

un act istoric deschizător de drumuri, dar mai ales înfăptuiri care au adeverit și adeveresc zi de zi marele rol al comuniștilor, al partidului tor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat ies apoi în balcoanele Palatului Republicii pentru a răspunde aclamațiilor mulțimii din piață, caldei manifestări de dragoste, de devotament nețărmurit față de partid și guvern. Ovații și urale puternice se răs- frtng in ecouri ce răzbat din nou inima Capitalei. Ca flori roșii, deasupra mulțimii se zăresc pancarte pe care se află înscrise lozinci scumpe fiecăruia dintre noi : „Trăiască 
Partidul Comunist Român", 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Sub stea
gul marxism-leninismului 
înainte spre noi victorii în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Se scandează îndelung „Ceaușes- 
cu-P.C.R.", „Comitet Central 
iubit, împrejuru-ți facem zid", 
„Fericirea tuturor 
muniștilor".Conducătorii de stat răspund prin tenești aclamațiilor entuziaste ale mulțimii.Adresindu-se celor de față, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
Capitalei,

Doresc să vă mulțumesc, în 
numele Comitetului nostru 
Central, că ați luat parte la a- 
ceastă mare sărbătoare a victo
riei de acum 25 de ani. Așa 
cum ați răspuns la chemarea 
partidului în lunile din toam
na lui 1944 și iarna lui 1945, 
așa cum ați știut, chiar în a- 
ceastă piață, să înfruntați 
gloanțele și să obțineți victo
ria, tot așa sîntem siguri, că 
sub conducerea partidului co
munist vom face să triumfe 
comunismul în România, vom 
asigura o viață demnă, fericită 
pentru întregul nostru popor.

Manifestația dumneavoastră, 
cele care au avut loc în întrea
ga țară, sînt o dovadă elocven
tă a unității de nezdruncinat a 
întregului nostru popor, fără 
deosebire de naționalitate, în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, sînt o dovadă a hotărîrii

— țelul co-partid și de semne prie-

(Agerpres)
citori de la Uzinele 23 Au
gust. Privesc chipul atent al 
proiectantului Traian Călines
cu și ale celor din preajma 
sa — oameni în jurul a 45— 
50 de ani — ți nu pot să nu 
observ, în gesturile lor de a- 
dîncă aprobare, în aplauzele 
apăsate cu care subliniază 
împreună cu marea mulțime 
frazele cuvîntării, un senti
ment de mîndrie, de adîncă 
și omenească mîndrie. „Aveam 
atunci, în martie 1945, 23 de 
ani, ne spune fostul desenator 
tehnic de la „Malaxa", intra
sem de curînd în rîndurile 
partidului și în acele zile fier
binți, am participat nu odată, 
împreună cu tovarășii mei de 
muncă, la demonstrațiile care 
au avut loc aici, în Piața 
Palatului. Am trăit o nespusă 
bucurie atunci cînd datorită 
luptelor la care ne-a chemat 
partidul comunist, am reușit 
să-l alungăm pe Rădescu și să 
aducem la putere guvernul

MARE
DE GLASURI
Groza; dar cît de mare a 
fost atunci bucuria, nu îndrăz
nesc să o compar cu cea pe 
care o simt acum, la 25 de 
ani de la acea victorie, văzînd 
la ce realizări ne-a condus 
partidul, spre ce realizări și 
mai însemnate ne conduce în 
prezent...".

Drept argument personal, 
interlocutorul îți oferă o ci
fră : cînd s-au împlinit 20 de 
ani de la 6 martie 1945, uzina 
noastră realizase prototipul a 
două locomotive. Astăzi, la 
numai 5 ani, producem o în
treagă familie de locomotive 
cunoscute nu numai în țară 
ci ți peste hotare...

In preajmă, un masiv grup 
de elevi de la „Mihai Vitea
zul , „Iulia Hașdeu", „Spiru 
Haret". Evenimentele evocate 
trezesc în gîndurile lor senti
mente adinei de respect ți 
recunoștință. „Este sentimen
tul nostru cel mai fierbinte, 
ne-a mărturisit Adrian Cara- 
dima, elev în clasa a XH-a 
la Liceul „Mihai Viteazul", pe 
care-1 nutrim și-l vom nutri 
totdeauna pentru partidul co
munist, atît pentru faptele pe 
care le-am aflat din cartea de 
istorie, pe care le ascultăm 
acum evocate atît de cald de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cît mai ales pentru munca și 
strădania sa pe care noi, cei 
tineri, o simțim zi de zi, în 
grija ce ne-o poartă, nouă și 
țării întregi..."

In sala casei de cultură din 
j Hunedoara a avut loc o întîlnire
■ 8* A a elevilor din clasele a Xl-a și

a XII-a ale liceului teoretic și a 
celor din anul al IV-lea al liceu- 

sale de a înfăptui neabătut po- © industrial cu tovarășul Costa- 
litica internă și externă a J * 1 1 *’
partidului, politică ce cores- — 
punde pe deplin năzuințelor © 
națiunii noastre socialiste, cau
zei socialismului și păcii in 
lume.

Doresc încă o dată să vă ex
prim cele mai vii mulțumiri 
și să vă urez, în numele con
ducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră, tuturor cetățe
nilor Capitalei, tuturor cetățe
nilor patriei noastre, noi și noi 
succese în munca pentru edi
ficarea socialismului în Româ
nia. Vă doresc multă sănătate, 
multă fericire.Uriașa masă de oameni acla- © mă pe secretarul general al partidului, vasta piață și stră- zile care converg spre ea. de- © venind o mare care freamătă. Se ovaționează minute în șir _ pentru partid, pentru condu- © cerea sa, se intonează cîntece patriotice și revoluționare. Astfel se încheie această mă- © reață manifestație populară care a sărbătorit nu numai un act istoric, ci a constituit o ex- ™ presie a satisfacției față de realizarea celor mai îndrăzne- a țe visuri ou care și pentru care ™ poporul muncitor a pornit lupta pentru cucerirea puterii, A un legămînt de a înfăptui ” sarcinile trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. Secretarul A general al Partidului Cornu- nist Român și ceilalți conducători de partid și de stat se re- A întorc la sediul Comitetului Central, trecind din nou prin mijlocul mulțimii. Din ouloa- © rul viu de oameni prin care tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat pășesc, se întind mîini prietenoase care flutură buchete de flori, stegulețe, eșarfe. Asistăm la o emoționantă imagine a indestructibilei coeziuni statornicite între partid și popor, a unității mo- ral-politiice a întregii națiuni în jurul partidului, a dragostei profunde de care Partidul Comunist Român se bucură în rîndul maselor, care văd în el, în conducerea sa, chezășia mersului neabătut al României socialiste spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.
Aplauze și aclamații prelun

gite subliniază fiecare din 
paragrafele cuvîntării în care 
sînt prezentate marile succese 
obținute de poporul nostru 
în construcția socialismului, 
succese pe care le cunoaștem 
ți pentru care ne mîndrim cu 
toții. Cu aprobare unanimă 
ți entuziastă sînt primite cu
vintele în care secretarul ge
neral al partidului se referă 
la marile obiective ți sarcini 
pe care prezentul le pune în 
fața țării, în fața întregului 
popor, căci fiecare participant 
la miting, fiecare cetățean 
simte că în aceste cuvinte 
sînt câncentrate opțiunile sale 
fundamentale, hotărîrea nestră
mutată de a contribui cu toa
te puterile la înfăptuirea mă
reței opere de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, la în
făptuirea neabătută a politicii 
interne ți externe a partidului 
nostru. Doi utecițti, Dumitru 
Ghița ți Garabet Radu, din 
grupul celor de la C.I.L. Pi
pera, îmi sînt interlocutori în 
clipele în care ovațiile mulți
mii, îngemănate cu ale celor 
din Sala Palatului în scanda
rea numelui tovarășului 
Ceaușescu, marchează sfîrșitul 
cuvîntării: — „Ne-a impre
sionat și ne-a reținut atenția 
fiecare frază din cuvîntare, îmi 
spun ei. Am reținut îndeosebi 
acele cuvinte în care s-a sub
liniat că cel mai înalt omagiu 
pe care-l putem aduce parti
dului, poporului, este angaja
mentul de a munci și lupta 
cu și mai mult elan pentru 
înflorirea patriei, pentru bună
starea și fericirea celor ce 
muncesc, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate".

De la balconul central, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de ceilalți conducători ai 
partidului și statului, se adre
sează participanților la marea 
demonstrație din Piață. Izbuc
nesc nesfîrșite ovații și aplauze. 
Imensa adunare de oameni 
scandează „CEAUSESCU — 
P.C.RX, „CEAUȘESCU — 
P.C.R.". Și nestăvilita mani
festare de entuziasm, cu care 
această mare de inimi recep
tează cuvintele înflăcărate ale 
secretarului general al parti
dului, răsună ca un puternic 
legămînt. Legămîntul tuturor 
celor prezenți, al unui întreg 
popor al cărui program de 
muncă ți viață este politica și 
programul partidului, un le
gămînt a cărui garanție su
premă sînt faptele și realiză
rile cu care am dăruit chip 
nou României și prin care i-l 
vom face tot mai strălucitor 
și a cărui chezășie de împli
nire este priceperea, fermita
tea ți înalta răspundere cu 
care ne conduce Partidul Co
munist Român.

• ÎN DIALOG CU
- PROFESIA DE

METALURGIST

cile Trotuș, directorul general al 
Centralei siderurgice Hunedoara, 
care le-a vorbit despre dezvol
tarea rapidă și armonioasă a com- 
binatului hunedorean în anii pu- 

© terii populare, pe fundalul pro
gresului vertiginos al întregii in- 

_ dustrii metalurgice românești. 
© Vorbitorul a înfățișat, totodată, 

frumusețile, atracțiile și specifi- 
• cul meseriilor de fumalist, oțelar

și laminator, pe care sînt chemați 
să le îmbrățișeze cît mai mulți 

• tineri. întîlnirea, la care au par
ticipat peste 400 de elevi, face 
parte dintr-un program complex 
de acțiuni al Comitetului munici
pal Hunedoara al U.T.C. de 
popularizare în rîndul elevilor a 
diferitelor profesii, de informare 
a lor cu domeniile de activitate 
care le solicită în mod imperios 
prezența.

AL. BALGRADEAN

Ieri, de pe platoul din preaj
ma orășelului studențesc din 
Timișoara s-a înălțat pînă la al
titudinea de 3—400 metri, cu a- 
jutorul unui aerostat de con
strucție proprie, proaspătul ab
solvent al Facultății de filologie 
din localitate, Mircea Muntea- 
nu, reporter la Studioul de ra
dio Timișoara. Cu puțin timp 
înainte am stat de vorbă cu el. 
Ne-a mărturisit că urmărește 
tentative mult mai îndrăznețe 
și că ceea ce a făcut pînă acum 
reprezintă doar un început de 
drum. Aerostatul său este rea
lizat din masă plastică la în
treprinderea Guban și este um
plut cu hidrogen. Cu sprijinul 
specialiștilor de la Universitate 
și a altor instituții, precum și al 
organelor miliției, al pompieri
lor și aviației, Mircea Muntea- 
nu — în vîrstă de numai 25 de 
ani — și-a 
nutrit încă

realizat ieri un vis 
din copilărie.

I. DANCEA

La Bistrița
CASA UNDE 
A ADĂSTAT

< PETRU RAREȘ
_ A fost restaurată „Casa argin- 
© tarului" din Bistrița, unul din 

importantele monumente de ar- 
tă medievală transilvăneană. In 
prezent, clădirea adăpostește 
expoziții temporare de artă 

© plastică decorativă și va deveni 
în curînd o secție permanentă 

_ de etnografie și folclor, a mu- 
© zeului județean. După cum se 

știe, această clădire, care da- 
tează de aproximativ £00 de 
ani, l-a adăpostit în 1542 pe 
Petru Rareș cînd domnitorul 

© moldovean a vizitat Bistrița, 
pentru a întări drepturile de 
suzeranitate asupra cetății.

R. ION

SCENA >

•
 Fenomenul teatral se impune 

în această săptămînă printr-o a- 
bundență de premiere.
• Teatrul Bulandra lnaugurea- 

• ză seria de recitaluri „Poezie +
Muzică 1970“ aducînd la rampă, 
sîmbătă 14 martie, orele 21,30 pe 
tînărul menestrel al dorului, Tu- 

• dor Gheorghe. La același teatru,
o premieră pe scena Studioului, 
miercuri 11 martie: dramatizarea 
nuvelei lui Truman Capote, Har- 

• fa de iarbă. In regia lui Crin
Teodorescu și decorurile semnate 
de Liviu Ciulei și Dan Jltlanu e- 
voluează o distribuție de presti- 

• giu : Clody Bertoia, Eugenia Po- 
povlcl, Emil Botta. Glna Patrichi, 
Florian Pittiș și alții.

a Numele răsunător al lui Teri- 
nesse Williams și a sa „Noapte 
a Iguanei" se bucură de semnă- 

• tura regizorală a Soranel Coroa- 
mă șl de scenografia lui Liviu 
Ciulei. In premiera Naționalului 

• din Iași, de luni 9 martie, alături 
de Sergiu Tudose, Liana Mărgi- 
neanu. Adina Popa, remarcăm ti
nerii interprețl Domnița Mărcu- 
lescu șl Emil Coșeru.

• Duminică 15 martie, la Na
tional bucureștean, o premieră 

—. destinată tineretului : Moartea 
raț ultimului golan. Autor Virgil 

Stoenescu, regizor. Ion Finteșteanu 
și un colectiv actoricesc recrutat 
din cele mal tinere generații.

L. M.

ECRAN
• O nouă producție a Studiou

lui București la cinematograful 
A. Republica : „Doi bărbați pentru o 

moarte”. Regizorul Gh. Naghl si
operatorul Nicu 
imaginile filmice ale prozei, 
implicații rurale, a ini Sn+H 
dras și întîlnirea

A Alexandru, Monica Ghiuță, Ilarion 
Ciobanu.

Stan ne oferă 
cu 

a lui Suto An- 
cu actorii Matei

•
 • O 'prestigioasă realizare a ci

nematografiei engleze, prezentată

Fotografia: O. PLECAN

OMAGIU
In prag de primăvară, cînd 

pulsațiile firii sînt mai vii de- 
cit oricînd, strîngem din 
preaplinul bucuriilor anului 
buchet de recunoștință pen
tru tine, mamă ți iubită, soră 
sau tovarășă de muncă, FE
MEIE.

La sărbătoarea primăverii, 
sărbătoarea femeii este un o- 
magiu datorat acestei pre
zențe permanente atît în via
ța noastră intimă cit și în 
viața noastră publică. Numai 
dacă ne-am gindi Ia ipostaza 
ei maternă și ar fi suficient 
ca omagiul nostru Ia sărbă
toarea ei să capete încărcă
tura unui suveran simbol de 
celebrare a minunilor exis
tenței, a vieții.

Dar nu numai atît și cu a- 
tît mai puțin azi și aici. A- 
leasă ca zi sărbătorească, zi 
internațională a femeii, pen
tru emanciparea ei, pentru 
recunoașterea meritelor sale 
— egale cu ale bărbatului — 
în dezvoltarea civilizației u- 
mane, 8 martie a dobîndit cu 
totul alte semnificații în a- 
cea parte a lumii care con
struiește ți desăvîrșește so
cietatea socialistă și comu
nistă. Socialismul și-a dove
dit și aici, în acest dome
niu secular de inechitate, su
perioritatea față de oricare 
orînduire socială prin înfăp
tuirea egalității în drepturi 
a femeii, prin descătușarea 
ei morală ți socială, prin a- 
sigurarea — fără discrimina
re — a locului social în ca- 
re-și poafe manifesta plenar 
capacitatea și personalitatea.

In istoria patriei noastre a- 
precierea modesici, a hărni
ciei, a sensibilității ei n-a 
fost o consemnare a bunăvo

..... > A . A.-K 8

... .....

în cadrul Festivalului filmului 
britanic, se întîlnește cu marele 
public. La cinematograful Patria, 
premiera ecranizării lui Terence 
Young, Moll Flanders ne atrage 
și printr-o distribuție strălucitoa
re în nume de vedete Kim Novak, 
Richard Johnson, Lily Palmer, 
Vittorio de Sica.

L. M.

TELEVIZIUNE

• Ciclul săptăminal „Confrun
tări” prezintă emisiunea pentru 
liceeni intitulată „A fi sau a nu 
fi.„tocilar"? Pentru a da răspuns 
la această întrebare... hamletia- 
nă, redactorul Teodor Ioaneș a 
invitat în studio cîțiva elevi ai 
liceelor din Capitală (Mihai Vi
teazul, Liceul nr. 39, Matei Basa- 
rab șl Liceul Dr. Petru Groza). 
Va fi o dezbatere sinceră, deschi
să privind modul cum 
învățat — întreținută de 
Ileana Mihu, gazda emisiunii.

trebule 
eleva

• Un scenariu original, scris 
special pentru televiziune — „Tea
tru cu bile" de Dorel Dorian, în 
regia lui Petre Sava Băleanu — 
vom viziona în cadrul serii de 
teatru. Remarcăm prezența artis
tului emerit Liviu Ciulei, pentru 
prima oară într-o producție pro
prie a televiziunii, unde interpre
tează un personaj ce joacă inter
minabile partide de biliard cu 
sine însuși și acordă interviuri 
unei răpitoare reportere TV (in
terpretată de Ilinca Tomorovea- 
nu). „Piesa lui Dorian — ne spu
ne Liviu Ciulei — e o schiță li
terară scrisă cu farmec, condu- 
cînd cu abilitate jocul pe care 
și-l propune între imaginație și 
realitate. Am fost bucuros să lu
crez într-o piesă originală con
temporană, cu un text ce urmă
rește cu îndemînare serpentinele 
psihologice ale personajelor".

ION PASAT

PORTATIV
Prin „săptămînă muzicală" care 

se deschide organizatorii vieții 
concertistice au vrut, pare-se, să-șl 
ia „revanșa” — întocmind o a- 

inței, ci recunoașterea pre
zenței ei în toate momentele 
cruciale ale națiuniii noastre, 
la toate luptele de eliberare 
socială și națională. Dar, pen
tru prima oară în istoria 
României, orînduirea socia
listă a creat cadrul juridic și 
condițile materiale trebuitoa
re ca integrarea femeii în 
condiții echitabile în viața 
economică, politică și socia
lă a țării să fie o realitate 
pilduitoare. Căci nu peste tot

8 MARTIE — 
ZIUA INTER 

NAȚIONALĂ 
fcO FEMEII

pămintul, unde trăiesc și 
muncesc oamenii, capacita
tea, energia și talentul fe
meii sînt recunoscute, deși 
tot mai mult și mai pro
fund își face loc ideea că 
realitatea acestei recunoa
șteri este o imagine conclu
dentă asupra nivelului unei 
civilizații, asupra gradului 
de echitate și eficiență a 
acestei civilizații. ,,Mani
festarea largă — spunea se
cretarul general a! partidu
lui nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — a 
capacității milioanelor de fe
mei din țara noastră în sfera 
activității materiale și spiri
tuale, în conducerea treburi
lor politice este o expresie a

gendă bogată, plină de interes șl 
pe plan simfonic, și cameral, șl 
liric.

Din suita acestor manifestări ne 
permitem să semnalăm înainte 
de toate două unice concerte pen
tru acei care găsesc într-o mani
festare de muzică de cameră o 
adîncă satisfacție artistică, posi
bilitatea unui contact profund cu 
marile meditații sonore : concer
tul unul celebru Trio de muzi
cieni sovietici (Dmitri Bașkirov, 
Igor Bezrodnîi și Mihai Homitzer) 
și Concertul cvartetului Filarmo
nicii din Cluj avîndu-1 drept 
prim violonist pe Ștefan Ruha. In 
concertul de mîine seară muzi
cienii sovietici vor interpreta lu
crări de Beethoven, Cealkovski 
și Skorik.

Remarcabil se anunță concertul 
cvartetului clujean. In cadrul „O- 
limpiadel beethoveniene", muzi
cienii clujeni vor interpreta trei 
mari lucrări ale „Titanului", prin
tre care cvartetul op. 127, primul 
din ultimele sale cvartete „cel 
mai desăvîrșit poate — cum spu
nea exegetul său R. Rolland — 
șl în orice caz. cel mai senin : 
„cele din urmă zile'de fericire de
plină, împăcarea îmbătată în na
tură, convorbirile de dragoste și 
de extaz cu țărîna, văzduhul și 
apa, murmurul lin al rîurllor. sub 
cortul cerului întins între cren
gile înalte ale copacilor bătrîni... 
Cele patru vînturi ale gîndirii se 
adună aici, în pacea zărilor 
calme”.

I. S.

CLUBUL 

• Duminică ora 18, Modern- 
clubul oferă tinerelor fete un 
spectacol special, care va avea 
ca motto : „Deschideți larg por
țile, să intre domnițele". Din 
program : melodii de muzică u- 
șoară în interpretarea soliștilor 
Antonel Dumitrache, Petre Geam- 
bașu și Liviu Marcovici.

• „Probleme ale romanului mo
dern", constituie tema unui nou 
și util schimb de opinii, cu parti
ciparea lectorului universitar Ma
tei Călinescu și a criticilor Ion 
Negoițescu și Laurențiu Ulici. ln- 
tîlnirea va avea loc marți 10 mar-

superiorității democrației 
noastre socialiste".

Intr-adevăr, în bilanțul re
alizărilor de pînă acum ale 
Orinduirii noastre socialiste 
noua condiție socială a fe
meii (ilustrată atît prin a- 
portul ei remarcabil în toa
te domeniile sferei produc
ției bunurilor materiale și 
spirituale cit și prin partici
parea sa la rezolvarea trebu
rilor publice) trebuie așeza
tă la loc de frunte.

Conștiente de condițiile ma
teriale și morale mereu mai 
bune, femeile din țara noas
tră depun eforturi susținute 
pentru traducerea în viață a 
înaltului angajament asumat 
de întregul nostru popor o 
dată cu hotăririle Congresu
lui al X-lea, de a ridica Ro
mânia socialistă la nivelul 
unei națiuni multilateral dez
voltate.

Este suficient să amintim 
aici că peste 47 la sută din 
populația activă a țării o re
prezintă femeile, pentru a a- 
vea o imagine exactă a apor
tului pe care ele l-au adus Ia 
toate succesele dobîndite 
pînă acum, pentru a avea o 
imagine exactă de ceea ce 
va reprezenta rodul hărniciei, 
talentului și a entuziasmului 
lor constructiv la roadele ma
teriale și de frumusețe din 
anii ce vin.

Sărbătorind, la capătul a- 
cestei săptămîni ' lucrătoare, 
ziua de 8 martie, ziua femeii, 
gîndul nostru bun, de primă
vară a speranței și a certitu
dinii se îndreaptă spre tine 
mamă și soție, soră sau to
varăș de muncă, FEMEIE !

V. ARACHELIAN

a
„Grigore Preoteasa",

tie, ora 20,45 la Casa de cultură 
studenților . ~
sub egida jClubului actualităților.

• Cursul „Aerocosmonautiea” 
al Teluiic-clubului programează în 
săptămina viitoare tema „Cel 
dintîi zbor al omului în Cosmos", 
susținută miercuri, 11 martie, ora 
19 de conf. ing. Radu Stoika.

• tncepînd de marți, 10 martie, 
scena Casei de cultură a studen
ților va deveni gazda Festivalului 
de primăvară al artei studențești 
din Centrul Universitar București. 
Pînă duminică, cînd va avea ioc 
concertul laureaților. seară de 
seară, într-o competiție a veseliei 
și tinereții, cele mai bune forma
ții artistice studențești vor pre
zenta spectacole folclorice, de 
muzică ușoară și varietăți.

LA BRASOV:
CERCUL DE ESTETICĂ

INDUSTRIALĂ
CU CiTEVA ZILE ÎNAINTE DE INAUGURARE
Intenția Comitetului jude

țean Brașov al U.T.C. este de 
a grăbi procesul de intrare în 
drepturi a esteticii industri
ale, gindindu-ne la cei ce tre
buie s-o propagă, să-i facili
teze ascensiunea. De fapt, 
cursurile de estetică industri
ală ce urmează să se deschidă 
curînd, programate pe o dis
tanță de trei luni, cu prele
geri săptămînale de 2—3 ore, 
se vor desfășura intr-un am
fiteatru cu 300 de locuri, ca
pacitatea sălii constituind o 
invitație pentru toți cei care 
doresc să participe. Cu men
țiunea însă că vor avea prio
ritate tinerii ingineri ți eco
nomiști, din întreprinderi și

DUPĂ PATRU MEDALII CUCE
RITE ANUL TRECUT, ALTE

CINCI 
INVENȚII 

ROMÂNEȘTI
VOR FI PREZENTE LA SALO
NUL INTERNATIONAL DE LA 

BRUXELLES

între 13 și 22 martie va avea 
loc la Bruxelles cel de al 19-lea 
Salon Internațional al Invenți
ilor. Despre participarea țârii 
noastre la această importantă 
competiție internațională a in
teligenței tehnice ne vorbește 
ing. GHEORGHE LASOU, șeful 
serviciului export brevete și li
cențe din cadrul întreprinderii 
„Industrialexport".

— Participarea inventatorilor 
români la saloanele de la Bru
xelles are o frumoasă tradiție. 
Anul trecut de exemplu palma
resul lor a înregistrat patru 
medalii de aur pentru cele pa
tru invenții prezentate. Ca ur
mare a succesului obținut și a 
interesului stîrnit de invențiile 
românești, sîntem In prezent 
într-o fază avansată a tratati
velor de valorificare a două 
dintre ele.

Anul acesta țara noastră va fi 
reprezentată de cinci invenții, 
selecționate dintr-un număr de 
aproximativ 150 propuse Între
prinderii „Industrialexpor 
pentru valorificare In străină
tate. Este vorba despre „Ma
șina de toreretat", realizată de 

ing. IOAN TOMA, de la Cen
trala minereurilor neferoase 
Deva. Ea permite transportul 
materialului granular cu ajuto
rul aerului comprimat atît în 
plan orizontal cît și vertical. 
Mașina are aplicații In transpor
tarea și șprițuirea cu beton a 
pereților galeriilor de mină.

O altă invenție este cea a 
prof. univ. TH. BURGHELE și a 
colaboratorilor săi de la Spita
lul Panduri din București pri
vind un procedeu și un aparat 
pentru neurostimulare a vezicii 
urinare. Invenția modernizează 
sistemul de tratament al boli
lor aparatului urinar.

Ing. IOAN BEIU, ing. D. COS- 
TACHE, ing. N. DOBRE și N. 
RUCAREANU de la Uzina de U- 
tilaj Chimic „Grivița Roșie" sînt 
autorii unui procedeu și a unei 
mașini pentru fabricarea țevilor 
rotunde cu aripioare, care au 
importante aplicații în aparate
le schimbătoare de căldură. In
venția va fi prezentată de ase
menea In cadrul salonului.

Un colectiv de la Fabrica de 
ace din București format din 

ing. VLADIMIR SOLOAN^COV 
și LAURENȚIU POP, a elaborat 
invenția „Procedeu și mașină 
automată pentru confecționarea 
armăturilor la miezurile de ra
diatoare". Sperăm că procedeul 
modern elaborat de cei doi spe
cialiști va stîrni interesul fir
melor străine.

în sfîrșit, din partea Institu
tului de energetică al Academi
ei RSR, sub semnătura dr. ing. 
Călin Adrian Vasilescu și a ing. 
I. Ștefan vom prezenta un pro
cedeu și un dispozitiv pentru 
îmbunătățirea arderii și perfor
manțelor motoarelor cu combu
stie internă în regim de altitu
dine. Procedeul românesc îm
bunătățește simțitor randamen
tul motoarelor în condiții de 
exploatare în. regiuni montane.

— Riscați un pronostic ?
— Evident un răspuns precis 

la întrebarea dv. este foarte 
greu de dat. Totuși, datorită 
nivelului tehnic ridicat, datori
tă soluțiilor ingenioase propuse 
de invențiile românești, consi
der că ele se vor impune aten
ției juriului și al firmelor in
teresate. Desigur, participarea 
noastră la cel de al 10-lea Sa
lon Internațional al Invențiilor 
de la Bruxelles va crea noi 
perspective în dezvoltarea co
merțului românesc cu un pro
dus atît de prețios cum este in
teligența tehnică.

P. J.

instituții, elevi de la liceele 
de specialitate și școli teh
nice, studenți de la Institutul 
politehnic.

Expunerile, pregătite de tî- 
nărul inginer Mihai Nadin, 
doctorand în estetică, au în 
vedere principiile teoretice 
ale esteticii industriale, avan
tajele sale, legindu-le nemij
locit de aplicații practice, în
deosebi pentru produse rea
lizate in întreprinderile bra
șovene. Ele vor fi însoțite de 
materiale grafice, planșe, dia
pozitive etc.

Ing. ION STATE, 
șeful secției economice a Co
mitetului județean Brașov 

al U.T.C.
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CINE NE-A ADUS

Ipoteza este formulată cu 
multe argumente de astrofizicie
nii sovietici, M. VASIN și A. 
ȘCERBAKOV.

Romantica și misterioasa 
Lună, care a inspirat atitea 
poezii de dragoste și povestiri 
științifico-fantastice, nu și-a 
dezvăluit încă originea. Pînă 
acum s-au emis mai multe 
ipoteze în acest sens : • ar 
fi un „fragment" desprins 
din Pămînt în urma rotației 
lui rapide * ar fi un corp 
format concomitent din ace
lași „nor" de materie cosmi
că • ar fi un alt corp ceresc 
ce a fost atras întîmplător de 
gravitația terestră. Dar iată 
acum și o nouă ipoteză : Luna 
ar fi o astronavă gigantică 
făcută de ființe inteligente !? 
Deși ea ar putea provoca la 
unii doar zîmbete, noi o re
producem, așa cum a fost ex
pusă în marele „Paese Sera" 
și „Borba", pentru a infor
ma pe cititorii noștri și asu
pra acestei ipoteze.

„N-avem intenția, subliniază cei doi oameni de știință, să născocim niște povestiri științifico-fantastice. Teoria noastră se bazează pe verificarea minuțioasă a întregului bagaj de date pe care le posedă omenirea despre satelitul planetei noastre. In cadrul noii ipoteze, multe din problemele considerate astăzi ’„enigme" ale Lunii își găsesc o explicație plauzibilă".După ce resping teoriile privind originea Lunii, formulate pînă acum, Vasin și Șcer- bakov afirmă că explicația a- pariției formațiunii Pămînt. — Lună ar putea fi următoarea : „Cîndva, Luna s-a apropiat de Pămînt la o distanță corespunzătoare și apoi viteza ei de deplasare s-a micșorat, datorită unui întreg șir de rachete de propulsie. Nu vrem să facem supoziții, adaugă cei doi astrofizicieni, asupra naturii ființelor care au făcut Luna, de unde au venit și în ce scop. Aici ne-am lansa în domeniul fanteziei științifice. Dar, în baza datelor de care dispunem, putem presupune că Luna este în realitate o sferă cu înveliș subțire, făcută pentru călătorii de lungă durată în urmă cu miliarde de ani. Sub învelișul ei se află o parte din masa Lunii, cu rezerve de combustibil, piese de schimb, instalațiile de propulsie și instrumentele necesare pentru deplasarea ei".Cei doi savanți amintesc faptul că americanii au publicat știrea despre existența pe suprafața Lunii a cromului, toriuiui și titanului. Acestea sînt metale foarte rezistente la oxidare si combinare cu alte elemente.In ceea ce privește enigma craterelor de pe Lună, precum și ipoteza despre originea lor meteorică, se pune întrebarea : de ce toate aceste cratere, indiferent de mărimea lor inițială și de viteza meteoriților care au bombardat satelitul planetei noastre. au a- dincimea aproape egală — de 2—3 kilometri, dar lățimea foarte diferită ?„Se poate ajunge la concluzia că, stcăpungind stratul exterior, meteoriții s-au izbit de 
o barieră de netrecut. în momentele respective se produc explozii puternice a căror e- nergie smulge din stratul de protecție elemente constitutive, „mătură" suprafața și modelează pereții marginali ai craterelor".Pentru a demonstra acest lucru, afirmă cei doi oameni de știință, se poate face o experiență simplă. Dacă acoperim o placă metalică cu un strat de făină și o stropim a- poi cu picături de apă, pe placă vor apare niște cratere cu 
raza diferită, dar cu adînci- mea egală.Prin urmare, potrivit acestei ipoteze, Luna are scoarța constituită din două straturi : stratul exterior antitermic a cărui grosime medie este de 4 kilometri (fiind mai mică în regiunea! mărilor selenare) și stratul de blindaj, care ar putea avea o grosime de 30 kilometri.M'.i există încă o enigmă a Lunii • atracția gravitațională, care crește în regiunea unor mări. Cei doi savanți sovietici formulează în această privință următoarea iooteză :„Cîndva, sub aceste regiuni de pe care meteoriții au smuls stratul de protecție, au fost instalate niște mecanismeriașe, care asigurau protecția masei conținute în mările respective. Aceste mecanisme a- fectează gravitația".In încheiere, Vasin și bakov declară că „toate tea sînt numai ipoteze,mează ca ele să fie demonstrate prin dovezi concrete".

u-
Șcer- aces-Ur-

jms tsssjh&
rvoluția omului a luat sfîrșit ? Reprezintă omul de 

astăzi, cu înfățișarea, calitățile și defectele sale, „pune- 
tul terminus" al unuia dintre cele mai celebre lanțuri 
evolutive cunoscute P Trecutul său s-a numit homo 
faber, prezentul este sinonim cu homo sapiens, iat 
viitorul — afirmă savanții — se va chema homo sa

pientissimus (omul cel mai înțelept)...
Deci omul evoluează în continuare, neîntrerupt. Ultimele sute 

de mii de ani, cărora, cel puțin din punct de vedere anatomic, le 
aparține și omul modern, înseamnă doar o etapă dirttr-un proces, 
un segment, dintr-un traseu, parțial, previzibil.

Cum va fi homo sapientissimus ? în linii mari: oamenii viito
rului vor fi mai inteligenți decît noi, mai complex dotați intelec
tual. Ne vor depăși deci, susțin unii savanți, fiindcă vor gîndi mai 
bine decît noi.

Nu ne vor depăși (sau ne vor depăși cel mult doar sub o anume 
latură), fiindcă afectiv, emoțional, ca sensibilitate, le vom rămîne 
cu mult superiori. Deci sub aspectul raportului dintre capacitatea 
de a gîndi, a analiza și a simți, se pare că noi, „oamenii înțelepți", 
reprezentăm faza optimă, cea mai echilibrată posibil. Vom ajunge 
oare noi, să reprezentăm, pentru generația „sapientissima" ceea ce 
antichitatea sau clasicismul modern reprezintă pentru noi: armonia, 
raportul optim între fizic și psihic, între rațiune și sentiment, în 
tre dorință și faptă ?

Poate că, din această cauză, homo sapientissimus, al cărui 
creier, bulbucat, hipertrofiat, devenit un soi de computer, de in
strument de analizat, sintetizat și descoperit orice, își va aminti 
cu nostalgie de noi, ultimele generații de oameni frumoși și visă
tori, de poeți și de zănateci...

Oricum, deoarece procesul de conturare al lui homo sapientissi
mus a început deja, s-ar putea pune problema corijării în per
spectivă, prin modificarea sistemelor de muncă și educație a unor 
eventuale și previzibile „carențe ... Fiindcă homo sapientissimus 
se ’ “ ■ - ----- ’ -
„prototipurile" sale.

mtuale și ------- — ------ - ------ .
naște din noi, fiindcă poate că unii dintre noi șîntem, deja,

mus

sapien

„celor maiCare va fi, mai precis, înfățișarea .. 
înțelepți oameni" ? Încercăm, cu ajutorul antropologului HANS ROTH de la Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj, (care se ocupă de mai 
multă vreme cu asemenea cercetări să 
schițăm portretul fizic.

Materialele publicate în această pagină nu țin de domeniul literaturii de anticipație. Deși ipotezele pe care 
le conțin par poate hazardate, ele au toate girul unor oameni de știință. Fără îndoială că ele vor stîrni multe 
controverse în rîndurile cititorilor, așa după cum au stîrnit și în rîndurile oamenilor de știință. Dar aceasta 
e soarta tuturor ipotezelor... Departe de a rezolva problemele puse în discuție, ele au apărut ca o reacție la 
o serie de dificultăți pe care le întîmpină știința contemporană în explicarea unor fenomene. Meritul unor ase
menea idei este acela de a trezi pasiuni în jurul unui subiect, de a stimula imaginația cercetătorilor, și chiar 
a amatorilor, sugerînd alte drumuri decît cele deja bă tute.

Desigur, puteți să nu fiți de acord cu teoriile reproduse în această pagină. CARE ESTE ATUNCI IPO
TEZA DUMNEAVOASTRĂ ?

IPOTEZELOR

Urmele pașilor omului pe Lună. Ele vor rămine nealterate timp de 20 000 de ani, ca o mărturie a 
vizitei unor fiin(e inteligente prin aceste locuri. A fost vizitat Pămîntul acum 15—20 000 de ani, după 
cum se presupune, de cosnionauți din alte sisteme planetare ? Urmele pașilor lor dacă au fost — s-au 
șters... O serie de enigme arheologice și legendele biblice pun însă în încurcătură oamenii de știință 

și alimentează fantezia scriitorilor.
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Recent, a fost emi
să ipoteza după care 
continentele pămintu- 
lui și-ar datora exis
tența coliziunii intre 
cîteva plăci uriașe de 
rocă aflate dedesub
tul suprafețe; globu
lui (pe care-1 închid 
aproape ermetic).

Mijlocul prin care 
a apărut pămîntul la 
suprafața apelor* cu 
circa 3 000 milioane 
ani in urmă, pare să 
fi fost ridicarea ma
teriei la linia de co
liziune dintre două 
plăci.

Ipoteza aparține lui 
J. F. DEWEY, de la 
Universitatea Cam
bridge și BRENDEI 
HORSFIELD, de la 
B.B.C. Ea încearcă să 
explice cum se nasc 
și cum evoluează 
continentele. Aceas
tă teorie se bazează 
pe o recentă descope
rire : pătura inferioa
ră a scoarței pănrin- 
tești, cunoscută sub 
numele de litosferă, 
este divizată într-o 
serie întreagă de 
plăci rigide. Plăcile, 
care sînt constituite 
clin straturi de rocă 
groase de cîțiva kilo
metri și lungi de cî
teva mii de kilome
tri, sînt mișcate late
ral de către forțele 
subterane (de pildă, 
de către curenții de 
convecție provocați 
de căldura internă a 
pămîntului).

■ ■■■■■■■■ ■

Argumentele demonstrației care urmează aparțin unui 
cunoscut savant sovietic, profesorul ȘKLOVSKI ; sub forma 
unui interviu ele au fost publicate 
serie de ipoteze științifice ce a fost tipărit Ia Moscova atit în 
limba rusă cit și în principalele linibi de circulație mondială.

într-un volum tratînd o

în 1877, astronomul american 
Hall a descoperit cei doi sateliți 
ai planetei Marte, denumiți apoi 
Phobos și Deimos (ceea ce în
seamnă „teama" și „groaza"). 
Phobos are o orbită aproape eja
culară, cu raza de 9476 km. El 
evoluează adică la numai 6 000 
km de suprafața lui Marte. Este 
singurul satelit în tot sistemul so
lar a cărei perioadă de revoluție 
este inferioară celei a „planetei- 
mamă". (7h 39 min.). Iată deci 
prima ciudățenie... Deimos are de 
asemenea o orbită circulară cu o 
rază de 23 500 km și o perioadă 
de revoluție de 30 h 18 min. Se 
estimează că diametrul lui Phobos 
este de circa 16 km, iar cel al 
lui Deimos de circa 8 km.

De la început impresionează 
dimensiunile cu totul insignifian
te al acestor sateliți ca și apro-

pierea lor neobișnuit de mare de 
planetă. In plus, ei au o particu
laritate uimitoare care îi deose
bește de toți ceilalți sateliți din 
sistemul solar. După cum spune 
Șklovski, comportarea lor consti
tuie „un veritabil scandal în me
canica corpurilor cerești". Despre 
ce este vorba : la începutul seco
lului, astronomul rus Gherman 
Struve a efectuat observații deo
sebit de minuțioase asupra carac
teristicilor orbitelor lui Phobos și 
Deimos. In 1945. savantul ameri
can Sharpless a refăcut aceste 
măsurători și spre stupefacția sa 
a constatat că în cîteva zeci de 
ani Phobos s-a depărtat de orbita

SATELIȚII LUI MARTE 
SÎNT ARTIFICIALI?

Cele 6 marj plăci, 
și alte cîteva — mai 
mici, care capsulează 
interiorul globului, 
poartă pe ele masele 
de rocă continentale 
ca pe niște pasageri; 
în oceane, unde plă
cile formează chiar 
fundul, ele suportă 
vaste cantități de se-

■

In vreme ce margi
nea din fată a uneia 
dintre plăci este cu
fundată in interiorul 
mantalei, în golul ca
re se iscă începe să 
izvorască materie 
minerală nouă. Lan
țul submarin de 
munți din Atlantic 
pare să fie unul din

EVOLUȚIA
MĂRILOR

BBBBBBBBB

tinentelor. Cufunda
rea unui asemenea 
strat al litosferei es
te însoțită de o căl
dură intensă și de e- 
rupții vulcanice care 
pot, cu timpul, să 
construiască un arc 
de insule deasupra 
locului în care placa 
este imersă.

In perioada timpu
rie a evoluției pă
mîntului, cînd globul 
era probabil acoperit 
cu apă, multe arcuri 
de insule se vor fi 
format astfel, consti
tuind apoi o bază 
pentru suprafețe tot 
mai mari — o dată cu

».

SI CONTINENTELOR
a-
a- 
se

dimente depuse de 
pe.

Acolo unde două 
semenea plăci 
mișcă una împotriva
alteia, una din ele 
este înfundată în 
mantaua pămîntului. 
Ir. același timp, mar
ginea din față a ce
leilalte plăci este în
covoiată în sus și 
formează un arc de 
insule, precum cele 
ale Japoniei, sau, da
că există un conți, 
nent în apropiere, 
formează un lanț de 
munți, precum Anzii 
din America de Sud.

locurile in care o 
nouă placă a fost 
scoasă din manta. 
Formarea de noi plăci 
de fiecare parte a 
crestei submarine din 
mijlocul Atlanticului 
a însoțit fisiunea A- 
fricii de America de 
Sud acum 200 mili
oane ani, precum 
și lărgirea Atlanticu
lui între aceste două 
continente. Dewei și 
Horsfield consideră 
că liniile în lungul 
cărora unele plăci 
sint scufundate ar fi 
cheia evoluției con-

schimbările suferite 
de sistemul de plăci.

Unele din aceste 
mase de pămînt, con
tinuă teoria, au for
mat nucleele prime, 
lor continente. Alte
le vor fi fost erodate 
de către procesele 
climatice cunoscute, 
risipindu-și materia 
în oceane și depunîn- 
d-o ca sediment- Mari 
cantități de sediment 
au fost acumulate la 
marginea continente
lor sau lingă arcurile 
de insule.

Acolo unde margi-

■
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nea unei plăci se a- 
flă ■ 
de 
ra 
de 
cii 
mentul și-1 va trans
forma în rocă, ridi- 
cindu-1 sub formă de 
munți sau ca o pre
lungire a continentu
lui.

Alt mod prin care 
se poate forma usca
tul ar fi prin mișca
rea de sub ocean a 
două plăci una împo
triva alteia. In acest 
caz, sedimentele afla
te la mijloc se vor 
ridica sub formă de 
munți. Un exemplu al 
acestei situații ar fi 
Himalaia — formată 
atunci cînd India, 
parte a Africii, a fost 
împinsă spre conti
nentul asiatic.

Continentele lumii 
sînt alcătuite deci, ca 
urmare a acestei teo
rii, dintr-un mozaic 
de fragmente forma
te în epoci diferite, 
apoi redistribuite 
treptat în ceea ce 
cunoaștem a fi schim
barea formei, locului 
și mărimii continen
telor. Intrucît plăcile 
sînt continuu degra
date dedesubtul lan
țurilor muntoase ori 
in marile canioane 
submarine, durata 
vieții lor este limita
tă.

sub un morman 
sedimente, căldu- 
intensă generată 
scufundarea plă- 
va „coace" sedi-

corpuri cosmice goale în interior. 
Și atunci ?

Și atunci, Phobos nu poate fi 
decît de origine artificială... Parti
cularitățile lui Deimos, deși mat 
puțin flagrante, permit să presu
punem că nici el nu este un corp 
natural.

S-ar putea pune întrebarea : 
sateliții lui Marte nu sînt prea 
mari pentru a putea bănui că au 
o origine artificială ?

Bineînțeles, ei au dimensiuni 
importante și masa lor poate fi 
de circa o sută de milioane de 
tone sau mai mult. Dar fabricarea 
unor astfel de sateliți nu consti
tuie o problemă tehnică pentru 
ființe inteligente. Să nu uităm 
că oamenii au construit acum trei 
mii de ani, sub domnia faraonu
lui Keops o piramidă gigantică ce 
cîntărea aproape zece milioane 
de tone. Și aceasta într-o vreme 
cînd muncitorii dispuneau doar

Una din imaginile transmise de „Mariner 6“. Ea a fost luată de 
la 4 000 kilometri și cuprinde o suprafață cu diametrul de 50 

kilometri din apropierea Polului Nord al planetei Marte

IJ

anterioară cu peste 2 grade și ju
mătate. Cu alte cuvinte, el și-a 
încetinit mișcarea și s-a apropiat 
de Marte. Este exact ceea ce se 
întîmplă cu sateliții artificiali. 
Conform calculelor, peste 15 mi
lioane de ani Phobos se va pră
buși pe suprafața planetei. Tre- 
cînd țn revistă numeroasele ipo
teze care au încercat de-a lungul 
anilor să explice acest fenomen 
fără egal în sistemul nostru pla
netar, Șklovski a efectuat o serie 
de calcule care, după concluzia 
sa, dovedesc că nici o cauză na
turală nu poate explica contradic
țiile ce apar în comportarea celot 
doi sateliți și nici originea lor. 
După părerea sa, în accelerarea 
cursei lui Phobos un rol esențial 
îl are rezistența păturilor supe
rioare ale atmosferei. Dar, pentru 
ca o atmosferă atît de rarefiată 
ca cea a planetei Marte să poată 
avea o astfel de influență, Phobos 
trebuie să aibă o masă foarte 
mică și deci o densitate medie 
de circa o mie de ori inferioară 
celei a apei. Evident, un corp 
solid, plin, nu poate avea o astfel 
de densitate, inferioară celei a 
aerului. Nu există decît o singură 
posibilitate de a explica forma 
inalterabilă a satelitului și deri
zoria sa densitate: faptul că el 
este gol în interior I

Dar după cum se știe nu există

de instrumente rudimentare 
de forța brațelor lor.

Cine ar fi putut însă lansa 
ceste gigantice „piramide" cosmi
ce zburătoare în jurul lui Marte ? 
Unii astronomi apreciază că a- 
cum două sau trei miliarde de 
ani pe Marte condițiile de viață 
erau cu totul diferite de cele ac
tuale. Existau atunci imense în
tinderi de apă, ca și cantități su
ficiente de oxigen. Probabil că în 
vremurile acelea au apărut și 
ființe inteligente ce au atins un 
înalt grad de civilizație. Oare sa
teliții acestei planete nu sînt 
două monumente, infinit mai du
rabile decît piramidele, lăsate de 
marțieni ca un mesaj periNu ci
vilizațiile ce aveau să se nască 
pe alte planete... ? Mesaj pe care 
noi sîntem astăzi pe cale de a-l 
descifra ? Fără îndoială, ipoteza 
aceasta va fi curînd clarificată. 
Probabil că pînă la sfîrșitul se
colului oamenii vor debarca pe 
Marte și desigur vor vizita sate
liții acestei planete. Fie că vom 
găsi pe aceste două mici corpuri 
cerești vestigiile unei civilizații 
dipărute, fie că nu, oricum miste
rul acestor doi sateliți, fără ase
mănare în tot sistemul solar, va 
fi dezlegat probabil în cursul 
vieții noastre.

fi

a-

nnd capul va suferi 
_ ________ esențiale, determi
nate de dezvoltarea creierului, a 
părții inferioare a lobului frontal. 
De altfel aceasta este porțiunea 
c.ea mai nestabilizată, pasibilă de 
a înregistra (evident în legătură 
cu creșterea în continuare a pon
derii funcției „raționale*4) cea mai 
accentuată dezvoltare.

Lipsind stimulii naturali speci
fici mediului în care au trăit, la 
început, oamenii, simțurile (auz, 
văz, miros), care înregistrează 
deja o slăbire pronunțată, vor re
gresa, pînă la o limită greu de 
definit. Datorită perspectivei ali
mentației sintetice, aparatul bu
cal, dento-maxilar se vk... minia
turiza. De pildă, un adult va a- 
junge să posede un aparat dento- 
maxilar asemănător cu cel pe 
care îl au astăzi copiii sau oame
nii foarte bătrîni.

Volumul total al cutiei cranie
ne va spori cu mult, ajungînd 
disproporționat față de al celor
lalte segmente ale corpului. Tre
buie menționat, de asemenea, 
faptul că proporționalitatea exte
rioară și interioară actuală a 
craniului va fi modificată sub
stanțial și, după cit se pare, deloc 
în „spirit estetic".

Cit privește scheletul, acesta 
își va pierde din masivitate. Dis
pariția, aproape generală, a mun
cii. fizice în condițiile în care ma
șinile vor ajunge să efectueze ma
joritatea activităților va duce, în 
mod logic, la „subțierea" structu
rii osoase a corpului. O serie de 
vertebre din regiunea inferioară 
a coloanei vertebrale au tendința 
să se taseze, să dispară. Ca atare 
rezultă o modificare a dimensiunii 
trunchiului. Acesta va fi mai 
scurt și mai fragil. Mai fragile vor 
fi și membrele, atît cele inferioa
re cit și cele posterioare. O men
țiune specială pentru mîini care, 
deși vor fi mult mai puțin vigu
roase, vor beneficia în schimb de 
o abilitate fără precedent. Dege
tele vor acționa cu precizia și 
rapiditatea unor pîrghii sau ma
nete mecanice. Rezultă că aspec
tul exterior al omului se va mo
difica prin schimbarea dimensiu
nilor segmentelor corpului și mai 
ales, a raportului dintre ele.

Toate acestea nu sînt însă de
cît ipoteze care extrapolează o 
serie de tendințe care au apărut 
azi, în germene. Apariția unui om 
cu aspectul descris de noi, aici, 
presupune un proces evolutiv de 
mai multe sute de mii de ani. 
Este foarte probabil ca în aceas
tă perioadă urmașii noștri, pro
fitând de... timpul liber, din ce îl I 
ce mai larg, pe care li-1 Va punO 
la dispoziție o civilizație industria 
lă tot mai avansată, vor încerca, 
prin sport și alte activități, să de 
vină nu numai mai inteligenți 
dar și cel puțin, tot atît de arma 
nios dezvoltați fizic ca și oamenii 
actuali.

în primul 
transformări

ANDREI BARSAN
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STAN FLOAREA, Plo
iești : Dumneavoastră sîn- 
teți mama copiilor Marius 
și Silvia, care v-au trimis 
fotografia ziarului nostru, 
rugîndu-vă să reveniți a- 
casă. In vehementa scrisoa
re ce mi-ați expediat-o re
cent, contestați acest fapt, 
arătînd că soțul dumnea
voastră este un alcoolic în
răit, care v-a maltratat în- 
tr-un chip cu totul neome
nesc, ceea ce i-a adus o 
condamnare penală la 
muncă silnică de opt ani. 
Intorcîndu-se acasă, el n-a 
uitat vechiul obicei. In 
prezent, spuneți dumnea
voastră, ați plecat de acasă 
de groaza bătăilor, dar, a- 
cordați toată grija cuvenită 
copiilor, deși unul dintre 
aceștia se află într-un sa
natoriu de boli nervoase, 
iar altul la un cămin. Ce
reți în acest sens o dez
mințire. Iată că ieri soțul 
dumneavoastră îmi expedi
ază o scrisoare prin care 
susține sus și tare că ade
vărul nu este acesta. Pen
tru a lămuri definitiv cine 
este cel care ne dezinfor
mează, un redactor al nos
tru se va deplasa în curînd 
la fața locului.

R. E„ Piatra Neamț: 
Ne aduceți la cunoștință 
că un tînăr de douăzeci de 
ani, cu numele Ungureanu 
Constantin, domiciliat în 
strada Cîrloman nr. 27, 
bețiv și fără ocupație, te
rorizează tinerele munci
toare din schimburile doi 
și trei, fără ca nimeni să 
ia măsurile cuvenite împo
triva lui. Rugăm organele 
locale de miliție să inter
vină pentru îămurirea a- 
cestui caz revoltător. Se 
va interesa îndeaproape 
de el și un redactor al 
ziarului nostru.

MUREȘAN MARIA, ju
dețul Mureș: Mă rugați 
să aflu care este soarta ta
tălui dumneavoastră plecat 
înainte de primul război 
mondial în S.U.A., acum 
în vîrstă de 86 de ani.

îmi pare rău, dar trebuie 
să vă anunț că raza de 
acțiune a rubricii noastre 
nu depășește granițele ță
rii.

S. M., Giurgiu : Aveți 
19 ani, iubiți o fată de 18 
ani, vreți să vă căsătoriți 
cu ea, dar vă temeți de 
ironiile celor din jur, deoa
rece arătați... prea tînăr.

O, doamne, ce complica
tă e viața !

ELENA C, Colan : 
Vreți adresa mea de acasă, 
ca să-mi faceți o surpriză.

Nu pot să v-o dau din 
două motive foarte seri
oase : 1. Aștept să mă mut

cît de curînd: 2. Mi-e
groază de surprize.

D. Af., Buzău: Priete
nul cel mai bun se căsăto
rește cu logodnica dum
neavoastră. Sfatul meu ? 
Să vă țineți firea, s-au 
văzut nenorociri și mai 
mari pe lume...

SPIRICĂ ' Pitești : 
V-a părăsit iubita și, cu 
acest prilej, ați scris poe
zia „în pragul despărțirii", 
din care citez :
Ți-am fost atît de 

credincios, fetiță dragă, 
Te-am respectat și mult 

te-am ocrotit, 
Acum te recunosc mai 

bine, draga mea, 
Iți știu caracteristica

și tipul".

Apoi, băiatul a prins cu
raj și a repetat fapta de 
mai multe ori.

Dacă așa l-ați crescut 
pînă la această vîrstă, cred 
că nu vă mai rămîne alt
ceva de făcut decît să de- 
veniți boxer profesionist.

MIHELE VASILE, pen
sionar, Orașul Petru Gro
za : Declarînd solemn că 
vă considerați un poet 
care „l-a întrecut pe Emi- 
nescu", îmi trimiteți o re
plică la „Luceafărul", în 
care celebrele personaje 
romantice Cătălin și Cătă
lina au devenit.. Cornel și 
Cornelia.

Ceea ce mi se pare cam 
mult...

LAVINIA, Brăila: Vreți 
să deveniți actriță de film

Nelu a fost părăsit de că
tre logodnică, întreaga 
subunitate comandată de 
dumneavoastră a luat ho- 
tărîrea solemnă de a nu 
mai crede în femei.

Vă rog să nu extindeți 
această decizie dură și a- 
supra regimentului, pen
tru că atunci situația ar 
deveni cu adevărat îngri
jorătoare.

BEBE MUCENIC, Al
bești, Argeș: Anecdotele 
sînt simpatice, dar nu toc
mai publicabile. Mai tri
mite-mi.

D. TEODORE SCU, 
București: Din fabula
dumneavoastră „Furnica 
și bondarul" citez această 
strofă :

MARIA MIHAELA T., 
Bistrița: Am primit roma
nul dumneavoastră intitu
lat „Cei patru" și am re
ținut finalul scrisorii: 
„...sper că dacă-mi Dubli- 
cați cartea o să-mi pice ji 
mie ceva bănuți, care o 
să-mi prindă bine la cei 
17 ani ai mei".

îmi pare rău că vă de
zamăgesc. Așa cum arată 
opul respectiv, nu cred să 
vă iasă vreun beneficiu 
material de pe urma lui. 
De altfel, trebuie să vă 
reamintesc un adevăr cu
noscut : literatura nu e 
cea mai bănoasă afacere 
de pe lume.

I
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CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTĂ

Vasăzică n-ați ieșit toc
mai în pierdere din aface
rea asta, pentru că v-ați a- 
les cu ceva experiență de 
viață. Ceea ce nu e de 
colo.

OPREA GEORGESCU, 
Loco: Cărțile dumitale 
poștale (pe care mi le ex- 
pediezi cu o regularitate 
exasperantă) n-au absolut 
nici un haz. Fă un efort și 
abține-te.

ADRIAN DUMITRE
SCU, București: Schița e 
hine >crisă. Merită să con
tinuați.

Af. VIOREL, Brăila: 
Vă plîngeți de încurcătu
rile pe care le aveți cu o 
fată, zicînd că „vreme de 
un an ne-am avut ca fra
ții". Adică cum „ca frații", 
din moment ce respectiva 
a născut săptămînile tre
cute ? Sfatul meu e ca de 
acum încolo să vă aveți 
ca... soții 1

S. C., București: Vă 
plîngeți că fiul dumnea
voastră în vîrstă de 17 ani, 
boxer amator, fiind într-o 
zi foarte nervos în urma 
unei observații ce i-ați fă- 
cUt-o, v-a luat la bătaie.

și doriți să știți pe ..ele
mente" v-ar trebui pentru 
asta.

In principiu, ar trebui 
să .aveți talent și să fiți 
frumoasă. Dar dacă ne ui
tăm bine la unele vedete 
lansate de studiourile din 
Buftea, se pare că prima 
condiție nu e chiar obli
gatorie.

„AMANTUL ADEVĂRU
LUI", Pitești: Semnînd 
cu acest pseudonim, îmi 
faceți mărturisirea că, a- 
vînd 18 ani și fiind elev, 
v-ați îndrăgostit fără spe
ranțe de una din profe
soare.

în acest caz, cred că 
pseudonimul cel mai po
trivit pentru dumneavoa
stră ar fi „amantul adevă
rului amar".

MARGARETA din Zgri- 
bești, județul Timiș : Din 
poezia pe care mi-ați tri
mis-o mă mulțumesc cu a- 
cest vers în care ați spus, 
de fapt, totul: „Te-aștept 
cu suflet zdrențuit".

SERC. POPOVICI D. și 
toată subunitatea: în ur
ma regretabilului fapt că 
un camarad cu numele de

Supărată c-o încurcă 
S-a-ntîlnit cu un bondar. 
Supărată c-o încurcă 
L-a făcut pe el măgar”.

într-adevăr, îngrozitoare 
sînt furnicile astea, mai a- 
les atunci cînd își permit 
să-i jignească pe bondari 
fără nici un motiv. Și a- 
tunci să se mai mire ele 
cînd le calcă oamenii în 
picioare I

NEL TEODOR, Craio
va Mărturisiți că versuri
le pe care mi le-ați trimis 
nu sînt ale dumneavoastră, 
ci ale unui coleg cam ti
mid, căruia i le-ați furat. 
Am citit respectivele ver
suri și vă dau sfatul a- 
cesta: puneți-le la loc și 
tăceți din gură. Ca și cum 
nimic nu s-ar fi întîmplat.

AR. MARIAN, Brașov : 
Suferința și disperarea 
dumneavoastră sînt exage
rate. S-ar putea ca dife
rența de vîrstă să nu-i con
vină respectivei persoane 
și atunci trebuie să fiți 
rezonabil și să vă resem
nați. Nu vă faceți iluzii : 
o singură iubire în viață 
există doar în literatură/

I
I
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EWA DEMARCZYK. Această 
cîntăreață nu este poloneză nu
mai ca origine ci și ca reperto
riu. Melodiile interpretate de ea 
aici sînt în majoritate prelu
crări de folclor polonez și sint 
legate direct de viața acestui po
por. Cultivînd un lirism pro
gramatic, Ewa Demarezyk dra
matizează textul din nefericire 
de neînțeles pentru publicul nos
tru. Vocea sa are sonorități ex
traordinare, vibrațiile fiind făcu
te din voce și nu din microfon. 
Această excelentă tehnică inter
pretativă amintește de o „voce 
de sfinx" mistică, sunetele im- 
presionîndu-ne mai puternic de- 
cit melodia propriu-zisă. (Titluri 
de cîntece „Peisaj", „Psalmi", 
„Doi"). Orchestra sa este foarte 
bună mai ales violonistul, un a- 
devărat virtuos. De altfel, pen
tru a sublinia arta cîntăreței po
loneze, la repetiție Marie Lafo
ret a aplaudat-o pe Ewa De
marezyk, rugînd-o să mai cînte. 
Ceea ce înseamnă foarte mult 
pentru că...

ȘI COMPARAȚII
De la trimisul nostru special IULIAN NEACȘU

reț. Cîntecul românesc interpre
tat ne permite să cunoaștem o 
muzică interesantă, altfel nea- 
vînd posibilitatea pentru asta. 
Publicul este fantastio de cald ; 
cu jumătate de efort, cîntărețul 
obține cele mai mari satisfacții. 
Tinerii din România sînt extrem 
de tandri, de politicoși...

la Mihai, Eva Pilarova (cea mai 
bună interpretă de jazz și mu
zică ușoară din Cehoslovacia, de
ținătoare a mai multor premii 
atit în țară cît și peste hotare), 
Anda Călugăreanu (pe care sîn- 
tem nerăbdători s-o vedem în
tr-un recital de asemenea 
portanță după un timp de 
gătiri foarte scurt avut la 
poziție) și Claude Nougaro 
tăreț despre care Nicoletta 
ne aici că, deși nu este prea iu
bit în Franța, este un cîntăreț

im- 
pre- 
dis- 

(cin- 
spu-

Rae (modern, încă necopt, este 
adevărat, cu o voce de ied), co
rect dar rece, Brako Koren și 
Dorin Anastasiu.

— Dintre invitații festivalului 
care v-au plăcut mai mult ?

— Memphis Slim și Connie 
Francis.

— Ce v-a plăcut de la recital ? 
Cum apreciați ediția din anul a- 
cesta ?

— Ca nivel general, festivalul 
a cîștigat foarte mult în diver
sitate pentru că nici un stil, nici

N. I. NUȚU, București: 
Nu cred că e cazul să pu
blic poezia dumneavoastră 
„O, ce grea e așteptarea", 
pentru că toată lumea e de 
acord cu chestia asta.

ȚIBULEAC ANDREI, 
Lipovăț, Vaslui: Procesul 
intentat grupului de huli
gani care l-au asasinat pe 
fiul dumneavoastră se află 
în continuare în atenția re
dacției noastre și a mea. 
Nu am scris încă despre 
această tragică întîmplare 
pentru că vinovățiile nu 
au fost încă precis stabili
te. Trebuie să așteptăm să 
fie îndeplinite toate proce
durile legale.

STELUȚA T„ Iași: Pri
ma dragoste nu e obliga
toriu să fie și cea mai 
mare, cea definitivă. De 
ce atunci atîta disperare ?

Af. C.: Buzău: Perso
nal nu știu cu ce să vă 
ajut. Vă sfătuiesc să vă a- 
dresați tovarășilor de la 
comitetul județean U.T.C, 
solicitîndu-le să vă spriji
ne pentru a ieși din acest 
impas.

I
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...MARIE LAFORET. Artista 
cu ochii de aur, are o voce șl o 
tehnică a desenului muzical care 
o face să se asemene unui com
plex instrument de muzică de o 
culoare aparte. Foarte bine sus
ținută de orchestră, care din ci- 
teva instrumente face o armonie 
atît de bogată, vocea sa capătă 
la un moment dat culorile fiecă
rui instrument în parte, ceea ce 
arată o foarte largă paletă stilis
tică. Cuceritoare prin frumusețe, 
glas și tehnică interpretativă 
excepțională (vibrațiile sale mi
nunate), Marie Laforet ne îneîn- 
tă pe toți, culminînd cu inter
pretarea în românește a celebrei 
Doine a Maramureșului, altăda
tă cîntată cu atîta strălucire de 
Maria Tănase.

Dintre concurenții din seara 
trecută, o seară de vîrf atît ca 
număr cît și ca interpreți de va
loare, s-au remarcat cîțiva cu 
bune șanse la cerb alături de 
ceilalți de dinainte : Lize Marke 
(Belgia), Tereze Steinmez (Olan
da), Angela Similea (glas fru
mos, curat, o bună intonație). 
Jildiko Monyok (Ungaria), Mau 
Cristiani (Italia) și Joe Dolan 
(Irlanda). Și cu această seară s-a 
încheiat concursul, concurenților 
rămînîdu-le de acum orele de 
emoții stinse, în lunga zi de sîm- 
bătă, al cărei recital cuprinde 
Hora Staccato, de Grigoraș Dini- 
cu într-o nouă prelucrare or
chestrală de Sile Dinicu. Mihae-

Vn mesaj către tinerii din România, adresat — prin intermediul 
ziarului nostru — de cunoscuta cîntăreață franceză Nicoletta

excepțional) — promit împreună 
un concert interesant.

★

DONOSE, directorul 
Festivalului :

VASILE 
muzical al

— Care sînt Concurenții care 
v-au plăcut și credeți că au 
șanse ?

— Doina Spătaru excelentă, 
Tonicha, Francine și Robbie

'dialog In

un gen nu s-a repetat și aceasta 
a asigurat culoarea necesară u- 
nei asemenea manifestări. Aș 
vrea să remarc că și sorții au 
stabilit o creștere a calității 
spectacolelor de la zi la i zi pe 
care dacă am fi gîndit-o noi, 
cred că nu ne-ar fi reușit.

BERNARD GRENIER. șeful 
de serviciu Ia varietăți de la 
O.R.T.F., membru în juriu :

— Fără nici un fel de flatare, 
organizarea festivalului este per
fectă. Domnesc ordinea și cal- 

foarte 
există 
astfel 
cîntă-

mul. Regulamentul este 
bine conceput, e bine că 
două cîntece pentru că 
poți judeca mai bine un

ALEXANDRU STARK, redac 
tor la Televiziunea română :

— Ce înseamnă în primul rînd 
festivalul pentru dvs ?

— Prilej de reportaje intere
sante.

— Cum apreciați festivalul de 
anul acesta ?

— O organizare foarte bună și 
un nivel de concurs ridicat.

— Dintre concurenți, cărora le 
acordați simpatia dvs ?

— Francine și Robbie Rae, 
pentru popularitate. Pentru cerb, 
Doina Spătaru și Tonicha.

— Ce recital v-a plăcut cel 
mai mult ?

— Josephine Baker.
— Cum apreciați un cînteo ?
— 11 condiționez de o melodie 

pentru că, în primul, rînd cîn
tecul poate fi într-o limbă pe 
care nu o înțeleg. După aceas- 
ta urmează interpretarea. Și la 
urmă textul.

CORNEL TODEA, regizor 
principal.

— Ce părere aveți despre acest 
festival ?

— Este cel mai liniștit festi
val, ca organizare, și aceasta se 
datorește în bună măsură și di
rectorului organizării, Tudor 
Vornicu.

— Dintre concurenții de pînă 
acum, pe care i-ați prefera ?

— Ca farmec Francine, ca vo
ce Tonicha. Am avut un mo
ment de fericită surpriză ascul- 
tînd interpretarea cîntecului 
„Trecea fanfara militară" de că
tre Dorin Anastasiu.

— Ce recital v-a plăcut mai 
mult ?

— Memphis Slim.
— Ce faceți dvs propriu-zis 

aici ?
— Creez o atmosferă de joacă, 

împotriva atmosferei de spaimă.
CARLO ALBERTO ROSSI, 

compozitor italian, membru în 
juriu :

— Concursul s-a desfășurat la 
un nivel foarte înalt. Este o 
manifestare frumoasă a cîntece- 
lor și a celor care le slujesc. Am 
participat la multe festivaluri, 
dar foarte rar am văzut unul 
care să fie atît de bine și de se
rios organizat.

3B

Fostul ministru de externe na
zist apărea totdeauna în sala 
procesului de la Nurnberg îm
brăcat cu grijă, cu batista al
bă la buzunar, dar mai ales cu 
un voluminos dosar sub braț. 
Depoziția sa a fost lungă și 
plicticoasă — el încercînd în 
permanență să demonstreze că 
a fost de bună credință în toa
tă politica externă pe care a 
promovat-o. La 30 martie Ri
bbentrop declara :

— Este, firește, totdeauna foar
te grav într-un astfel de răz
boi de a viola neutralitatea ori
cărei țări ; nu trebuie crezut că 
am procedat cu inima ușoară. 
Am petrecut multe nopți albe 
din această cauză...

Chiar așa să fi fost oare ?
Concepția oficială a hitleriș- 

tilor în ce privește atitudinea 
față de țările nebeligerante sau 
chiar a agresiunii fusese expri
mată în reuniunile lor secrete 
cu multă precizie. Hitler decla
ra, de pildă, generalilor săi :

— Neutralitatea Belgiei și 
Olandei n-are nici o importan
ță. Nimeni nu ne va reproșa 
vreodată că am violat-o, din 
moment ce vom repurta victoria.

Iar Ribbentrop, același Ri
bbentrop. diplomatul care nu 
putea dormi nopțile, îl comple
ta (de data aceasta la Nurn
berg) :

— Cred că termenul de agre
siune este un termen foarte 
greu de definit. Este vorba de
sigur de o intervenție cu ca
racter preventiv — acesta este 
singurul lucru sigur. Noi am 
atacat, aceasta este incontesta
bil...

Deci nu numai călcarea bru
tală în picioare a independen
ței oricărei țări, dar însăsi ri
dicarea la rang de normă a 
politicii de agresiune fățișă.
încă înainte de atacarea Po

loniei, Ribbentrop îi supune lui 
Hitler un lung memorandum, 
recomandînd atitudinea ce 
urma să fie adoptată față de 
diferitele state europene. La 12 
august 1939, la reședința sa de 
la Obersaltzberg, Hitler îl avea 
ca oaspete pe ministrul de ex
terne italian Ciano. Acesta a 
fost momentul a'es de Ribbentrop 
pentru prezentarea documentu
lui menționat. Reținem următo
rul pasaj : „Vorbind de o ma
nieră generală, ar fi foarte bine 
de a-i lichida pe pseudoneutri, 
unul după celălalt. Acest lucru 
va fi relativ ușor dacă unul din
tre partenerii Axei va proteja 
spatele frontului celuilalt, în 
timp ce celălalt va lichida pe 
cite unul dintre acești neutri 
incerți și invers".

Un termen nou și implicit o 
bază nouă pentru tactica dupli
citară a diplomației hitleriste — 
„pseudoneutri". în această con
cepție Germania putea avea 
dreptul „să apere" neutralitatea 

ar

unor țări ocupîndu-Ie pur și sim
plu.

Goring explica la Nurnberg 
astfel fenomenul :

— Dacă această neutralitate 
(a Belgiei și Olandei — n.r.) 
nu putea fi garantată în toate 
circumstanțele, rezulta un peri
col foarte mare, deoarece flancul 
nostru drept era supus amenin
țării. Autoritățile strict milita
re, care nu considerau decît 
punctul de vedere strategic, nu 
puteau decît să-și exprime acea
stă opinie. Ele au insistat prin 
urmare asupra faptului că o 
ocupare militară a celor două 
țări ar duce la o situație total 
diferită de ceea ce s-ar petre

Nopțile albe

Ribbentrop
ce dacă s-ar neglija să se pro. 
cedeze la o astfel de ocupație.

ETAPA PREGĂTITOARE
Guvernele belgian și olandez 

au fost avertizate pe căile cele 
mai diferite despre iminența pe
ricolului unei agresiuni împotri
va țărilor lor și aceasta de o 
manieră foarte operativă. Hitler 
ordonase Ia 9 octombrie pregă
tirea planului de atac, în pri
ma sa variantă urmind invada
rea Belgiei și Olandei, iar la 
10 octombrie atașatul militar 
olandez la Berlin, om cu vaste 
relații, era pus la curent cu de
cizia lui Hitler. (Identitatea in
formatorului a fost dezvăluită 
după terminarea războiului. Era 
vorba de colonelul Hans Osten, 
adjunct al amiralului Canaris, 
șeful contraspionajului militar, 
implicat în 1944 în complotul 
împotriva lui Hitler).

Dispunem actualmente de do
cumente din arhiva diplomatică 
belgiană pe perioada 1920—1940, 
apărută la Bruxelles în 1966, 
ceea ce ne ușurează considera
bil reconstituirea evenimentelor 
petrecute în acele zile. Iar a- 
această reconstituire a faptului 
diplomatic sugerează implicit și 
atmosfera de tensiune, de aș
teptare a unor evenimente în 
fond ușor de prevăzut.

10 octom’-rie. Vicontele Davi-

gnon, ambasadorul Belgiei la 
Berlin, trimite o primă infor- O 

niație la Bruxelles despre pla
nurile de invadare a celor două _ 
țări, planuri aflate în curs de @ 
pregătire : „V-am indicat în mai 
multe rînduri că eu apreciez 
situația ca fiind mult mai pe- A 
riculoasă pentru noi... Nu m-am 
îndoit niciodată că există 
plan prevăzînd trecerea 
Belgia. Totul depinde în această 
privință de problema care se 
pune statului major german. Da- 
că el va fi întrebat în ce fel W 
Reichul poate atinge cît 
rapid Franța, evident 
punde : i ’ 
trebuie traversată Belgia".

Atît în zilele precedente, cît 
și în cele ulterioare telegramei 
lui Davignon, presa nazistă în
cepea să bată alarma că neutra
litatea belgiană este amenințată 
de Franța și Anglia. Generalul 
Tippelskirch, unul dintre qfițerii 
superiori naziști, îi declara chiar 
atașatului militar olandez :

— Franța se va afla într-un 
impas evident. Și atunci ea nu 
va avea de ales altceva, decît 
trecerea prin Belgia.

Era doar prima idee emisă 
de generalul german. In con- 
tinuare el a pus punctul pe i : 9

— Cele ce se petrec ne o- 
bligă să sporim numărul tru
pelor noastre la frontierele A 
Belgiei și Olandei. Bineînțeles, 
din motive pur defensive...

Asemenea explicații erau date A 
și de diplomații hitleriști de la ™ 
Bruxelles. Von Biilow, amba
sadorul german, ii declara mi- x» 
nistrului de externe Spaak. 
două săptămini după raportul 
lui Davignon, că.singura expli- 
cație a concentrărilor de trupe 
germane în regiunea inferioară 
a Rinului rezidă în concentră
rile franco-engleze Ia frontie- @ r®. gh gh A A
rele celor două țări — Belgia și ~ “ ” ” ”
Olanda.

La 3 noiembrie 1940 von Bii- 
low oferă un dineu în cinstea 
unor înalți funcționari ai Mini
sterului de Externe. După ple
carea 
german îi reține pe baronul van 
Zuylen, directorul general al 
problemelor politice, și pe con
tele Capelle, secretarul regelui. 
Ambasadorul german, în dialo
gul avut eu cei doi, a fost din 
nou amenințător :

— Dacă pacea nu va interve
ni repede, un război va fi te
ribil și nimeni nu va scăpa.

Ultimele cuvinte erau cu 
adresă, si încă explicită pentru 
țările nebeligerante.

La 7 noiembrie, ambasadorul 
Davignon semnalează din nou 
ministrului de externe Spaak 
iminența unui atac
Spre jumătatea 
presa germană, 
na!, a început 
proșeze Belgiei . 
nu-și apără „în suficientă mă
sură" neutralitatea în fața pre-

mai 
vâ răs- 

uitați-vă pe hartă — A 
aversată Belgia".

invitaților, ambasadorul

german *) 
lui noiembrie, 

ca la un sem- 
din nou să re- 
și Olandei că

— Așadar, am ajuns la cel mai 
important monument de pe pla
toul Marcahuasi...

— Cel mai important, cioplit 
în stîncă, descoperit în America !

— Vorbiți-mi despre el.
— Bătrînii din Casta își amin

tesc că era denumit „Peca 
Gasha", ceea ce înseamnă „capul 
din culoar" și corespunde topo
grafiei locului. Acum, în regiunea

•
 respectivă, i se spune „La Cabeza 
de l’Inca", deci „capul lui Inca".
Insă cum nu seamănă deloc cu 
un cap de incaș, e probabil că 
acest nume i-a fost conferit pen
tru a-1 situa în vremurile „cele 
mai vechi".

— Și de cînd datează, după o- 
pinia dumneavoastră ? De fapt, 
a venit momentul să vă întreb de 
cînd datează întreg ansamblul de 
pe platou.

— Sculpturile au fost făcute 
de-a lungul secolelor și nu avem 
elemente suficiente pentru a sta- 

timp.
elemente suficiente 
bili o clasificare în

— Totuși...
— Referindu-ne 

cronicarilor spanioli 
și în acord cu observațiile lor per
sonale, putem spune că : sculp
turi în piatră antropomorfe și

la relatările 
ai Conchistei

siunilor anglo-franceze. Tonul 
era foarte dur, expresiile folo- 
losite foarte drastice. Era înce
putul norului de fum lansat de 
propaganda hitleristă în aștep
tarea evenimentelor ce aveau 
să urmeze.

Starea de spirit existentă în 
cercurile politice belgiene era 
tot mai încordată. Rapoartelor 
diplomatice le-au urmat rapoar
te militare. Consulul general bel
gian la Koln, oraș aflat la o 
distanță minimă de frontiera 
belgiană, anunță despre treceri 
masive de trupe prin acest oraș 
în direcția Belgiei : „Elementele 
de atac care au trecut pe aici, 
în cantitate impozantă, mai ales 
în cursul nopților, trebuie să se 
afle la ora actuală amplasate 
de-a lungul frontierelor 
deză și belgiană" — scria el.

Informațiile pe care le cule
geau diplomații belgieni și olan
dezi, oricît de insignifiante pă
reau Ia prima vedere, exami
nate insă în contextul general,

olan-

CULTURA
MAS MA (iii)

zoomorfe existau în diferite re
giuni din Peru ; ele erau atribui
te unor oameni albi, bărboși, 
aparținînd unei rase legendare ; 
această veche rasă de sculptori a 
lăsat inscripții...

— Iertați-mă că vă întrerup, 
dar ultima dumneavoastră afir
mație s-ar cere exemplificată. Ce 
fel de inscripții ?

— Cea mai notabilă e plasată 
pe gîtul și la baza bărbiei fi
gurii principale... Pe gît e vorba 
de o „petrografie", la baza băr
biei de un procedeu special, pe 
care-1 consider cu totul necunos
cut. Imaginați-vă niște linii duble, 
făcute cu șiruri de mici puncte 
negre, gravate în stîncă (fig. 1). 
Pare aproape de necrezut că a- 
ceste puncte au înfruntat timpul; 
poate că sînt gravate în profun
zime....

— Și ce reprezintă ?
— Partea centrală a unui eși

chier. Un cadrilaj analog celui 
gravat de egipteni pe capul zei
lor lor.

— Simbolizînd ?
— Cadrilajul general, adică 

spațiul cu două dimensiuni.
— Observ că această impor

tantă digresiune ne-a făcut să 
omitem un lucru elementar : de
scrierea monumentului. în fina

ofereau o imagine pregnantă a 
complotului nazist. Iată un fapt 
mărunt care devenise cunoscut : 
un diplomat german fusese 
proaspăt numit la Haga. El in
tenționase să-și expedieze mo
bila, dar în ultimul moment 
fusese sfătuit de către „Aus- 
wărtige Amt“ (ministerul de 
externe hitlerist) să renunțe la 
proiectul său.

REVELAȚIA LUI CIANO

Fără îndoială, unul din epi
soadele cele mai semnificative 
ale perioadei de care ne ocupăm 
se referă la atitudinea unor 
înalți diplomați italieni față de 
proiectul hitlerist. Italia musso- 
liniană nu era interesată în 
acel moment în participarea Ia 
o agresiune împotriva Franței. 
Intre Berlin și Roma relațiile 
erau destul de puțin destinse. 
De altfel, Italia a intrat în răz
boi după ce înfrîngerea Fran
ței constituia un fapt consacrat. 

lul dialogului de săptămîna tre
cută, spuneam că e o stîncă du
blă, înaltă de peste 25 de metri, 
în care ați descoperit 14 chipuri 
de mari dimensiuni...

— Cinci profiluri spre sud, trei 
spre nord și alte șase figuri 
antropomorfe.

— Chipul care m-a impresio
nat în mod deosebit (fig. 2) sea
mănă uimitor cu Sfinxul. Ați vor
bit mai înainte despre cadrilajul 
de tip egiptean. Există și alte 
analogii cu vechea civilizație de 
pe țărmul opus al Atlanticului ?

— Pînă acum, am fotografiat, 
la Marcahuasi, cinci reprezentări 
sculpturale ale zeiței Thueris. 
Una dintre ele, înaltă de peste 
opt metri, e perfectă. Compara
rea fotografiilor cu originalul 
egiptean din muzeul de la Cairo 
nu lasă nici o îndoială în legă
tură cu identitatea figurii.

— Dacă nu mă-nșel, zeița 
Thueris era simbolul fecundității.

— Protectoarea viitoarelor ma
me ; era reprezentată, în mod 
convențional, printr-un hipo- 
potam-femelă, ridicat pe labele 
dinapoi. Hipopotamul, care n-a 
trăit niciodată în America...

— De altfel, ca și elefantul, 
leul african, cămila — despre 
care aminteați în cadrul enume

Se poate astfel explica de ce 
una din sursele de informații 
belgiene asupra pericolului ce 
o amenința din partea Germa
niei hitleriste deveniseră chiar 
unele din vîrfurile diplomatice 
italiene. Faptele s-au petrecut 
astfel :

Contele Kerchove, ambasado
rul Belgiei la Roma, înainte de 
a pleca într-o călătorie de in
formații la Bruxelles, își făcuse 
cunoscută intenția de a-1 in- 
tîlni pe ministrul de externe 
Ciano. La 2 ianuarie 1940, spre 
prînz, ambasadorul belgian este 
primit de Ciano la palatul Chi- 
gi. La declarațiile protocolare 
ale lui Kerchove și mai ales la 
urările sale ca Italia și Belgia 
să scape de flagelul războiului 
în anul ce începuse, Ciano repli
că :

— Sînteți chiar atît de li
niștiți actualmente în Belgia ?

rării figurilor zoomorfe. Dar mi 
se pare că nu epuizase# ideea.

7 — în reprezentarea Faraonului, 
coafura e tipică : un ornament 
provenea din Egiptul de Sus, al
tul din Egiptul de Jos. Apoi, Fa
raonul era ras, dar barba e figu
rată totdeauna, într-o manieră 
convențională. Aceste detalii pot 
fi întîlnite pe platou, în sculpturi 
foarte deteriorate.

— In diafilmele pe care ni 
le-ați prezentat, am recunoscut și 
capete negroide, tipice Egiptului 
de Sus, zei cu cap de animal... 
Similitudinile sînt incontestabile 
— dar cărui fapt i le putem atri
bui ?

— E cu neputință să precizăm 
epoca în care cultura masma și 
cultura egipteană s-au influențat 
reciproc și sub ce formă au făcu
t-o. E cu neputință să indicăm 
dacă înrudirea lor se datorează 
unei surse mai vechi.

7— Nimeni nu ignoră — răs.
punse ambasadorul belgian fra
pat de tonul folosit de ministrul 
italian — pericolele care ame
nință toate țările neutre în 
cursul unei conflagrații atit de 
vaste și evoluțiilor neprevăzute. 
Dar dispuneți oare de informații 
care ne-ar putea alarma ?

— Nu pot spune că am primit 
în mod oficial informații in- 
dicînd faptul că Germania are 
intenția să atace țara dumnea
voastră. Dar nu vă pot ascunde, 
pe de altă parte, că fără a putea 
preciza, am impresia din nume
roase indicii că există o schim
bare în climatul german privi
tor la Belgia.

Și după o scurtă pauză, Ciano 
continuă :

— De aceea vă spun, și nu
mai cu titlu personal, amical și 
de o manieră absolut confiden-

— Ați constatat o astfel de în
rudire și cu alte culturi ?

— Există o mare apropiere în
tre sculpturile de pe platou și 
cele care împodobesc Insula 
Paștelui : tehnica sculptorilor este 
aceeași ; ei au cioplit capetele 
fără Ochi, tăind sprîncenele ast
fel îneît să producă o umbră 
care, într-un anumit moment al 
anului, desenează ochiul în ca
vitate

— E timpul să oferim cititori
lor o concluzie. Care vi se pare 
cea mai potrivită ?

— Aceea că ne aflăm în fața 
unui fapt surprinzător, dar indis
cutabil : platoul Marcahuasi. cu 
miile sale de sculpturi, este ex
presia magnifică și opera cea mai 
bine păstrată a unei epoci pre
istorice în care omul, în diferite 
puncte depărtate unele de altele, 
a lucrat stîncă și a sculptat 
munții.

• ® ® e e
țială, toate aceste lucruri. Cînd 
ați venit să mă vedeți în no
iembrie trecut și cînd v-am 
văzut neliniștit în ce privește 
amenințările ce păreau să 
atîrne deasupra Olandei și Bel
giei, v-am răspuns imediat că 
nu aveți motive să vă alarmați 
și că Germania nu va ataca țara 
dumneavoastră. Nu vă ascund 
că în prezent n-aș îndrăzni să 
vă vorbesc la fel...

Ciano se opri pentru a vedea 
efectul produs de vorbele sale.

SERGIU VERONA

( va urma)

*) Hitler a amînat de 10 ori data 
atacului împotriva Franței și 
implicit a Belgiei și Olandei. 
Practic, toate informațiile pri
mite de Bruxelles erau, cu mici 
aproximații, exacte.
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TELEGRAME
Tovarășul ION GHEORGHE MAUKEK, Președintele Con

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

TRICOLORII IN FAȚA UNEI

PERFORMANȚE UNICE

VA VENI CUPA MONDIALĂ

#flANC
< HAND

y; ball

LA RELUAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

UN „NEUTRU" CAUTĂ//

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consi
liului de Minișțri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea Președintelui Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Dr. LUBOMIR STROUGAL, următoarea tele
gramă :Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a remarcabilului eve-r niment revoluționar — formarea primului guvern democratic din istoria României — permiteți-mi să vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră guvernului Republicii Socialiste România felicitările mele cordiale.Popoarele Cehoslovaciei, care sînt legate de poporul frate român printr-o prietenie tradițională și prin scopurile comune ale construirii societății socialiste, marchează astăzi, împreună cu acesta, semnificația istorică a acestui eveniment — veriga de bază în lanțul transformărilor revoluționare care au creat condițiile pentru victoria definitivă a revoluției socialiste în România.Poporul cehoslovac se bucură sincer de toate succesele țării dv. și-i dorește noi victorii importante.

PENTRU A TREIA OARA LA BUCUREȘTI?
9

RĂSPUNSURI
Interviul nostru cu prof.
ANGELO NICULESCU,

antrenorul echipei naționale

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășur ION GHEORGHE MAURER, a primit din 
partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, următoarea 
telegramă :. >n numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al meu personal vă transmit dumneavoastră, și prin dv. Consiliului de Miniștri și întregului popor român, felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a formării primului guvern democratic din istoria României, în frunte cu Petru Groza, remarcabil om de stat și activist politic.Formarea guvernului democratic în România a însemnat un mare eveniment în viața politică a țării, care a jucat un rol important în lupta clasei muncitoare române pentru transformarea radicală a vieții politice, economice și culturale a patriei sale, pe baze socialiste.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă dori din inimă, dv. și poporului român frate, mari succese, în viitor, în dezvoltarea și înflorirea României socialiste, în lupta pentru consolidarea păcii și prieteniei între popoare.

„România a dominat Dane
marca" (L’AURORE") ; „Da
nezii au primit o lecție" (LE FI
GARO) ; „Sobrietatea românilor 
a fost extrem de eficace" (L’E- 
QUIPE) ; „Excampionii mondi
ali s-au impus magistral împotri
va Danemarcei" (LE PARISIEN 
LIBERE).

Arsenalul metaforelor și al fi
gurilor de stil a fost exploatat 
serios de ziariști pentru a înre
gistra la nivelul ei valoric splen
dida victorie a României asupra 
Danemarcei (18—12) vice campi
oană mondială, care i-a adus ca
lificarea în finala competiției și 
totodată i-a înscris în palmares 
o performanță puțin obișnuită ; 
cu aceasta, pînă la ora de față 
echipa României este singurul 
team din elita handbalului mon
dial care de patru ediții urcă 
consecutiv pe podium și primeș
te medalii.

Tricolorii au învins de o ma
nieră care a întrecut așteptările. 
Și să nu uităm că misiunea e- 
chipei noastre a fost extrem de 
dificilă. Danemarca a fost indis
cutabil, în acest campionat, o 
echipă mai periculoasă, mai o- 
mogenă si echilibrată decît cea 
care a jucat finala la Vesteras 
(Suedia 1967) a ediției trecute a 
C. M. Ei înșiși susțineau înainte 
de meci că dacă cu 3 ani în urmă 
au fost ajutați de șansă și un 
portar excepțional, Holst, acum 
ceea ce reprezintă o forță este 
ansamblul echipei. In turneu, 
formația daneză are doi jucători 
de mare clasă : Jurgens Peter
sen și Graversen. Dar iată că 
aceste atribute au fost ineficien
te și net depășite de calitățile 
excepționale ale echipei Româ
niei, puse in valoare într-un 
mod integral, pentru prima dată 
în acest campionat. Echipa dane
ză nu a putut rezista iureșului 
românilor decît primele 20 de 
minute, apoi a fost obligată să se'

încliae, în numeroase acțiuni ea 
fiind pur și simplu pulverizată. 
Merite în obținerea acestei vic
torii are întreaga echipă și nu 
mai puțin antrenorii lor Nedef, 
Vlase și Trofin — care i-au di
rijat cu inspirație și inteligență 
pe băieți, dozînd înțelept efor-
turile și forța echipei. Atunci 
cînd „artileria grea" avea 
nevoie de un mic răgaz pen-
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tru încărcarea cu explozibil 
(Gruia, Guneș, Chicit), „cavale
ria ușoară" (Gațu, Oțelea, Sa- 
mungi, Moldovan) ofereau exem
ple de recitaluri handbalistice 
pe care spectatorii lyonezi ie sa
lutau cu aplauze, cu un entu
ziasm nemărginit și, ciudat pen
tru o sală de sport, cu explozii 
de petarde ! Cînd erau adversa
rii în atac, în fața lor se țesea 
un zid mobil prin care s-a tre
cut greu.

Despre Samungi și Gațu mai 
buni ca oricînd — se spune aici 
că au dereglat „frumoasa mași
nă nordică". într-adevăr, danezii 
nu au mai zburdat pe teren, nu 
au mai putut improviza acțiuni 
fanteziste și eficiente, fiind obli
gați „să accepte înfrîngerea cu 
calm și seninătate în fața româ
nilor net superiori". Gruia ,.a 
fost marele erou al meciului" 
Marcînd 8 goluri, el a arătat că 
„brațul său stîng este un canon 
constant armat pentru adver
sari : de fiecare dată el s-a de
gajat de marcaj, pentru că el 
sare mai înalt decît toți".

Fără îndoială, toți băieții me
rită lauda noastrâ pentru cali
ficarea în finală — sa nU-1 uităm

l'PIIOmi COMPETimWL

Coliere, ceasuri, cosmetice, parfumuri, poșete, pălării, cio
rapi, pulovere, confecții, încălțăminte — GĂSIȚI LA MA
GAZINELE COOPERAȚIEI DE CONSUM !

FOTBAL: Spoitul „i.ge" își 
reintră în drepturi odată eu 
prima etapă a returului. Sîmbătă, 
pe stadionul Ghencea, la Orele 
15,30, are loc partida de tineret 
Steaua — Petrolul ; duminică, 
la stadionul Republicii, orele 13, 
meciul divizionar A, Steaua — 
Petrolul ; în Giulești. la orele 
9.30 Rapid — „Poli" Iași (tineret) 
și, de la orele 15.30, întîlnirea 
Rapid — „Poli" Iași (echipe A)

VOLEI : Partide în cadrul 
campionatului divizionar A : la 
sala Giulești, sîmbătă după a- 
miază începînd de la orele 18,30, 
are loc meciul I.E.F.S. — C.P.B. 
(fem) ; duminică, Ia sala din 
str, Dr. Staicovici, începînd de 
la orele 9. Progresul — Tracto
rul Brașov (mase), meci precedat 
de întîlnirea Medicina — Electro- 
putere Craiova (B. mase., orele 
8).

BASCHET : Meciuri în cadrul 
returului campionatelor diviziei 
A, masculin și feminin : dumi
nică, de la orele 9, în sala Giu
lești, Voința București — Steaua 
(mase.) și Rapid București — 
„U“ Timișoara (mase.) ; în sala

Floreasca. de ia orele 9, I.E.F.S.
— Progresul (fem) și, Politeh
nica — Rapid (derbyul campio
natului feminin) ; Politehnica 
București — Dinamo (mase.) și 
I.E.F.S. — I.C.H.F. (mase.).

PATINAJ ARTISTIC : Ediția 
oampionatului național continuă 
la patinoarul acoperit „23 Au
gust" sîmbătă, între orele 8—13 
(figuri obligatorii pentru juniori
— băieți, fete, perechi) ți
17—19,30 (figuri libere — seni
ori, senioare, 
Proba de 
premieră). Duminică, între orele 
16—18,30, ' ' ‘
guri libere juniori — băieți, fete, 
perechi.

ATLETISM : Concursul repu
blican de cros (selecția pentru 
Balcaniada ce se va desfășura în 
țara noastră, peste două săptă- 
mîni, la 22 martie, pe același 
traseu) va avea Ioc pe un traseu 
special la Buftea, duminică, în
cepînd de la orele 10. Se alear
gă la toate cele 5 categorii : ju
niori — 4 km ; seniori — 10 km ; 
junioare — 1 km ; senioare — 2 
km ; tineret — 6 km.

perechi, dans, 
dans — o veritabilă

ultimele probe : fi-

pe Penu care a barat decisiv 
vreo 10 șuturi de mare forță - 
dar în primul rînd, așa cum a- 
firmau in unanimitate comenta
torii de aici, victoria este rezul
tatul „unei remarcabile disci
pline într-un joc colectiv".

O problemă care suscită aici 
multe comentarii o constituie ar
bitrajele. Unii susțin chiar că, 
odată cu acest campionat, arbi
trajul a intrat într-o eră nouă. 
Ideea și preocuparea forului in
ternațional de a bara brutalita
tea și violența, de a salvgarda 
spiritul de sportivitate în hand
bal —problemă la care ne-am 
referit în avancronica mondiale
lor — a triumfat. Ceea ce a în
vins a fost nu forța ci inteligen
ța tehnică, subtilitatea tactică. 
Se apreciază aici că arbitrii (între 
care și românii Sidea și Pelen- 
ghian) au făcut pînă acum un 
bun serviciu handbalului.

Dar să revenim la finală. Ea 
va avea loc duminică, începînd 
de la orele 17,30, ora Bucureștiu- 
lui, pe tartanul din Palatul 
handbalului de la Port d’Ivry 
din Paris. Partida se va trans
mite în întregime pe micul ecran 
si la posturile noastre de radio. 
(Astă seară, — sîmbătă — în 
aceeași sală, echipele Danemar
cei și Iugoslaviei se vor „bate" 
pentru medalia de bronz). Echi
pa noastră sre în fața formației 
R. D. Germane o sarcină extrem 
de dificilă. Deși bilanțul înfîlni- 
rilor dintre, cele două reprezen
tative înclină de partea noastră, 
nu trebuie uitat un lucru : parte
nerii de mîine rtvnesc de 4 e- 
diții Ia titlul suprem și niciodată 
nu au ajuns pînă Ia acest punct. 
Nu încape îndoială că ei vor face 
totul pentru victorie. învingînd 
pînă acum echipe puternice — 
R.F. a Germaniei și Iugoslavia — 
ei au demonstrat că alcătuiesc o 
echipă solidă, cu jucători expe
rimentați care știu aproape to
tul despre handbal, buni în atac 
ca și în apărare. Ambițiile noas
tre nu sînt însă cu nimic Tnai 
prejos. Noi am ratat în Suedia 
(1967) titlul și șansa unei perfor
manțe unice — cîștigarea de 
trei ori consecutiv a titlului 
mondial — dar după cum afir
mau jucătorii șî antrenorii, a- 
junșî aici nu ne vom poticni. 
Bronzul din Suedia l-am schim
bat deja joi seara, la Lyon, pg. 
argint. Duminică vom face totul 
pentru a da argintul pe aur. Sin
gurul nostru handicap va fi ab
sența. probabilă, a lui Gunes din 
formație. In urma incidentului 
de la sfirșitul meciului cu da
nezii. pe care îl regretăm cu to
ții, forurile internaționale, se 
pare că vor lua măsuri de sanc
ționare a celor vinovați. Pînă la 
această oră nu se cunoaște nici 
o decizie. Mai este o problemă 
și fragilitatea lui Chicit, care 
s-a accidentat mereu și chiar 
dacă va juca, nu va da, probabil, 
randamentul maxim ca pînă a- 
cum. Dar lotul nostru dispune 
de rezerve la fel de valoroase 
ca și titularii. Tricolorii știu ce 
așteptăm de la ei și vor face tot 
ce este omenește posibil pentru 
victorie. Ite dorim să triumfe !

In pragul reluării campionatului Diviziei A la fotbal, am abandonat prezentările tradiționale. 
Pentru că, privit prin prisma Cupei mondiale ’70, acest eveniment sportiv de largă respirație capătă 
dimensiuni și semnificații deosebite. Intră în discuție „aproximativ" un sfert de campionat, pînă la 
întreruperea impusă de plecarea in Mexic a lotului national. Șapte etape de retur în care — numai 
aparent — fotbalul nostru reintră în obișnuita tem peratură a luptei pe puncte. Aparent, fiindcă această 
temperatură va fi cu totul alta mai înaltă, mai ambițioasă. Primul eșalon, de la Rapid la A.S.A., 
reia captivantul spectacol care întreține pasiunile a zeci de mii de spectatori, Unul în plus, un „neu
tru", interlocutorul nostru de astăzi, va urmări duminică de duminică, de șapte ori meciuri și știri în 
căutarea unor răspunsuri care ne interesează pe noi toți, zecile de mii de „oameni de tribună", 
mai presus de — să zicem — duelul Rapid—Dinamo sau cursa „antilanternă" a trei formații de Ardeal 
și una de Moldova : cui îi vor fi înmînate biletele de Guadalajara și bocancii de lot la 31 mai ? Ce 
răspunsuri ne vor furniza aceste etape de retur, nouă spectatorilor și selecționerului ?

• ••••••••••
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; 
31,30; 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 la Lu
ceafărul (orele 9; 11.15, 13,30; 16; 
18,30. 21), București (orele 9: 11: 
13. 15; 17: 19: 21).

TE IUBESC'. TE IUiiESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30: 11.45: 
14; 16,15; 18,45; 21)

EXPLOZIE ÎN MUNȚI î 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), Tomis (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).

STAPÎN „PE SITUAȚIE : rulea
ză la Grivița (orele 9.30: 11,45: 16; 
18.15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Central (orele 8,45: 11: 
13,15; 15,45; 1845; 20.45). Melodia
(orele 8.45; 11: 13.30: 16: 18,30; 21).

SETEA : rulează la Lumina 
(orele 9,30: 1645: 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15: 17,45; 20).

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

VA PLACE BRAHMS ? : rulea. 
ză la Buzești (orele 15.30: 18)

BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE: 
rulează la Dacia (orele 8.30—20.30 
în continuare).

SIMPATICUL DOMN R : rulează 
la 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 DTNTR-O MIE ru
lează la Lira (orele 15.30 18. 20.15).

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30: 19). Arta

(orele 10,30—15.45 în continuare; 
1945),

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; 
2045).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE î rulează la Floreas- 
ca (orele 10: 13,30; 16: 1845: 20,30)

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

PA CATUL DRAGOSTEI ; rulea
ză la Viitorul (orele 15,30 ; 18). 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

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

DON JUAN FARA VOIE : ru
lează la Gloria (orele 9; 1145; 13.30; 
16; 18,15: 20.30)

VIA MALA: rulează la Miorița 
(orele 10; 12,30: 15: 17.30; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR j ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18; 
20.30).

ROȘU ȘI AURIU: rulează la 
Popular (ora 20,30).

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

TAINA LEULUI : rulează la 
Vitan (orele 15.30; 18: 2045).

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 ÎN CARE VIN PEȘTII » 
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).

<**»#>*©
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Opera Română : DON PASQUA
LE — ora 19,30 ; Teatrul de Ope-

— Campionatul de fotbal se 
reia într-o admosferă tonică de 
optimism generată, lesne de în
țeles, de calificarea echipei na
ționale în turneul final al CM 
din Mexic. Este o mîndrie pen
tru fiecare club, jucător, antre
nor, arbitru sau spectator fap
tul că, printre cele 16 locuri ale 
turneului final, unul este ocu
pat de România. Ocupat cu efor
turi considerabile, într-o grupă 
de preliminarii dintre cele mai 
dificile, și tocmai aceasta subli
niază meritul colectiv al marii 
familii ai iubitorilor fotbalului. 
Revenim, așadar, la pasiunile 
„luptei interne" cu ferma con
vingere că ea, în cea mai mare 
măsură, ne va ajuta să alegem 
pe cei mai buni dintre cei 
buni. Un campionat intern de 
valoare ne poate duce, cu ușu
rință, la o echipă națională de 
valoare. Iar dacă această „națio
nală" de valoare s-a conturat, 
înseamnă că am depășit acel ne
fericit stadiu în care eram de
terminați să o constituim doar 
în urma unor cuplaje sau me
ciuri mai răsărite.

— Afirmația că „naționala" 
s-a conturat înseamnă că nu 
mai așteptați de Ia acest retur 
rezolvarea și a altor probleme 
de componență ?

— Lotul cunoscut, de bază, cu 
care am întreprins recent tur
neul sud-american nu este defi
nitiv. Celălalt turneu, de la Anti
pozi, al olimpicilor, ne-a furni
zat și el date utile și interesan
te asupra altor posibili selecțio- 
nabili. Cele șapte etape ale re
turului, pînă la 19 aprilie, vor 
produce edificările definitive. 
Fie ca observator direct, fie din 
notările colegilor mei, delegați 
de către F.R.F. la toate meciuri
le primei divizii, vom urmări 
un apreciabil- număr de „proba
bili". Este bine să sg, știe că,. ne 
interesează îndeaproape evolu
țiile lui Ene Daniel, Băluță, 
-Pană, (Dinamo' Bacău), Pîrcălab 
(Dinamo București), portarul O- 
prea (Universitatea Craiova), 
Ivăncescu, Adamache, Pescaru 
(Steagu roșu), Bădin, Grozea 
(Petrolul), Anca („U“ Cluj), Tu- 
fan, Kallo (Farul).

— Veți prefera „sclipirea" u- 
nor jucători cu mai putină ex
periență, gen Both — să presu
punem constant buni de-a lun
gul a șapte etape — sau veți 
prefera un consacrat, gen Pîrcă- 
lab, Kallo, pentru a-1 nomi
naliza ?

— Voi prefera „sclipirile 
care să am și nevoie. Cu

cuvinte sînt în căutarea unor 
jucători care, eventual introduși 
în formație, să completeze și să 
se completeze cu calitățile cole
gului de post. Este motivul pen
tru care — și răspund cu aceas- 
<ă ocazie unor numeroase pă
reri — Neagu nu poate face cu
plu cu Dumitrache. Sînt doi ju- 
:ători de stil identic care, fieca
re din ei s-ar cupla foarte bine 
:u „creatori" gen Dembrovski, 
Somide. Doar două „nume" nu 

pot fi lipite...
— Antrenorul dinamoviștilor 

bucureșteni, Nicușor, afirma 
într-un interviu acordat ziarului 
nostru, că faptul de a da lotului 
un număr de șase jucători se va 
reflecta direct în randamentul 
echipei care, probabil, după pă
rerea domniei sale, nu va fi 
prezentă in lupta pentru titlu 
nici la actuala ediție și nici la 
anul.

— Exact cei mai buni șase ju
cători de la Dinamo Kiev au 
fost selecționați, in 1966, în lo
tul U.R.S.S., pentru World Cup. 
Echipa aceasta a ciștigat totuși 
în acel an campionatul Uniunii 
Sovietice în pofida celor șase 
absențe. Ba, mai mult, titularii 
reîntorși n-au mai avut loc în 
prima echipă față de juniorii și 
rezervele care îi înlocuiseră... 
Potențialul unei echipe care dă 
chiar șase oameni pentru „nați
onală" nu poate fi afectat.

— Faptul că Dinu, folosit de 
dv. ca fundaș central, sau Do- 
brin (virf) joacă in echipele de 
club pe alte posturi, impietează 
cu Ceva randamentul lotului?

— Dimpotrivă. Aceste necon- 
cordanțe vin în ajutorul jucăto
rilor, ii determină să-și lărgeas-

ILIE N AST ASE

că orizontul de joc, ii instruiește 
mai complet. Aș fi bucuros sâ 
fi avut cit mai multe astfel de 
diferențe.

— Lupta pentru puncte este, 
de multe ori, riscantă pentru cei 
ce se bat „la gol“. Vă temeți de 
eventuale accidentări ?

— Absolut de loc. Un compo
nent al echipei României parti
cipantă la turneul final al C.M. 
trebuie să aibă clasă. A avea 
clasă înseamnă în egală măsură 
a ști să eviți — prin tehnică in
dividuală — contactul dur cu 
adversarul. Iar a face un apel 
la „cruțarea" tricolorilor înseam
nă a alimenta o idee dăună
toare : aceea că selecționabilii . 
ar fi niște „protejați" ai F.R.F. 
Deloc. în echipa de club, fiecare 
jucător de lot va fi perfect in
tegrat, cu sarcini și răspunderi 
chiar sporite. Pe care așteptăm 
să le rezolve inteligent și, cum 
spuneam, cu „clasă".

— Ce răspunsuri tactice vă va 
furniza returul ?

— Trei : organizarea jocului 
la mijlocul terenului pentru de
clanșarea acțiunilor ofensive ; 
îmbinarea sistemelor de marcaj 
om la om cu zonă ; aplicarea 
pressingului.

— Cum veți privi returul, 
după întoarcerea din marea bă
tălie mexicană, incepind de la 

j 21 iunie ? In ce măsură vă va 
mai interesa ?

— Voi fi, atunci, un spectator 
relaxat... Dar poate cel mai exi
gent spectator al campionatului 
în ceea ce privește calitatea teh
nică a partidelor. Școala lui El 
Mundial-70 va fi un ciștig pen
tru noi din toate punctele de ve
dere. ,

Interviu realizat de 
VIOREL BABA

DIN NOU
ÎNVINGĂTOR

Tenisinanul român Hie Năs- 
tase a obținut o nouă victorie în 
cadrul turneului internațional pe 
teren acoperit, de la Hampton 
(Virginia). In turul II al probei 
de simplu masculin. Năstase l-a 
învins cu 6-1, 5-7, 0-4 pe jucă
torul american Jim Mc Manus. 
Intr-o partidă echilibrată, ceho
slovacul Jan Kukal a dispus cu 
6—4, 5—7, 7—5 de Ion Țiriac 
(România).

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 10 ETAPA DIN

8 MARTIE 1970
Steaua — Petrolul
Jiul — Dinamo București 
Farul — Steagul roșu 
Crișul — F. C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș — 
C.F.R. Cluj

6. Brescia Sampdoria
7. Bari — Torino
8. Fiorentina — Bologna
9. Juventus — Napoli

10. Lanerossl — Lazio
11. Milan — Internazionale
12. Roma — Cagliari
13. Palermo — Verona

1. 
2.
3.
4.
5.

1
X

1 
X

1
1 

x
1
1 

X 
X

Cheia orașului — emisiune con
curs pentru tineret realizată de 
Studioul de Televiziune în cola
borare cu Biroul de Turism pen
tru tineret al C.C. al U.T.C. Par
ticipă echipele reprezentative ale 
orașelor Cluj și Tg. Mureș. Trans
misiune de la Cluj o 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Brân- 
cuși — O expoziție retrospectivă 
• 19,40 Cîntece patriotice.

retă : PRINȚESA CIRCULUI — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PURICELE IN URECHE
— ora 15 ; SFlNTUL MITICĂ
BLAJINU — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 15,30 ; EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : NUNTA LUI
FIGARO — ora 19,30 ; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Bd. Magheru) : O 
CASĂ ONORABILĂ — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O LUNA LA ȚA
RĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu": TREI FETE DE MĂRI
TAT — ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : MEZEL-TOV — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 16; Teatrul „Țăndărică"
(Cal. Victoriei) : O FETIȚA CAU
TĂ UN CINTEC — ora 17 ; NOC
TURN I — ora 21,30; (Str. Acade
miei): BANDIȚII DIN KARDE-
MOMME — ora 17 ; Teatrul 
„c. Tănase" (Cal. Victoriei) : 
NICUȚA LA TĂNASE — ora
19.30 ; Circul de Stat : MIRAJUL 
CIRCULUI — ora 19,30.

DUMINICĂ, 8 MARTIE 1970

Opera Română ; PRINȚ ȘI CER
ȘETOR — ora 11 ; MADAME 
BUTTERFLY — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : SÎNGE VIENEZ — 
ora 10,30 ; SECRETUL LUI MAR
CO POLO — ora 15; MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : ALIZUNA — ora 10,30 ; 
ENIGMA OTILIEI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : AL PATRULEA 
ANOTIMP — ora 10,30 ; TRAVES
TI — ora 15,30 ; CINE EȘTI TU — 
ora 19.30 ; Teatrul de Comedie : 
CROITORII CEI MARI DIN VA-

ora 10,30 ; MANDRA-
Teatrul 
(Schitu 
— ora 
INIMII

— ora 15 și 20 ; 
PURICELE —

LAHIA
GORA — ora 15,30 și 20 ; 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
Măgureanu) : METEORUL 
10; TRANSPLANTAREA 
NECUNOSCUTE
(Sala Studio) ; PURICELE IN 
URECHE — ora 10 șl 20 ; VIRAJ 
PERICULOS — ora 15; Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 10,30 șl 17,30; Tea
trul Giulești : GEAMANDURA — 
ora 10; COMEDIE CU OLTENI—ora 
15 ; CURSA DE ȘOARECI — ora 
19,30 ; Teatrul „C.I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 10 ; VIJELIE IN 
CRENGILE ---- -------------------
ora 15,30 ; ___ _ ______  _ ____
BASTRA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : DIALOG DESPRE DRA
GOSTE — ora 10,30 ; CE SCURTĂ 
E VARA — ora 16; O LUNĂ LA 
ȚARA — ora 20 ; (La Sala Pala
tului); OTHELLO — ora 10,30; 
Teatrul „Ion Vasllescu" ; TREI 
FETE DE MĂRITAT — ora 10; 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
CĂUTĂTORII DE NOROACE — 
ora 11 ; NOAPTEA IN TIRGUL 
VECHI — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : CARTOFI PRĂJIȚI CU 
ORICE — ora 10 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVESTE NETERMI
NATA — ora 10 ; ADRESANȚII 
NECUNOSCUȚI — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : O 
FETIȚA CAUTĂ UN CINTEC — 
ora 11 ; (Str. Academiei) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 11 ; 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA STROE — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚA LA TĂ
NASE — ora 19,30 ; Circul de
Stat : MIRAJUL CIRCULUI — ora 
10 ; 18 șl 19,30.

DE SASSAFRAS — 
CÎND LUNA E AL-

SÎMBATA, 7 MARTIE 1978

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană • 18,05

PROGRAMELE I șl II

• 20,00 Concursul și Festivalul 
internațional de muzică ușoară 
Brașov — România 1970 • Hora 
stacatto de Grigoraș Dinicu, în
tr-o nouă prelucrare orchestrală 
de Sile Dinicu o Recitaluri ; — 
Mihaela Mihai — Eva Pilarova 
(Cehoslovacia) — Anda Călugărea- 
nu — Claude Nougaro (Franța). 
In pauză : Reportajele Festivalu
lui • 23,00 Telejurnalul de noap
te. Telesport. Campionatul mon
dial de handbal masculin, meciul 
pentru locurile 3—4 • închiderea 
emisiunii.

DUMINICA, 8 MARTIE 1910

PROGRAMUL I
• 8,15 Deschiderea emisiunii • 

Film serial Sebastien printre oa
meni (X) • 10,15 Ora satului • 
11,15 Concert simfonie • 12,00 De 
strajă patriei • 12,35 Emisiune 
în limba maghiară • 16,30 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză. Fotbal : Steaua — Petrolul 
prima etapă a returului diviziei 
A. Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August" din Capita
lă. Repriza a II-a • 17,15 Așa-s 
fetele la noi ! Emisiune de clnte- 
ce șl dansuri populare • 17,30 
Finala Campionatului mondial de 
handbal masculin. Transmisiune 
directă de la Paris • 18,45 De 
ziua femeii — reportaj • 19,00 
Telejurnalul de seară • 19,20 Film 
serial, Rîul întunecat — produc
ție a studiourilor sovietice (ulti
mul episod).

PROGRAMELE I și II

• 20,00 Concursul și Festivalul 
Internațional de muzică ușoarâ — 
Brașov — România 1970. Concer
tul laureatilor • Recital Raphael 
• 23,00 Telejurnalul de noapte.

0 nouă premieră a studioului cinematografic București

DOI BĂRBAȚI PENTRU 0 MOARTE
REGIA : Gheorghe Naghi

SCENARIUL : Siito Andrăs

în colaborare cu Gheorghe Naghi

1 •;
■y-1 KiW
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î':

Cu : Matei Alexandru, 
Erzsebet Adăm, Ștefan

IMAGINEA : Nicu Stan

1-r
;

Monica Ghiuță, Ilarion Ciobanu, Ferenc Bencze, Eliodor 
Mihăi tescu-Brăila, Chirii Economu, Franz Keller, Hans

Kiss,
Krauss

MUZICA : Dumitru Capoianu DECORURI : arh. Liviu Popa



NOUL
GUVERN 

TURC
Criza guvernamentală din Tur

cia, care durează de peste trei 
săptămîni pare să se apropie de 
faza sa finală. Vineri, premierul 
desemnat Suleyman Demirel a 
prezentat președintelui republicii 
lista celor 24 de membri ai nou
lui guvern — care este identică 
cu cea a guvernului demisionar. 
Declarația-program a guvernului 
va fi prezentată luni, iar votul 
parlamentului ar urma să aibă 
loc vinerea viitoare. Președintele 
Cevdet Sunay a aprobat lista 
noului guvern.

După cum se știe, criza actua
lă a fost declanșată la 14 fe
bruarie, după ce un grup de 41 
de deputați, membri ai Partidu
lui Dreptății — de guvemămînt 
— au votat împotriva proiectului 
de buget pentru anul 1970.

Austria

Negocieri

post
electorale

Joi, a început ia Viena 
negocierile dintre 
gațiile Partidului socia
list și Partidului 
list din Austria, 
derca formării unui 
vern de coaliție.

dele-

popu- 
ve- 
gu-

în

con-Delegația socialiștilor este 
dusă de cancelarul desemnat, 
Bruno Kreisky, președintele 
P.S.A., iar cea a populiștilor de 
Hermann Withalm, secretar ge
neral al P.P.A.

Se amintește că, anterior, Her
mann Withalm a avut o între
vedere cu Friedrich Peter, lide
rul Partidului liberal, în cadrul 
căreia a abordat eventualitatea 
formării unei „mici coaliții" în
tre populiști și liberali — cărora 
le-au revenit 84 de locuri în 
Parlament, față de 81 ale socia
liștilor. Observatorii politici re
marcă totuși că o astfel de „coa
liție a învinșilor", cum a numit-o 
Kreisky, este reținută doar pen
tru un eventual eșec al negocie
rilor dintre P.S.A. și P.P.A.

Withalm a declarat, de altfel, 
că ar accepta postul de vicecan
celar într-un guvern al „marii 
coaliții" condus de Kreisky’.

Președintele R.A.II. 
a primit pe ministrul 

român al comerțului exterior
CAIRO 6. — Corespondentul 

Agerpres, C. Oprică, transmite: 
Președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a primit joi după- 
amiază pe ministrul român al co
merțului exterior, Cornel Burtică, 
șeful delegației române la lucră
rile reuniunii Comisiei mixte gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România și Republicii Arabe 
Unite. în cursul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, de sinceritate, au fost 
discutate o serie de probleme de 
interes comun, printre care rela
țiile bilaterale și perspectivele de 
dezvoltare a acestora. Au asistat, 
din partea română, Titus Sinu, 
ambasadorul României la Cairo, 
iar din cea egipteană, Hassan

Colaborarea

A

Abbas Zaki, ministrul economiei 
și comerțului exterior.

★
în cursul zilei de joi, ministrul 

român al comerțului exterior a 
conferit, de asemenea, cu Aziz 
Sidky, ministrul industriei și re
surselor miniere și petroliere, cu 
Sayed Marei, ministrul agricultu
rii și al reformei agrare, și cu Aii 
Zein Saleh, ministrul transportu
rilor. Ministrul român a avut cu 
oficialitățile egiptene un schimb 
amical de vederi asupra cooperă
rii economice și tehnice dintre 
cele două țări în diferite domenii. 
Ministrul român a avut, totodată, 
o întrevedere cu Labib Shukeir, 
președintele Adunării Naționale 
a R.A.U.

economică
dintre România și R.A.U.

CAIRO 6. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite : 
între 2 și 5 martie a avut loc la 
Cairo reuniunea Comisiei mixte 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România și a Republicii 
Arabe Unite. Cu acest prilej, 
părțile au examinat, într-un spi
rit de cordialitate și înțelegere 
reciprocă desfășurarea schimburi
lor comerciale și a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări și 
au convenit asupra măsurilor ne
cesare în vederea sporirii și în 
viitor a acestora. Ca rezultat al 
convorbirilor, au fost semnate A- 
cordul comercial și de plăți pe o 
nouă perioadă de cinci ani și 
Protocolul schimburilor de 
mărfuri pe perioada 1970—1971. 
Conform protocolului semnat, 
volumul schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Unită se 
va cifra la aproximativ 27 mi
lioane lire sterline, ceea ce repre
zintă o creștere de peste 10 la 
sută la export și de 8 la sută la 
import în raport cu anul prece
dent.

în cursul reuniunii, care s-a 
desfășurat într-un spirit construc
tiv, delegațiile au examinat, tot
odată, probleme de cooperare e- 
conomică între cele două țări, în 
scopul găsirii unor noi posibilități 
de cooperare reciproc avantajoa
se. O atenție specială a fost acor
dată celor două obiective indus
triale în curs de realizare în 
R.A.U., fabrica de sodă de la 
Alexandria și complexul de fosfați

de la Hamrawein — pentru care 
partea română furnizează echipa
mentul și utilajele necesare, păr
țile căzînd de acord asupra măsu
rilor necesare în vederea accele
rării lucrărilor de construcție. Au 
fost, de asemenea, examinate po
sibilitățile de realizare a altor 
proiecte industriale în cadrul A- 
cordului de cooperare economică 
și tehnică existent între cele două 
țări.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat Protocolul celei de-a șasea 
reuniuni a Comisiei mixte gu
vernamentale.

Consiliul de securitate 
al O.N.U. s-a reunit vineri, 
la cererea Marii Britanii, 
pentru a examina măsurile 
ce se impun în urma pro
clamării „republicii" de că
tre guvernul rasist din 
Rhodesia.

Reprezentantul britanic, lor
dul Caradon, a făcut apel ca 
nici o țară să nu recunoască 
actul unilateral al rasiștilor de 
la Salisbury „nu numai acum, 
dar nici în viitor". Prin pro
clamarea așa-zisei „republici" 
regimul minoritar al lui Ian 
Smith, a spus ambasadorul 
britanic, dorește „mult mai 
mult decît o recunoaștere". 
„De fapt, el crede că dacă va 
obține recunoașterea va fi în 
stare să obțină și celelalte 
scopuri ale sale". Lordul Ca
radon a introdus cu același 
prilej un proiect de rezoluție 
prin care cere Consiliului de 
Securitate să condamne „acte
le ilegale ale regimului rasist 
minoritar" și să hotărască „ca 
toate statele membre ale 
O.N.U. să se abțină de la re
cunoașterea regimului ilegal 
sau de la acordarea oricărui 
fel de asistență acestuia". Pro
iectul de rezoluție britanic 
cere, de asemenea. Consiliu
lui de Securitate să ia poziție 
împotriva „constituției" rasis
te intrată recent în vigoare și 
în baza căreia în Rhodesia vor 
avea loc „alegeri" luna vii-

Va fi reînnoit acor
dul hispano-american 
privind bazele milita
re ale S.U.A. pe teri
toriul spaniol ? între
barea aceasta își face 
loc cu persistență în 
preajma apropiatei vi
zite (17 martie) la 
Washington a șefului 
diplomației madrilene, 
Lopez Bravo (vizită 
pe a cărei agendă 
chestiunea bazelor mi
litare americane figu
rează pe loc de

Oficialitățile 
re americane 
luiau miercuri 
Saragossa a fost în
ființată o bază tempo
rară a S.U.A. unde a 
fost mutată o parte 
a instalațiilor de la 
baza Wheelus din Li
bia, în curs de evacua
re. La Madrid terme
nul „bază temporară" 
a fost și mai accen
tuat, avansîndu-se pre
cizarea că e vorba de 
o „găzduire de maxi
mum un an“. Preciză
rile făcute în capitala 
spaniolă urmează unor 
luări de poziție ofi
ciale care par să indi
ce ceea ce corespon
dentul lui DIE WELT 
la Madrid definește 
drept „o extremă cir
cumspecție și rezer
vă în problema pre
lungirii prezenței ba
zelor americane". Cea 
mai recentă luare de 
poziție în acest sens o 
constituie declarația 
făcută de Lopez Bravo 
la întoarcerea din vi
zita făcută la Paris. 
După ce a afirmat 
că actuala politică ex
ternă a Madridului 
„urmărește o mai per
severentă promovare 
a intereselor specifice 
spaniole și o mai largă

frunte), 
milita- 
dezvă- 
că Ia

ministrul 
_ ______ spaniol a 
ținut să releve că „în
cadrarea în mecanis
me care limitează su
veranitatea nu poate 
fi acceptată în nici o 
formă". Ceea ce sună 
ca o respingere impli
cită a prezenței unor 
baze militare străine 
și, mai ales, ca o re
plică la unele recente 
propuneri americane 
privind o integrare 
treptată a Spaniei în 
N.A.T.O.

In cercuri politice 
din capitala spaniolă

inițiativă* 
de externe

I

■ ■■■■■■■■■

PROTESTUL

STUDENȚILOR

DIN PORTO RICO

Scrutinul
danez

Pot fi considerate alegerile comunale și departamentale drept 
un test concludent ? După intilnirea cu urnele care a avut loc 
in Danemarca opiniile sint împărțite. Oficialitățile guvernamen
tale minimalizează semnificația votului. Alegeri comunale și de
partamentale, consideră ele, înseamnă o înfruntare pe plan lo
cal, in care precumpănesc probleme de interes specific și în care 
opțiunile politice pot trece pe planul doi în raport cu influența 
pe care o exercită personalitatea diferiților candidați. Candidați!, 
firește, se prezintă în numele unor partide. Dar in micile așezări 
scrutinul își are propriile sale caracteristici : candidații sînt jude
cați nu numai după eticheta pe care o arborează. Opoziția argu
mentează că scrutinul comunal și departamental are, în pofida 
trăsăturilor distincte, un pronunțat caracter politic și că ten
dințele exprimate de corpul electoral trebuie luate in considerare 
pe un plan general. Aprecierile opoziției pornesc de la faptul 
că aceste alegeri au fost primele după o profundă reformă ad
ministrativă care a redus numărul comunelor și al departamen
telor și, in consecință, a micșorat și numărul mandatelor aflate 
în joc (de la 10 080 în 1966 la numai 5 000) Modificările admi
nistrative s-au reflectat in configurația listelor de candidați. 
Destui alegători s-au găsit în fața unor candidați mai puțini 
cunoscuți, pentru că perimetrul fiecărei comune și al fiecărui 
departament s-a extins. Intr-o asemenea împrejurare, se afirmă, 
votul este dictat de o adeziune politică. Ascultind argumentele 
celor două părți constați că nu-i vorba de o dispută academică, 
ci de o polemică cu un obiect foarte precis : viitorul actualului 
parlament.

Alegerile locale au adus un evident succes socîal-democra- 
ților : 41,5 la sută din totalul voturilor exprimate. La Copenhaga 
social-democrații dispun de majoritate absolută in municipali
tate : 31 mandate din 55. Cu cele 981 713 voturi pe care le-a primit, 
partidul lui Jens Otto Krag consideră că opinia publică a reexa
minat opțiunile sale și că o consultare parlamentară l-ar putea 
readuce la putere. Social-democrații nu par să se aclimatizeze 
cu băncile opoziției. După o îndelungă perioadă de guvernare 
și după mai multe luni de opoziție, ei se arată dornici să revină 
in fotoliile ministeriale.

Partidele guvernamentale nu sînt dispuse să abandoneze 
lupta. Primul ministru, Ilihnar Baunsgaard, a spulberat iluziile 
unui scrutin anticipat. El a precizai, intr-o declarație făcută 
ziariștilor, că ..alegerile legislative, care urmează să aibă loc 
în 1972, nu vor fi avansate". Bilanțul electoral al coaliției se 
prezintă astfel : partidul radical — 224 J36 voturi, partidul liberal
agrarian — 454 465 iar partidul conservator — 479 895 voturi. Par
tidele coaliției se găsesc „în pierdere de viteză". Performanța 
pe care au obținut-o la ultimele alegeri parlamentare, cind au 
eliminat de la guvernare pe social-democrați, nu pare în acest 
moment reeditabilă. Dar oficialitățile consideră că pină in 1972 
actualele dificultăți vor putea fi depășite. Aceste dificultăți sînt, 
in principal, de ordin economic. Or, tocmai pe acest teren au 
fost învinși in 1963 social-democrații. în momentul instalării ac
tualului guvern, înfățișind un tablou care desigur nu omitea 
nivelul de dezvoltare atins de Danemarca în perioada postbelică, 
NEUE ZURCMER ZEITUNG scria : „Șomajul continuă să creas
că, unele întreprinderi au trebuit să-și închidă porțile, balanța 
de plăți înregistrează un mare deficit...". îngrijorările privind 
stabilitatea economică se mențin, însă, și în prezent. FINAN
CIAL TIMES scrie despre deficitul balanței de plăți, scăderea 
rezervelor de aur și devize străine etc. Pornită de la șantierele 
navale din Copenhaga, o amplă mișcare revendicativă s-a des
fășurat în întreaga țară, Ia începutul acestui an, împotriva creș
terii prețurilor și a impozitelor, pentru mărirea salariilor. Parti
dele guvernamentale atribuie actualelor greutăți un caracter con- 
junctural și speră că viitorul apropiat le va readuce încrederea 
majorității alegătorilor.

Jens Otto Krag afirmă că „alegerile de Ia 3 martie reprezintă 
un vot de neîncredere dat actualului guvern". Liderul social-de
mocrat a cerut organizarea imediată de alegeri generale. Proba
bil, insă, că dezideratul fostului premier nu se va realiza in 
termen scurt. Social-democrații vor trebui să se mulțumească 
incă destule luni cu băncile opoziției...

M. RAMURA

americane In Spania. 
(Se știe că mult dispu
tata problemă a baze
lor militare america
ne a mai fost negocia
tă anul trecut cînd, 
datorită unor diver- 

acordul carogențe,
urma să fie reînnoit, 
a fost prelungit, numai 
pe un an, urmînd să 
expire în toamna a- 
ceasta).

O reacție 
plan oficial 
insistențe 
nu a fost 
Este, însă, 
de notat că

directă 
la aceste 

americane 
semnalată, 
interesant 
influentul

pe

Reînnoire
incertă

circulă versiunea că 
insistențele Washing
tonului pentru grabni
ca reînnoire a acordu
lui hispano-amerîcan 
au fost însoțite în ul
timele luni de prezen
tarea unui „package 
deal" — plan pachet, 
elaborat de diploma
ția americană, plan 
care ar implica adera
rea Spaniei la N.A.T.O. 
și rezolvarea pe a- 
ceastă bază (evident, 
in favoarea N.A.T.O. 
și, în principal, a 
S.U.A.) a disputei Gi- 
braltarului și a proble
mei viitorului bazelor 
militare aero-navale

cotidian catolic YA, 
legat de grupul „Opus 
Dei", care și-a întărit 
masiv pozițiile după 
ultima remaniere gu
vernamentală, scrie că 
„apare inacceptabil ca 
Spania să fie privită 
ca punct strategic, te
ritoriu de trecere sau 
hinterland 
pentru 
N.A.T.O.*, 
că „logica 
le naționale 
țara să nu tolereze an
gajamente sau conven
ții care să sporească 
mai degrabă decît să 
diminueze pericolele 
pentru securitatea ei".

european 
dispozitivul 

adăugind 
și interese- 

cer ca

în aceeași ordine de 
idei cotidianul monar
hist A.B.C. scria zile
le trecute, într'-Tin am
plu comentariu: „In
teresul Spaniei nu a 
fost și nu este legat 
de Încheierea de acor
duri in schimbul unor 
eventuale compensații. 
Interesul vital al țării 
nu e compatibil cu 
nici o concesie econo
mică, oricît de gene
roasă ar fi ea. In 
schimb, evacuarea ba
zelor militare e per
fect compatibilă cu 
spiritul de prietenie 
dintre Spania și State
le Unite, stabilită pe 
bază de egalitate".

Evident, nici recen
tele aluzii ale șefului 
diplomației spaniole, 
nici înmulțirea cereri
lor din presa spaniolă 
de a se refuza reînnoi
rea acordului hispano- 
american, nu trebuie 
absolutizate. Unii co
mentatori sint Încli
nați să rețină presupu
nerea că rezervele ex
primate la Madrid re
flectă „vechiul joc di
plomatic urmărind ob
ținerea unor concesii 
și subsidii americane 
cit mai mari* (LE FI
GARO). Ceea ce rele
vă, însă, majoritatea 
corespondenților de 
presă din capitala spa
niolă este faptul că în 
ultimii ani se semna
lează o creștere con
tinuă a curentului do 
opinie pentru lichida
rea bazelor militare 
străine șl pentru evi
tarea angajării In 
N.A.T.O., chiar șl In 
cercuri politice și eco
nomice dintre cele mal 
influente.

ț

E. R.

ORIENTUL

• Reuniunea
cvadripartită

de la O. N. U.

NEW YORK. — La 
ambasadorului Franței 1 
a avut loo joi o nouă reuniune 
a reprezentanților permanent la 
O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S., consacrată 
găsirii căilor unei soluționări paș
nice a conflictului din Orientul 
Apropiat După terminarea ședin
ței, surse diplomatice au indicat 
că aceasta s-a desfășurat într-o 
atmosferă „încurajatoare".

TEL AVIV — Comunicato mi
litară publicate Ia Tel Aviv a- 
nunță că aviația israeliană a în
treprins In cursul zilei de vineri 
trei raiduri asupra unor obiecti
ve militare din sectoarele de sud 
și central ale Canalului de Suez 
și asupra unei regiuni situate la 
nord de Delta Nilului. Raidurile 
aviației israeliene au fost confir
mate oficial la Cairo.

CAIRO. — La Cairo urmează 
să înceapă astăzi lucrările le
giunii ordinare a Ligii Arabe;” i 
cadrul căreia va fi prezentat un 
raport al lecretarulul general, 
Abdelkhalek Haisouua. Ordinea 
de zi a lesiunil cuprinde, de a- 
semenea, examinarea unor pro
bleme referitoare la situația din 
Oriental Apropiat

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Declarația Frontului

• Autoritățile portoricane 
au hotărît joi să închidă 
cursurile Universității din 
San Juan pentru a contra
cara declanșarea unor noi 
manifestații ale studenților. 
După cum se știe, demon
strațiile studențești au izbuc
nit miercuri, ele fiind orga
nizate în semn de protest 
împotriva prezenței în uni
versitate a ofițerilor din 
corpul special de antrena
ment și pentru declararea 
independenței acestui stat 
asociat la S.U.A. Demon
strațiile au ținut pînă la 
miezul nopții, cînd a inter
venit poliția, deschizind fo
cul asupra participanților. 
O studentă a fost ucisă și 
un student rănit. în cursul 
ciocnirilor alte 24 de persoa
ne au fost rănite. Poliția a 
operat arestări.

Se relatează că, în ciuda 
hotărîrii de a se suspenda 
cursurile, situația rămîne în
cordată.

• DUPĂ CUM S-A ANUNȚAT 
LA BOGOTA, Universitatea El 
Quindio, din orașul Armenia, a 
fost ocupată de trupe, iar cursu
rile au fost suspendate pe ter
men nedefinit. Acesta este al 
doilea institut columbian de în- 
vățămînt superior care trece sub 
controlul armatei. Pretextul 
ficial pentru această acțiune 
constituit 
studenții 
semn de 
lor de la
lă din Bogota, care a fost ocu
pată de armată la 27 februarie.

o- 
1-a 
de 
în

greva declarată 
acestei universități 
solidaritate cu colegii 
Universitatea naționa-

• LA TIRGUL INTERNAȚIO
NAL DE LA LEIPZIG au fost 
acordate vineri medaliile de aur 
celor mai bune exponate. Cu a- 
cest prilej, prevenitorul de erup
ție, prezentat pentru prima oară 
de România la un tirg interna
țional, a fost distins cu medalia 
de aur.

La Leipzig a fost semnată o 
convenție care prevede ca Româ
nia să livreze R.D. Germane, în 
perioada 1970—1975, 3 000 de di
ferite tipuri de vagoane de ca
le ferată.

• DUMINICA ARE LOC ÎN 
FRANȚA, primul tur al alegeri
lor cantonale. La 8 martie vor 
fi desemnați 1 609 consilieri ge
nerali, jumătate din numărul 
consilierilor generali din fiecare 
departament — cu excepția Pa
risului. La alegeri participă 
aproximativ 15 milioane de ale
gători. Printre cei 5 248 candi
dați, sînt 15 miniștri sau secre
tari de stat, 13 foști miniștri, 
168 deputați în Parlament și 75 
senatori. Partidul comunist este

toare.
Delegații țărilor africane 

s-au opus cererii lui Caradon 
ca Consiliul să ia în dezbate
re imediat proiectul de rezolu
ție propus spre examinare. ie.- 
levînd că trebuie să se aștep
te sosirea și a celor trei re
prezentanți ai Organizației U- 
nității Africane (O.U.A.), res
pectiv a miniștrilor de exter
ne ai Algeriei. Senegalului si 
Zambiei.

Reprezentantul zambian n 
calificat proiectul de rezoluție 
britanic ca „extrem de ina
decvat". El a declarat că tre
buie să se renunțe la „retori
că" și să se treacă la acțiuni 
practice pentru înlăturarea 
guvernului rasist al lui Ian 
Smith. în același sens s-a pro
nunțat și reprezentantul sta
tului Burundi.

Președintele Consiliului de 
Securitate pe luna în curs, 
Joaquin Vallejo Arbelaez (Co
lumbia) a amînat ședința pen 
tru marți la ora 20,00 GMT.

Patriotic din Laos
în cursul unei conferințe de 

presă organizată vineri la Ha
noi, Phao Phim Phanchanh, 
membru al Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos și 
director al Biroului de informa 
ții al F.P.L. din capitala Repu- 
bricii Democrate Vietnam, a 
prezentat o declarație în 5 punc
te a Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos în 
legătură cu o soluționare politi
că a problemei laoțiene.

în declarație se arată, printre 
altele :

1. Toate țările trebuie să res
pecte suveranitatea, neutralita
tea, unitatea și integritatea teri
torială a regatului Laos, potrivit 
dispozițiilor acordurilor de la 
Geneva din 1962. Statele Unite 
trebuie să pună capăt interven
ției și agresiunii lor în Laos, să 
înceteze escaladarea războiului

. și bombardamentele împotriva 
teritoriului laoțian, să-și retra
gă toți consilierii.

2. In conformitate cu acordu
rile de la Geneva din 1962, Re-

gatul Laosului se va abține de 
la participarea la alianțe milita
re cu alte țări și nu va autoriza 
nici unei țări străine să-și insta
leze baze militare sau să intro
ducă trupe și personal militar 
pe teritoriul său. El va aplica o 
politică externă de pace și neu
tralitate.

3. Se prevede respectarea tro
nului, organizarea de alegeri ge
nerale libere și democratice, 
pentru crearea unei Adunări Na
ționale, formarea unui guvern 
democratic de uniune națională, 
reprezentant adevărat al poporu
lui și a diferitelor grupări etni-

Festivitatea de la Viena
Centenarul societăților culturale
românești din capitala Austriei

în prezența unui numeros pu
blic, în capitala Austriei a avut 
loc joi seara festivitatea împli
nirii a o sută de ani de la în
ființarea societăților culturale 
românești din Viena și inaugu
rarea noului sediu al grupului 
de cetățeni austrieci de origine 
română. Au luat cuvîntul ing. 
Virgil Similache, președintele 
grupului, conducători ai Biseri
cii ortodoxe române din Viena, 
precum și Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din 
România. Au fost, de asemenea, 
prezenți Wilfried Platzer, secre
tar general în Ministerul de Ex
terne al Austriei, Bruno Marek, 
primarul Vienei, înalți funcțio
nari de stat, reprezentanți ai 
vieții culturale și ai cultelor, 
precum și ambasadorul Româ
niei in Austria, Dumitru Anl- 
noiu.

înființarea asociațiilor cultu
rale românești din Viena se da
torează în mare parte lui Emi- 
nescu, prin ale cărui 
la 5 martie 1870 s-a 
societatea , “ “
comitetul acesteia_
în 1871, Ion Slavici, ... 
dinte și Mihail Eminescu, ca bi
bliotecar.

După ce a scos în evidență 
tradiționalele legături între cul
tura română și instituțiile cultu
rale din Viena, Ion Dodu Bălan 
a prezentat pe scurt- trăsăturile 
specifice ale culturii românești 
și aportul ei la patrimoniul cul
turii universale. Vorbitorul a 
mulțumit autorităților austriece 
pentru concursul acordat la în
ființarea noului sediu cultural 
menit a fi un mijloc de apro
piere Intre popoarele român și 
austriac.

ce, edificarea Laosului pașnic, 
independent, neutru, democra
tic, unificat șl prosper.

4. în timpul perioadei de tran
ziție, cuprinsă între instaurarea 
păcii și alegerile generale pentru 
Adunarea Națională, partidele 
interesate trebuie să organizeze 
într-o atmosferă de înțelegere 
națională, egalitate și respect 
mutual, o conferință politică 
consultativă cu participarea re
prezentanților tuturor partide
lor, cu scopul de a analiza toa
te problemele Laosului și de a 
crea un guvern provizoriu de 
coaliție.

5. Unificarea Laosului trebuie 
să fie realizată prin consultări 
între partidele politice pe baza 
principiului egalității și înțele
gerii naționale. în timpul aces
tei perioade de unificare, nici 
un partid nu va trebui să folo
sească forța pentru a exercita 
Influență asupra regiunilor con
trolate de către altul.

strădanii, 
constituit 

„România jună". In 
icesteia au fost aleși, 

ca preșe-

Referindu-se Ia îngrijorarea ex
primată de numeroase cercuri po
litice americane față de partici
parea Statelor Unite la războiul 
din Laos, agenția U.P.I. arată că 
„pînă și senatorul Harry Byrd jr 
—, un susținător consecvent al 
implicării în Vietnam, a declarat 
că „în nici un fel de condiții nu 
trebuie să devenim implicați în
tr-un nou război terestru în Asia". 
Senatorul George Aiken a subli
niat că „așteaptă o declarație din 
partea administrației la începutul 
săptămînil viitoare", arătînd că 
„speră ca raportul administrației 
să nu conțină nici o intenție de 
a se intensifica acest război".

Întîlniri cu tineretul
maghiar

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU EUGEN FLORESCU

o__Bu -t
singura formațiune politică care 
prezintă candidați în fiecare 
canton.

zați să corespondeze cu familiile 
lor din Statele Unite. Aplicînd 
politica umanitară a guvernului 
R. D. Vietnam, serviciu poștelor 
asigură legătura normală între 
piloții americani capturați și fa
miliile lor din S.U.A., relevă a- 
genția citată.

• LA BELGRAD a fost dat 
publicității comunicatul cu, pri
vire la vizita în Iugoslavia a 
ministrului economiei al R.F.G., 
Karl Schiller, în care se arată 
că, in cursul convorbirilor pur
tate cu Toma Granfil, membru 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării re
lațiilor economice dintre cele 
două țări. Constituirea Comite
tului mixt interguvernamental 
pentru colaborare economică, 
industrială și tehnică între 
R.S.F. Iugoslavia și R.F. a Ger
maniei, se arată în comunicat, 
are o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea și adîncirea coope
rării dintre cele două țări.

• LOCALITATEA MEXICA
NĂ RUATINA, a fost invadată 
de peste 282 astronomi veniți din 
14 țări, pentru a urmări eclipsa 
de soare care se va produce

astăzi începînd de la ora 18 
G.M.T. (20 ora Bucureștiului). 
Telescoape de diferite mărimi 
și alte instrumente au fost mon
tate in cele mai bune poziții din 
jurul localităților Ruatina și 
Miahuatlan, zone considerate a 
avea unul din cele mai senine 
„ceruri" din Mexic și S.U.A. 
Avind o lărgime de aproape 
160 km, uriașa umbră provocată 
de acoperirea Soarelui de către 
Lună, va trece spre nord-est, 
străbătînd partea centrală a 
Mexicului, Golful cu același 
nume, ajungînd apoi în Florida. 
De aici ea va străbate statele 
Georgia, Carolina de nord și de 
sud, Virginia, New Yorkul și 
mai departe Insula Natucket, 
Nova Scoția Newfoundland șl 
Islanda, după care va părăsi 
Pămîntul, la apusul Soarelui.
• DEPARTAMENTUL POȘ

TELOR AL R.D. VIETNAM, a- 
nunță agenția V.N.A., a comu
nicat că aproximativ 320 de pi- 
loți americani capturați în Viet
namul de nord au fost autori-

• LEGĂTURILE MULTIPLE 
— de ordin politic, economic șl 
cultural — ale României cu po
poarele Europei au constituit 
tema unui ciclu de conferințe ți
nute la Universitățile din Roma 
și Florența de prof. dr. Con
stantin C, Giurăscu, membru al 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice din țara noastră.

• DUPĂ CÎTEVA ZILE PLO
IOASE, asupra celei mai mari 
părți a Italiei s-a abătut din nou 
iarna. Un val de frig, însoțit de 
furtuni de zăpadă a cuprins a- 
tît centrul, cît și sudul peninsu
lei. Serioase perturbări în tra
ficul rutier și feroviar sînt sem
nalate și în Austria unde de pes
te 12 ore ninge.

O situație asemănătoare cu
noaște și R.F. a Germaniei. Nin - 
soarea abundentă, căzută în ul
timele 48 de ore, a perturbat 

■ circulația rutieră și feroviară în 
multe regiuni ale țării. In pre
zent, 20 de localități sînt izolate 
de restul țării.

18 ziariști reprezentând pu
blicații de tineret, reporteri 
radio și televiziune din opt 
țări socialiste, călătorim de a- 
proape două săptămâni prin 
localități cunoscute ale Unga
riei vecine și prietene. Sîn- 
tem invitații organizației de 
tineret din această țară care — 
o dată cu sărbătorirea celei de 
a XXV-a aniversări a eliberării
— trece în revistă și succe
sele obținute în munca de edu
cație comunistă a tineretului 
maghiar, viața și munca sa 
rodnică desfășurată pe tărî- 
mul construcției socialiste.

Un itinerar cuprinzînd lo
calități cunoscute — Budapes
ta, Miskolc, Diosgyor, Kis- 
kiire, Szolnok — ne-au oferit 
deja bune prilejuri de a reține 
imagini concludente pentru 
activitatea celor peste 750.000 
de membri ai organizației 
KISZ. Celelalte localități pe 
care urmează să le străbatem
— Veszprem, Zanha, Balaton- 
foldvar și altele — vor în
tregi, fără îndoială, aceste 1- 
■nagini.

...Iată-ne la combinatul pe
trolifer „Dunărea" din 
Szashalombata, aflat la citeva 
zeci de kilometri de capitala 
Ungariei. Peisaj de modernă 
industrie chimică, coloane ar
gintii și broderie metalică de
senată într-un original motiv 
tehnic de-asupra pustei ma
ghiare. încă de la intrare ni 
ș-a oferit un pliant cuprinzînd 
imagini din istoria celor 8 ani 
ai acestor unități, începînd cu 
perioada cînd locurile respec
tive — așa cum avea să ne 
precizeze și directorul combi
natului, dr. Simon Pal — era 
un simplu Ian de porumb copt 
ce se legăna sub vîntul de 
toamnă frumoasă, și pină azi, 
cînd producția cunoaște peste 
3 milioane tone ulei anual pre
lucrat. Pe coperta pliantului 
stă scris „Construcție aflată 
sub patronajul organizației 
de tineret". într-adevăr, așa 
cum ne-au demonstrat gazde
le, în această importantă uni
tate industrială a Ungariei noi 
se aplică cu mult succes una 
dintre principalele inițiative 
lansată de C. C. al organiza
ției de tineret și anume spriji
nirea îndeaproape a procesului 
de producție. Ni s-a făcut cu
noștință, între altele, cu briga
da condusă de Iosif Varga, ale 
cărei eforturi au condus, cu 
prilejul punerii în funcțiune 
a uzinei a doua, la economii 
valorînd 240 000 de forinți.

în prezent, principala aten- 
” s a organizației KISZ deție a organizației 
la combinatul din Szashalom- 
bata este îndreptată spre a- 
plicarea principiilor patronaju
lui asupra efectelor investiții
lor. Statul maghiar a alocat a- 
cestui combinat 4 miliarde de 
forinți, o adevărată avere la 
nivel național. Organizația de 
tineret și-a propus să facă cu
noscută membrilor ei impor-

tanța acestei Investiții, să 
educe în așa fel pe tineri In
cit zi de zi. Ia locul de mun
că, să apere, să gospodăreas
că și să dezvolte valoarea fie
cărui ban. Acțiunea de patro
nare în vederea bunei utili
zări a investițiilor, ne spunea 
tov. Ludovic Mezei, secreta
rul organizației KISZ din com- 
binat, a început de fapt v.( 
dată cu începerea construcției ’ 
și ea se desfășoară de atunci 
în toate cele 31 de organizații 
de bază. Iată cîteva fapte t în
deplinirea angajamentului de 
a realiza planul cu un tri
mestru mai devreme va duce 
la economii de cîteva milioa
ne de forinți; vara trecută, în 
cadrul unei tabere de con
strucții, tinerii au realizat e- 
conomii de peste 900 000 de 
forinți.

Pluralitatea preocupărilor 
organizației comuniste de 
tineret maghiare este însă 
greu de redat doar printr-un 
asemenea exemplu. într-una 
din serile trecute, la Budapes
ta, am fost, de pildă, oaspeții 
casei de cultură a tineretului 
din capitală, unde se desfă
șura o serată a „Clubului ti
nerilor călători", care numără 
aproape 200 de membri —- 
muncitori, elevi, studenți, 
funcționari. Majoritatea mem
brilor acestui club vorbesc ți 
o altă limbă decît maghiara, 
învățată aici sau cu alt prilej 
(am avut prilejul să auzim cu 
această ocazie din partea a 
patru dintre ei urarea „Bine 
ați venit 1“ rostită în româneș
te).

Am stat de vorbă cu direc
torul casei de cultură, Drucker 
Tibor, ca și cu unii dintre „ti
nerii călători". Printre aceștia 
din urmă, Munk Gizella Peter- 
ne, o tinără în vîrstă de 24 de 
ani, aceea care se poate numi 
„nașa" clubului tinerilor că
lători : ea este aceea care, cu 
un an în urmă, cu prilejul u- 
unui concurs, a oferit cea mai 
bună propunere de nume pen
tru noua inițiativă a casei de 
cultură. Și ea și soțul ei sînt 
azi membri ai clubului, par- 
ticipînd activ la programele 
acestuia.

Remarcabilă este în toate 
aceste acțiuni, ca și în nume
roase altele, cunoscute prin 
bunăvoința prietenilor ma
ghiari și despre care vom mai 
avea, fără îndoială, prilejul să 
scriem — strădania membrilor 
organizației comuniste de tine
ret de a răspunde în forme cît 
mai vii, atractive, numeroase
lor probleme pe care le pune 
în fața întregului popor vecin 
realizarea planurilor de dez
voltare a R. P. Ungare ini
țiate de partid, găsirea de for
mule noi care să facă intere
santă și atractivă activitatea 
organizației KISZ al cărui 
scop este educarea comunistă 
a tuturor tinerilor.

Budapesta, 6 martie 1970
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