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GRANDIOASA MANIFESTAȚIE
A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

6 Martie 1970. Întreaga țara u 
sărbătorit împlinirea unui sfert 
de \ eac de la memorabila zi 
de 6 Mar/ie 7945, care a mar
ca/ instaurarea guvernului de
mocrat ic-revolufionar prezidai 
de ar. Petru Groza. Moment 
hotântor al procesului de pro
funde transformări revoluționa
re declanșai de insurecția ar
mată din august 1944, victo
ria obținută de masele munci
toare conduse de Partidul Co
munist Român la 6 Martie 1945 
a deschis larg drumul marilor 
prefaceri economice, sociale și 
politice in țara noastră, dru
mul Muririi societății socialis
te. întregul popor angajat ferm 
in opera do ediiicare socialis
tă a patriei, omagiază astăzi 
victoria de ia 6 martie 1945, 
De cei care au înfăptuit-o.

Acest eveniment istoric și 
generator de istorie permite o 
retrospectivă a drumului stră
bătut de poporul nostru, sub 
conducerea partidului comu
nist. pentru înlăturarea domi
nației politice a claselor ex
ploatatoare și făurirea socie
tății socialiste pe pămîntul 
României. El marchează mo
mentul clnd, pentru prima da
tă în zbuciumata existență a 

acestei națiuni, poporul mun
citor a devenit, ca rezultat al 
unor lupte dirze și îndelunga
te, prin propria sa capacitate 
revoluționară și combativitate 
— adine înrădăcinate în tra
diții glorioase seculare — des
chizător de căi in făurirea vii
torului, stăpinul vieții sale.

In Capitala țării, importan
tul act de la 6 Martie 1945 a 
fost sărbătorit vineri la amia
ză în cadrul unei mari adu
nări populare.

Marea piață freamătă. Ca de 
atîtea ori în anii marilor vic
torii ale poporului, creator al 
propriului său destin, masele 
populare sini in Piața Palatu
lui; au venit muncitorii, ingi
nerii. tehnicienii, ucenicii mari
lor uzine bucureștene ; sini 
aici oameni de știință și cul
tură, funcționari, militari, stu
dent i, elevi, membri ai gărzi
lor patriotice, locuitori ai Ca
pitalei care, după un obicei 
devenii tradițional. manifes
tează aici pentru partid, pen
tru conducătorii lui, pentru 
marile izbînzi ale națiunii ro
mâne. In același loc unde, cu 
un sfert de veac în urmă, po
porul a plătii tributul suprem 
al singelui, unde gloanțele 

reacțiunii au curmal vieți de 
luptători, astăzi, cetățenii Ro
mâniei socialiste, rememorind 
drumul marilor bătălii, iși sa
lută conducătorii. Vibrează, 
In cea mai frumoasă zi de pri
măvară a acestui an, scăldate 
de soarele generos al amiezii, 
mari drapele tricolore și roșii, 
pancarte pe care sini înscrise 
țuvinte de salul în cinstea 
marii sărbători, a gloriosului 
nostru partid comunist, a con
ducătorului său iubit, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Răsu
nă acordurile emoționante ale 
cinlecclor patriotice și revo
luționare, reluate de mii și 
mii de glasuri.

Ca un singur om, cei peste 
o sulă de mii de cetățeni a- 
flați in piață izbucnesc in ura- 
le ; în fața sediului Comitetu
lui Central al partidului, tova
rășul Nicolae. Ceaușescu, 
ceilalți conducători de 
partid și de stat sa
lută mulțimea, după care tra
versează piața spre Palatul 
Consiliului de Stal. „Ceaușes
cu". „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul" — se 
aude glasul mulțimii. Tre- 
cînd print r-un adevărat culoar 
viu, tovarășul Ceaușescu răs

punde cu gesturi largi acla
mațiilor, urărilor pe care i Ic 
adresează cetățenii. Sini aici 
veteranii zilelor fierbinți ale 
bătăliei pentru cucerirea pute
rii din februarie — martie 
1945, fiii și nepoții lor, legați, 
peste un pătrar de veac, prin 
conștiința unității poporului 
in jurul partidului său comu
nist, prin bucuria de a li ce
tățenii liberi ai unei țări libe
re, prin sentimentul de min- 
drie pentru marile izbînzi ob
ținute sub conducerea parti
dului nostru.

Adunarea festivă. Scena Să
lii Palatului este dominată de 
drapelele partidului și statului, 
încadrind datele festive „6 
Martie 1945—1070". O furtună 
de aplauze și urale salută so
sirea in sală a conducători
lor partidului și statului.

in prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
glie Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Miz.il, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Iile Verdeț, 
Flărian Dănălache, Dumitru 
Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voilec, Ion Iliescu, Ion loniță. 
Au luat loc, de asemenea, to
varășii Chivu Stoica,, Alexan

dru Sencovlci. Ștefan Peterll, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, prof. univ. Anton 
Alexandrescu, prof. univ. Tu
dor lănescu, acad, lorgu Ior
dan, prof. univ. Gheorghe Vlă- 
descu-Răcoasa, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, general de armată in re
zervă C. Vasiliu-Rășcanu, ge
neral-colonel în rezervă Du
mitru Dămăceanu, Elena Live- 
zeanu, membră a Comitetului 
Executiv al C.N.F., Zoe Pirvu, 
controlor tehnic de calitate la 
întreprinderea „Industria Bum
bacului", Ștefan Cazacu, for
jor la Uzinele „23 August", 
Mircea Mihalcea, cazangiu la 
uzinele „Vulcan".

In sală sint prezenți membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stal și ai gu
vernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te. activiști de partid și de 
stat, membri de partid din i

legalitate, participant', la eve
nimentele ce au avut loc cu 
25 de ani in urmă la Bucu
rești și in alte localități din 
țară, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali activi și in rezervă, 
reprezentanți ai consiliilor na
ționalităților conlocuitoare, șefi 
ai cultelor, personalități ale 
vieții științifice și culturale, 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din uzinele și fabricile 
Capitalei, ofițeri și ostași, stu- 
denți.

Se aflau, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acre
ditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic, 
precum și corespondenți ai 
presei străine.

Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-seere- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Primit cu îndelungi ovații, 
cu urale, ia cuvîntirl tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 

general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In aceste momente, ampla 
expunere a secretarului gene
ral al partidului este ascul
tată cu profund interes de cei 
prezenți in sală, de cei peste 
o sută de mii de cetățeni, a- 
flați in piață, de milioane de 
cetățeni din întreaga țară. În
treaga națiune aduce astfel un 
vibrant omagiu luptelor revo
luționare din anii 1944—1945. 
In repetate rinduri cei pre
zenți in sală și in Piața Pa
latului au subliniat cu puter
nice aplauze și ovații expune
rea secretarului general al 
Partidului Comunist Român. 
Ultimele urări „Trăiască Parti
dul Comunist Român — con
ducătorul încercat al poporu
lui pe drumul socialismului 
și comunismului", „Trăiască 
scumpa noastră patrie Româ
nia socialistă", „Să se întă
rească unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a întregii miș
cări antiimperialiste", „Trăias
că pacea și prietenia între po
poare", cu care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu iși încheia 
expunerea slut întărite de pu
ternice și îndelungi aplauze, 
urale. si ovații.

Această uriașă demonstra
ție care unește aici in Piața 
Palatului atenția întregii țări, 
este o replică triumfală peste 
cele două decenii și jumătate 
care, au trecut de la marile 
acțiuni ce au culminat cu in
staurarea guvernului demo- 
crat-revoluționar in martie 
1945. Din inimile celor aflați 
in marea piață, ca și ale ce
lor din întreaga țară, se înal
ță fierbinte dragostea, spre a- 
cela care este forța motrice 
n tuturor luptelor noastre — 
Partidul Comunist Român. El 
este acela care, indeplinin- 
du-și marele rol istoric, că
lăuzit de învățătura marxisl- 
leninistă, a aplicat creator le
gitățile generale ale dezvoltă
rii. societății la condițiile con
crete ale Rojnâniei, s-a iden
tificat pe de-a-ntregul cu in
teresele și năzuințele poporu
lui, dindu-le glas și săpind in 
granit calea înfăptuirii lor.

♦ Continuare in pag. a 3-a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși și prieteni, 

cetățeni ai Republicii Socialiste 
șunare oricăror reforme îndrep
tate spre satisfacerea revendi
cărilor maselor și spre demo- 

August armata română, alături 
de Armata Roșie, s-a angajat 
— cu un efectiv de peste o 

mei, de mici meseriași, a* Uniu
nii Populare Maghiare, a 
organizației preoților deiho- 

asiqurarea transportului spre 
front, cit și a transportului ne
cesar desfășurării normale a 

mocratică a țării, s-a închegat 
și s-a dezvoltat alianța de ne
zdruncinat dintre ejasa mun- 

rîndul căruia și-au desfășurat 
activitatea o serie de activiști 
veniți din emigrație și alți to- 

triva forțelor democratice. In 
același timp, la orașe și sate, 
in întreprinderi și instituții si-
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pregătise puternice (crțe de 
luptă — inclusiv formațiunile 
patriotice și alte un-ități și 
detașamente ale clasei mun
citoare înarmate, organi
zase tinerea unor mari Ir nons- 
trații populare, in vederea răs
turnării prin forță, dată or fi 
fost nevoie, p guvernului Rc- 
#rscu. Totodată în această pe
rioadă luau poziție publică îm
potriva guvernulni, prin den»*-'- 
*ur» oficiale, ■eprezcntanîi de 
iNnâ ai armatei, ai intelectua
li Ulii, ai cercurilor 'lem'1 lati- 
ce. In fala «cestui uriaș val al 
mișcării populare. cuwoscîud 
amploarea lori J »» democratice 
care se aflau nnt'cnele ’a lup
tă. regele, la somalia delegației 
trimise de pari id a fost obligat 
si-1 destituie pe generalul Râ- 
descu din funcția de prim-mi- 
nistru. «ă desărcineze guvernul 
existent și si accepte forma
rea unui nou guvern, a guver
nului prezidat de dr. Petru 
Oroza

Desfășurarea evenimentelor de 
î« "cnutul lui martie a fost 
tmlâritoarc pentru înlăturarea 
«poemului Rădcscu pentru vic
toria forțelor d*»morrnli< c. Vo
ința mamelor lartfi populare a 
triumfat ’ I.a 6 Martie 1945. a 
fost instaurat, pentru prima da
lă- în istoria modem.} a Româ
niei. un guvern " adevărul de
mocratic Această izbîndâ a for
țelor democratice și revoluțio
nare -i fost sărbătorită prin 
mari manifestații populare. 
Astfel demonstrațiile proiectate 
pentru fi martie în sco
pul preluării puterii s-au 
transformat intr-o manifesta
re pentru sărbătorirea victoriei. 
Victoria de la 6 Martie 1945 re
prezintă încununarea luploior 
Tcvolutionar-dcmocralice desfă
șurate do masele populare sub 
< onduvoroa Partidului Comunist 
Român

în frunte» guvernului instau
rat la fi Martie s-a aflat inflă- 
căratu) patriot si militant pro
gresist. dr. Petru Gro^a a că
rui întreagă activitate a ‘ost 
pusă in slujba cauzei poporului, 
a înfloririi României. In guver
nul Drezidat de dr. Petru Gro
za, 'lașa muncitoare și țărăni
mea dețineau rolul preponde
rent. Dm cei 18 miniștri ii gu
vernului. 4 erau r-'pre. ntanți 
ai Partidului Comunist P'-mân, 
? ai Partidului Social I >«*mo- 
tral. 3 ai organizației Frontului 
Plugarilor, 1 al Uniunii Patrio
tice, 1 al Confederației Gene
rale a Muncii 1 al Uniunii Preo
ților Denie» rati. 3 ai °«Ttidnlui 
National Libera) (qruparea Tă- 
tărăsc-j) t al Partidului Natio
nal Țărănesc (gruparea Anton 
Al^vandroscu) si ' al armatei. 
Se poale spune că, prin com
ponenta si proqramul său, qu- 
vernul de la 6 Martie a fost 
un quvern revolutionar-democra- 
iic cu pronunțat caracter mun- 
ciloresc-țărănesc. Prin instaura
rea acestui guvern, procesul re
voluționar din România a intrat 
într-o nouă etapă, al cărei o- 
bîectiv era încheierea procesului 
de desăvirșire a revoluției bur- 
qhezo-democratice. înfăptuirea 
unor transformări social-poli lice 
profunde în societatea româ
nească.

Actul de la 6 Martie a avut, 
totodată, prin consecințele și 
implicațiile sale, un profund ca
racter antiimperialist; el a scos 
definitiv țara dc sub orice do
minație imperialistă, a pus ba
zele dezvoltării libere și nea- 
tirnate a României, ale consoli
dării ’’ndependenței naționale, 
ale manifestării suverane a 
patrie: noastre atît pe plan in
tern. . ît și internațional.

Sărbătorind azi marea victo
rie de la fi Martie 1945, putem 
afirma cu mîndrie că ea este 
rodul luptei eroice a clasei noas
tre muncitoare aliate cu țără
nimea, cu intelectualitatea si 
celelalte categorii sociale, re
zultatul luptei unite a oame
nilor muncii români, maghiari, 
germani și de altă naționalitate, 
desfășurată sub conducerea 
Partidului Comunist Român. 
In această luptă, s-a afir
mat din plin capacitatea revolu
ționară. a clasei muncitoare din 
țara noastră, rolul și misiunea 
ei istorică de forță conducătoa- 
T- a întregii națiuni, rol rare 
s-a manifestat strălucit de-a 
lungul anilor in măreața ope
ră de făurire a orinduirii so
cialism Evenimentele au scos, 
de asemenea, la iveală uriașul 
potențial revoluționar al țără
nimii. '’are. nu o dată în isto
ria țării noastre, a dus grele 
lupte pentru dreptate socială 
și națională. Rolul hotâritor în 
cucerirea victoriei politice de 
la 6 Martie, ca și în toate ma
rile bătălii de clasă purtate ul
terior. în desfășurarea victo
rioasă a revoluției și construc
ției socialiste in România a re
venit alianței muncitorești-țără- 
nești, baza de neclintit a pu
terii nopularc din patria noas
tră

Trebuie să subliniem faptul 
eă și do data aceasta — ca de 
at ițea ori în trecut — cea mai 
mare parte a intelectualității, 
rej mai de valoare oameni do 
știință și cultură au fost alături 
de popor, și-au adus contribu
ția la '■ clor ia luptei revoluțio
nare a clasei muncitoare, la 
cauza color ce muncesc din pa
tria noastră. A avut un puter
nic ecou in rindurilo intelectua
lității noastre telegrama adre
sată regelui de fruntașii Aca- 

■ d om iei Româno si apelul publi
cat în luna februarie de către 
un grup de profesori univer- 

’ sitari, oameni de știință si ar
tă. semnate do prof. C. T. Par- 
hon, S. Stoilov, M. Ralca. D. 
Bagdazar. Mihail Sadoveanu, 
Traian Săvulescu, Nicolae Gh. 
Lupu, Andrei Oțetea, Petre Con- 
stantinescu-Iași, lorgu Iordan și 
alții, care, ridieîndu-se împotriva 
guvernului Rădescu, cereau _ve
nirea la cîrmă a unui guvern 
care să fie expresia tuturor e- 

Jeiuenlclor democratice ale ță
rii și să realizeze imediat pro
gramul de guvernare al Fron
tului Național Democrat".

Trebuie să arătăm, totodată, 
că și celelalte categorii socia
le : micii meseriași, comercian- 
ții. funcționarii și chiar o par
te ii burgheziei democratice na
ționale și-au adus contribuția 
l.i victor iii de la 6 Martie. 
In mod deoscbH, dores. să 
menționez aportul valoros al 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, germană, sîr- 
bâ, precum și de alte naționali
tăți, care, alături de oanvmi 
muncii români, au luat parte 
la toate bătăliile împotriva re
act i unii, pentru un guvern de
mocratic popular. In aceste mari 
acțiuni revoluționare ca d« 
al nea or i în trecutul de luptă 
cuinun, unitatea oamenilor mun
cii, fără deosebire de națio
nalitate, s-a dovedit a fi o for
ță de neînvins, lată dc ce am 
afirmat dc ații ca ori și doresc 
să afirm si acum, la această 
marc sărbătoare : împrejurările 
istorice au făcut ca pe aceste 
meleaguri să viețuiască și să 
creeze în comun români, ma
ghiari. germani, sirbi, ucrai- 
nicni și alte naționalități; tot 
ce s-a înfăptuit pe acest pă- 
niînt este rodul muncii și lup
tei lor unite ’ Numai acționînd 
și in viitor in strînsă unitate 
vom asigura făurirea comunis
mului în patria noastră comu
nă — Republica Socialistă Ro
mânia.

Dați-mi voie ca de la această 
înaltă tribună să adresez. în 
numele Comitetului Central, al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri, cele .mai 
vij mulțumiri și calde felici
tări muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, tuturor categori
ilor sociale, armatei, bărbaților 
și femeilor, tineretului, tuturor 
cetățenilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru contribuția pe care au a- 
dus-o la cucerirea puterii popu
lare. la edificarea socialismului 
în România.

Stimați tovarăși.

Triumful insurecției armate 
dc la 23 .August 1944 și des
fășurarea victorioasă a luptelor 
de masă în lunile ce au urmat, 
pină la fi martie, constituie o 
puternică mărturie a justețe» 
liniei politice marxist-leninislc 
a partidului nostru, a strate
giei și tacticii sale revoluționa
re. In toate aceste evenimente 
istorice, faptele atestă fără pu
tință de tăgadă capacitatea or
ganizatorică și rolul conducă
tor al Partidului Comunist Ro
mân.

Unii iși pun întrebarea cum 
a putut Partidul Comunist Ro
mân. care a ieșit din ilegali
tate cu un număr relativ mic 
de membri, să conducă lupte 
de o asemenea amploare ? Cei 
care își pun o asemenea între
bare dovedesc că nu cunosc is
toria Partidului Comunist 
Român, că nu-i cunosc pe 
comuniștii români. Partidul 
Comunist Român a putut 
să-și îndeplinească rolul is
toric datorită. în primul rînd, 
faptului că in întreaga sa ac
tivitate s-a călăuzit după atot
biruitoare» concepție marxist- 
leninistă. In al doilea rind, el 
a știut să aplice în mod crea
tor adevărurile general valabile 
ale teoriei revoluționare a pro
letariatului. legitățile obiective 
ale dezvoltării sociale, ale re
voluției și construcției socialis
mului la condițiile concrete din 
țara noastră. Numai datorită 
capacității de a îmbina în mod 
armonios legitățile generale cu 
condițiile concrete istorice, e- 
conomice. sociale, naționale a 
fost posibil Ca partidul nostru 
să elaboreze o linie politică 
justă și să acționeze în mod 
corespunzător pentru realizarea 
ei in practică. Tn al treilea 
rind, partidul a putut să-și în
deplinească rolul datorită fap
tului că și-a identificat întreaga 
sa ființă cu interesele maselor 
muncitoare, cu năzuințele po
porului spre dreptate și liber
tate națională și socială.

Toate acestea au dus la 
întărirea legăturilor partidului 
cu masele largi populare, au 
făcut ca, pretutindeni, cuvîn- 
tu] partidului să fie ascultat și 
urmat cu încredere Și devota
ment.

Consider necesar să arăt că 
elaborarea liniei politice, a stra
tegiei și tacticii revoluționare pe 
baza căreia a acționat partidul și 
forțele democratice în vederea 
instaurării guvernului de la 6 
Martie este rezultatul gindirii 
colective a activului nostru, care, 
strîns unit in jurul conducerii 
în frunte cu Gh. Gheorghiu- 
Dej, a trecut, după 23 August, 
cu fermitate la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite. O contri
buție de seamă la îndeplinirea 
sarcinilor trasate dc partid a 
avut-o. in toată această perioa
dă, Gheorghiu-Dej — fiu cre
dincios al clasei muncitoare, al 
poporului român, militant re
voluționar de seamă al partidu
lui nostru. Un mare număr de 
activiști ai Partidului Comu
nist Român, căliți în lupta grea 
a ilegalității, în înfruntarea cu 
închisorile și teroarea burghe- 
zo-moșiercască, și-au dat apor
tul la lupta revoluționară din 
acea vreme, indeplinindu-.și cu 
cinste misiunea de organizatori 
și conducători ai proletariatu
lui, ai maselor muncitoare.

Tn cursul desfâșurării e\ em
inentelor, la ampla activitate re
voluționară a partidului și-au a- 
dus. do asemenea, contribuția, 
in perioada care a urmat eli
berării țării, comuniștii întorși 
intre timp din emigrație. 
In bătăliile politice pur
tate in acest timp, pa
ralel cu creșterea rindurilor 
partidului și ale organizațiilor 
revoluționare și democratice, a- 
lăturj de militanții din ilegali

tate s-a ridicai un puternic 
contingent de cadre noi de ac
tiviști de partid, profund dc 
votați intereselor clasei munci
toare, aspirațiilor vitale ale po
porului nostru. Luptînd împre
ună, înlr-o strînsă unitate, ca
drele vechi și noi ale partidu
lui și-au dăruit întreaga ener
gic. capacitate și putere de 
muncă idealurilor nobile ale 
clasei muncitoare, ale parti
dului, oonsacrindu-și viața 
progresului și prosperității pa
triei, cauzei socialismului și co
munismului.

Consider necesar să subliniez 
contribuția adusă de activiștii 
Partidului Social Democrat, ai 
celorlalte organizații politice 
democratice care au luptat in 
strînsă alianță cu partidul nos
tru pentru instaurarea guvernu
lui și pentru transformarea de
mocratică socialistă a țării. 
Dați-mi voie, tovarăși, ca «le 
la această înaltă tribună să 
exprim mulțumiri și să adre
sez, in numele conducerii de 
partid și dc stat, calde felici
tări tuturor militanților și mem
brilor partidului nostru, tuturor 
luptătorilor antifasciști și de
mocrat pentru contribuția adu
să la victoria măreței lupte 
desfășurate acum 25 dc ani și 
la făurirea socialismului.

Partidul nostru nu și-a im
pus rolul de forță politică con
ducătoare in societatea noastră: 
el și-a cîșligat acest rol prin 
lupte grele, prin singelc mili
tanților săi vărsat în bătălii 
de clasă cu exploatatorii, prin 
dragostea și abnegația cu care 
comuniștii au servit și servesc 
interesele supreme ale întregului 
popor. Iată do ce doresc să afirm 
încă o dată : putem fi siguri, 
tovarăși, că atît timp cit parti
dul nostru se va călăuzi do a- 
lotbiruitoarea învățătură mar- 
xist-lcninistă, atît timp cît va 
ști să aplice in mod creator 
adevărurile generale ale socia
lismului la condițiile țării noas
tre. atît timp cît va sluji cu 
toată ființa interesele maselor 
largi, el va fi urmat de între
gul popor și nimic nu va pu
tea împiedica victoria comunis
mului în România.

întreaga sa istorie dc luptă re
voluționară, glorioasele sale tra
diții dau dreptul să afirmăm 
că și in viitor Partidul Comu
nist Român se va călăuzi ne
abătut după învățătura mar- 
xist-leninistă, va veghea necon
tenit la întărirea rindurilor 
sale, a unității sale, își va în
deplini cu fermitate misiunea 
istorică de conducător al na
țiunii noastre socialiste pe dru
mul luminos al comunismului.

Așa cum am arătat și cum 
dovedește desfășurarea eveni
mentelor de la 23 August pînă 
la fi Martie, instaurarea pute
rii populare, a guvernului pre
zidat de dr. Petru Groza este 
rodul luptei duse de masele 
largi populare sub conducerea 
Partidului Comunist Român. 
Victoria dc 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 re
voluționare și democratice din 
România. Mulți dintre noi am 
fost participant» activi la a- 
ceste evenimente și cunoaștem 
— nu din auzite, nu din ma
nuale — cum au luptat co
muniștii și oamenii muncii, 
jertfele date de poporul nostru 
pentru instaurarea puterii popu
lare. Din cele relatate dc mine 
nu se poate desprinde, desigur, 
decît o imagine generală asu
pra amplorii și măreției lupte
lor din această etapă. Este o 
lipsă a istoricilor, a lucrători
lor noștri din domeniul știin
țelor sociale, a scriitorilor că 
nu au scris pînă acum epo
peea acestor vremuri de neui
tat. Sperăm că vor face aceasta 
într-un viitor apropiat.

Se poate pune întrebarea i 
oare subliniind cu atita tărie 
rolul forțelor populare interne 
nu se minimalizează sau. chiar, 
se neagă, influența situației 
internaționale și a factorului ex
tern ? Nu, tovarăși ! Evocînd 
evenimentele și evidențiind ro
lul maselor populare în trans
formarea revoluționară a so
cietății 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 pre
zinte puterea populară din Ro
mânia ca fiind adusă dinafară. 
Or adevărul este că poporul, 
în frunte cu clasa muncitoa
re. este făuritorul revoluției, al 
tuturor victoriilor dobîndite de 
România socialistă. Tocmai de 
aceea puterea populară este 
sprijinită de întregul popor, a 
devenit de neînvins.

Desigur, așa cum am mai a- 
rătat de altfel, situația inter
națională, ajutorul Uniunii So
vietice 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 inter
naționale favorabile pentru or
ganizarea și conducerea luntri 
in vederea cuceririi puterii. 
In istorie sînl însă destule ra
zuri cînd, cu toate condicile 
internaționale favorabile, da
torită slăbiciunilor sau greșe
lilor săvirsite de forțele nro- 
grosiste interne, nu s-a putut 
asigura desfășurarea victorioa
să a luptei pentru transforma
rea revoluționată a societății. 
Mă refer la toate acestea, to
varăși, pentru a înțelege mai 
bine că își păstrează pe deplin 
valabilitatea teza marxisl-loni- 
nistă după care cucerirea pu
terii și făurirea noii orînduiri 
sociale, a comunismului, nu pot 
fi decît opera poporului însuși, 
a clasei muncitoare, care se 
transformă pe sine și întreaga 
societate. Este de aceea nece
sar ca și in viitor să unim 

cit mai string eforturile între
gului popor pentru edificare.! 
socialismului și comunismului 
in pu ir ia noastră Totodâtă se 
impune să ținem scama dr drs- 
fășiirarPa evenimentelor inter
naționale și să acționăm per
manent pentru întărirea prie
teniei și colaborării cu luate 
țările socialiste, cu partalele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele antlimperialjstc. 
Numai finind scama de inter
dependența dintre situația in
ternă și cea internațională. <le 
unitatea dialectică dintre fcic to
rul național și cri internațio
nal, putem elabora o linie po
litică justă și construi cu suc
ces noua orlnduirc socială.

Analiza luptelor revoluționare 
din România confirmă o dată 
mai mult justețea tezelor mar
xist-leniniste, potrivit cărora 
fiecare popor, pășind pe calea 
revoluției și construcției socia
liste, adbcc o experiență pro
prie, aplică legile generale in 
forme specifice — corespunză
tor condițiilor concrete in cure 
trăiește, particularităților isto
rice diferite de la țară la țară. 
Desfășurarea. încununată de 
succes, a revoluției in Româ
nia a contribuit la îmbogăți
rea tezaurului teoriei și prac
ticii marxisl-lcninismului cu 
noi metode și forme de luptă, 
cu noi soluții date marilor pro
bleme ridicate de transforma
rea socialistă a societății; expe
riența din țara noastră a pus cu 
deosebită putere in evidență ro
lul maselor in cucerirea puterii, 
importanța deosebită a unirii 
tuturor forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste alo na
țiunii în vederea răsturnării 
claselor exploatatoare și con
struirii noii orînduiri sociale.

Tovarăși.

Au trecut 25 de ani dc lă mă
reața victorie populară de la 6 
Martie. Acest eveniment istoric 
a fost urmat de noi și noi iz- 
bînzi obținute de clasa mun
citoare. de masele largi ale ce
lor ce muncesc pe drumul în
făptuirii aspirațiilor lor funda
mentale. A fost cucerită în
treaga putere politică în stat, 
au fost naționalizate principa
lele mijloace do producție s-a 
trecut la dezvoltarea planifica
tă a economiei, s-a înfăptuit 
cooperativizarea agriculturii, a 
fost lichidată pentru totdeauna 
exploatarea omului de către om, 
s-au generalizat relațiile socia
liste de producție in întreaga 
economie națională. In acești 
ani, poporul român a străbă
tut o întreagă perioadă isto
rică. a obținut realizări dc sea
mă in dezvoltarea bazei mate
riale a societății, în ridicarea 
economică și socială a țării. 
Tn această perioadă, am drrt 
împlinire multor năzuințe, am 
avut multe satisfacții în mun
că. Construind socialismul, am 
obținut succese mărețe în toa
te domeniile dc activitate, am 
întărit continuu baza puterii 
populare în România. Dispunem 
astăzi de o industrie puterni
că, în plină dezvoltare, de o 
agricultură socialistă care pro
gresează continuu. Invățămîntul. 
știința și arta au cunoscut și 
cunosc o permanentă înflorire 
— afirmîndu-se ca factori de 
seamă în edificarea societății 
socialiste, în făurirea omului 
nou, stăpîn pe destinele sale. 
Crește continuu nivelul dc trai 
material și cultural al între
gului popor.

Știm că toate aceste reali
zări au cerut mari eforturi — 
cîteodată chiar sacrificii, dar 
ele nu au fost zadarnice: am 
reușit să transformăm în mod 
radical întreaga noastră socie
tate. Ne amintim, de aseme
nea, că în această tumultuoasă 
activitate creatoare s-au săvîr- 
șit și greșeli, am avut și lip
suri. 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 noas
tră. Ceea ce se impune este, să 
tragem toate învățămintele din 
activitatea desfășurată în tre
cut, să evităm repetarea în vi
itor a unor asemenea greșeli. 
Acum, la această aniversare, 
putem spune că bilanțul acti
vității din acești 25 de ani — 
și cu plusurile și cu minusu
rile sale — este un bilanț stră
lucit, cu care, pe drept cuvînt, 
întregul nostru popor se nlîn- 
drește.

Oamenii muncii întîmpină a- 
ceastă sărbătoare cu noi suc
cese in vasta activitate crea
toare pe care o desfășoară; cu 
elan nestăvilit, în toate dome
niile : ei s-au angajat cu toato 
forțele in lupta pentru înde
plinirea sarcinilor planului pe 
1970. ultimul an al cincinalului. 
Rezultatele obținute în priipclc 
două luni arată că există toate 
condițiile pentru realizarea și 
chiar depășirea prevederilor 
planului. Desigur, nu trebuie 
să uităm că ne aflăm la înce
putul anului, că este necesar 
să ne organizăm în continuare 
cit mai bine activitatea șprq 
a asigura realizarea în cele 
mai bune condițîuni a tuturor 
prevederilor planului. O aten
ție deosebită se cere acorțlată 
realizării volumului sporit de 
investiții, prevăzut pentru acest 
an. intrării la timp în pro
ducție a noilor capacități; a- 
ceasta are o mare importanță 
atît pentru înfăptuirea planu
lui în curs, cît și pentru buna 
desfășurare a activității în cin
cinalul următor. Sarcini însem
nate stau in fața oamenilor 
muncii din agricultură chemați 
să asigure executarea la timp 
și în bune condiții a lucrărilor 
de primăvară, îndeplinirea pre
vederilor privind sporirea pro
ducției agricole. îndatoriri mari 
și de răspundere revin oame

nilor dc știință, lucrătorilor d'n 
invățăminl, din celelalte sec- 
lo.ire de activitate socială 

înfăptuirea integrală a preve
derilor planului cincinal 19fifi— 
1970 cere din partea tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor eforturi sporite. 
Avem convingerea că toți ce
tățenii din patria noastră iși 
vdr consacra priceperea, rapa
citatea de croație îndeplinirii 
sarcinilor actualului plan cin
cinal. Dispunem de tot ce < sie 
necesar pentru realizarea m 
succes a acestui obiectiv.

Tovarăși,

După cum este cunoscut, par
tidul și guvernul au luat in ul
timele luni o scrie dr măsuri 
pentru mai buna organizare a 
Aparatului dc stat. Transpune
rea in viață a acestor măsuri 

care au pus mai multă or
dine în aparatul central al sta
tului — este, in general, în
cheiată. Cu toate acestea, in 
activitatea unor organe conti
guă să se mai manifeste prac
tici birocratice; se întocmește 
încă multă formularistică care 
duce la înecarea muncii vii in 
vrafuri de dosare. Este nece
sar să trecem cu holurile la 
reducerea radicală a formula
relor și referatelor, să schim
băm profund felul de muncă al 
Aparatului de stat, trccînd dc 
la îndrumarea prin circulare și 
instrucțiuni, la sprijin și în
drumare directă pe teren. Lup
ta împotriva birocratismului 
trebuie să devină o sarcină a 
tuturor comuniștilor, a între
gului nostru popor. Aceasta este 
o necesitate și o condiție pen
tru bunul mers al construcției 
Socialismului.

In cursul acestui an trebuie 
să ducem pină la capăt înde
plinirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale și ale Congresului al 
X-lea al partidului cu privire 
la perfecționarea muncii de 
conducere și planificare a în
tregii activități sociale. Tre
buie să înțelegem, tovarăși, că 
realizarea acestor măsuri este 
vitală pentru bunul mers al 
societății noastre; sensul lor 
este creșterea răspunderii tutu
ror organismelor economice și 
sociale, sporirea independenței 
în luarea hotărîrilor la toate 
verigile sistemului nostru so
cial. Tn același timp, aceasta 
presupune perfecționarea pla
nului central unic, a conduce
rii unitare a întregii activități 
sociale. De felul cum vom ști 
să îmbinăm în mod dialectic 
aceste două laturi ale centra
lismului democratic depinde în 
mod hotărîtor mersul înainte 
al societății noastre, făurirea 
societății comuniste.

O dată cu aplicarea acestor 
măsuri trebuie să acordăm mai 
multă atenție participării oa
menilor muncii la conducerea 
vieții economico-sociale; aceas
ta 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 ra
murile a Hotărîrii Comitetului 
Central și a guvernului pri
vind majorarea salariilor și 
introducerea experimentală a 
noului sistem dc 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 majoră
rii salariilor, un plus de peste 
10,5 miliarde lei; la unele ca
tegorii sporul de salarii -ste 
.superior celui avut în vedere 
inițial. Aceasta este o dovadă 
grăitoare a faptului că întrea
ga politică a partidului este 

^consacrată ridicării nivelului 
de trai al poporului, că tot ce 
făurim in patria noastră este 
destinat bunăstării și fericirii 

.omului. Va trebui să urmărim 
cum se aplică in viață măsu
rile stabilite și să trecem, 1n 
a doua parte a anului, la e- 
laborarea legii noului sistem de 
salarizare.

Doresc să mă adresez tutu
ror activiștilor de partid și de 
stat cu chemarea de a acorda 
o atenție permanentă rezolvă
rii problemelor oamenilor mun
cii astfel ca, pe măsura dez

voltării bazei materiale și cul
turale a societății, viața fiecă
rui cetățean să fie mt mai bu
nă. Să facem ca fiecare cetă
țean să înțeleagă faptul că bu
năstarea sa depinde de bună
starea tuturor, iar aceasta tre
buie să se reflecte in ridicarea 
nivelului de trai material și 
spiritual al fiecărui cetățean al 
patriei noastre.

In acest sens se impune să 
acordăm mai multă atenție 
problemelor de etică și echita
te socială. Revoluția socialistă 
a lichidat pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om, 
a desființat proprietatea parti
culară capitalistă asupra mijloa
celor de producție — acestea de
venind fie bunuri ale întregului 
popor, fie bunuri comune ale 
cooperatorilor. Clasa muncitoare 
s-a transformat în clasă con
ducătoare, în proprietar al mij
loacelor de producție. Tn aceas
tă dublă calitate, de proprie
tar și producător, clasa mun
citoare. toți oamenii muncii 
poartă răspunderea pentru dez
voltarea în ritm rapid a bazei 
materiale a socialismului, pen
tru buna organizare a produc
ției și a muncii.

Dc asemenea, socialismul a 
lichidat vechea repartiție — re
partiția capitalistă, prin care 
un mic grup de exploatatori 
își însușeau cea mai mare parte 
a venitului național — și a 
introdus principiul nou, socia
list, de repartiție conform că
ruia tot ce se produce in so
cietate aparține celor ce mun
cesc. Astăzi, o parte din ve
nitul național este folosită pen
tru dezvoltarea continuă a in

dustriei. agriculturii, științei, in- 
vățftmtntului și culturii, iar o 
allâ parte, era moi mare, este 
destinată fondului dc consuni 
al celor €<• muncise. Măsurile 
luate in ultimii ani, inclusiv 
noul sistem dc salarizare, tiu 
drept scop să asigure aplicarea 
< if mai justă a principiului so
cialist, potrivit căruia fiecare 
cetățean este remunerat după 
cantitatea și calitatea muncii 
depuse. Nimeni, sub nici o for
mă, nu poate — și nu trebuie 

să realizeze venituri fără să 
depună, in domeniul producției 
materiale salt spirituale, o mun
că utilă societății noastre so
cialist»'.

Pe baza acestei realități ii 
societății noastre socialiste, in
tre oamenii muncii se stabilesc 
relații noi, de colaborare și a- 
jutor reciproc. Intri- clasa mun
citoare. țărănime, intelectuali
tate și celelalte categorii de oa
meni ai muncii nu există rapor
turi antagoniste, ci o strînsă u- 
nitate de interese și o intensă 
colaborare in muncă și lupta 
pentru edificarea socialismului 
și comunismului. Pe măsura 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerii 
la comunism vor dispare tot 
mai mult deosebirile dintre o- 
raș și sat. dintre munca ma
nuală și intelectuală, se va ac
celera procesul dc apropiere 
între diferitele claie și cate
gorii sociale, dc omogenizare a 
societății; sc va crea astfel so
cietatea oamenilor muncii — 
societatea comunistă. Desigur, 
această transformare nu se va 
realiza spontan, peste noapte, 
ci printr-un îndelungat proces 
de dezvoltare a forțelor de 
producție, do perfecționare a 
relațiilor sociale, dc ridicare a 
conștiinței, de înflorire a știin
ței și culturii și. bineînțeles, pe 
baza unui nivel superior de 
bunăstare materială și spiri
tuală.

Pornind de la aceste consi
derente cu privire la etica noas
tră. la echitatea și dreptatea 
socială, se impune să acționăm 
cu mai multă fermitate pen
tru afirmarea principiilor de 
viață socialistă. Nu este un se
cret pentru nimeni că și în 
țara noastră se mai intilnesc 
oameni care încalcă normele de 
etică și conviețuire socialistă, 
care obțin venituri fără mun
că, fură din avutul obștesc, ca
re manifestă nepăsare față de 
bunul public, care nu acțio
nează pcntTU apărarea și dez
voltarea proprietății întregului 
popor.

Am ținut să mă refer cu a- 
cc-st prilej la această catego
rie de probleme, pentru că prin
cipiile eticii și echității so
ciale ne-au călăuzit întotdea
una, ne-au călăuzit și în pe
rioada luptei pentru instaura
rea puterii populare. Unul din 
elementele esențiale care au di
namizat masele în lupta revo
luționară a fost năzuința fier
binte spre dreptate socială, spre 
instaurarea în viața societății a 
egalității între oameni, a prin
cipiilor moralei comuniste. Este 
necesar să facem totul pentru 
realizarea în practică a aspi
rațiilor și idealurilor pentru 
care au luptat comuniștii; oa
menii muncii, poporul, întotdea
una, așa cum a luptat și cu un 
sfert de secol în urmă. Este ne
cesar ca organele și organiza
țiile de partid, cadrele care lu
crează in aparatul economic și 
al administrației de stat, toți 
oamenii muncii ^ă acționeze 
cu hotărîre și fermitate pen
tru combaterea tuturor feno
menelor negative din sfera re
lațiilor sociale, pentru afirma
rea deplină a eticii comuniste, 
a echității și dreptății sociale. 
Se impune o atitudine comba
tivă, hotărîtă. împotriva orică
ror tendințe dc căpătuială, in
diferent din partea cui s-ar 
manifesta, pe sqama societății 
noastre socialiste: încercarea de 
a folosi o anumită funcție sau 
muncă încredințată de societa
te pentru satisfacerea intere
selor proprii este cu totul străi
nă eticii orinduirii noastre noi, 
care cere fiecărei persoane cu 
o anumită răspundere in ierar
hia socială, fiecărui membru al 
societății noastre, să-și consacre 
eforturile intereselor colectivită
ții, bunăstării generale a întregu
lui popor. Trebuie adoptată, dc 
asemenea, o atitudine intransi
gentă împotriva manifestărilor 
de favoritism, care împiedică 
promovarea în muncă a oame
nilor după capacitatea și va
loarea lor, recompensarea fie
cărui cetățean după meritele 
în lupta pentru progresul so
cietății socialiste. In actuala e- 
tapă de dezvoltare a societății 
socialiste în țara noastră, com
baterea acestor mentalități re
trograde. promovarea principi
ilor elice ale partidului, este 
o problemă de prim ordin; fără 
rezolvarea ei nu se poate con
cepe progresul socialismului, 
crearea condițiilor pentru tre
cerea spre comunism.

Stimați tovarăși.

Instaurarea puterii populare 
la 6 Martie, victoria revoluției 
socialiste au dus la făurirea o- 
rinduirii noi, în care ponorul 
muncitor a devenit stăpîn pe 
destinele sale. Pentru prima 
oară, oamenii muncii din țara 
noastră și-au cucerit dreptul de 
a participa nemijlocit la con
ducerea societății. S-au pus ast
fel bazele unei democrații de 
tip nou — democrația socialis
tă, in care puterea emană de 
la popor și este exercitată de 
către popor.

După cum sc știe, în ultimul 
timp partidul și guvernul au 
luat o serie de masuri în ve
derea creării unui cadru orga
nizatoric mai propice partici
pării oamenilor muncii la con
ducerea statului. Se cunoaște că 
atît in Constituție cil și in ce
lelalte legi adoptate în ultimii 

•>m a- exprimă și se qii.mte.i- 
/5 înfăptuirea principiului de 
b.izli nl democrației socinlisle 

participarea întregului popor 
la luarea d<*« iziilor care privesc 
prezentul si viitorul țarii. Par
tidul asigură ca cele mai im
portante legi sa fie sJpuse dez
baterii maselor populare, ca 
întregul popor sa fio consultat 
asupra problemelor de bază, ale 
politicii Interne si externe o 
României; «îl c ere In același 
•Imp tuturor oi'|iinolor dc partid 
și de stat să se eonsfătuiască 
perunjiiint cu oamenii muncii, 
să prezinte dări de scamă >i să 
informeze masele asupra între
gii lor ectivituti.

Introducerea principiului mun
cit și conducerii colective în 
toate domeniile dc activitate 
constituie, dc asemenea, o ma
nifestare esențială a demo> i <i- 
tismului orinduirii noastre. O 
importanță deosebită are In a-
< est sens activitatea comitetelor 
de direcție si de administrație

organe colective de condu-
< ere a intre|>i inderilor. Consti
tuite din < ei mai buni specia
liști, delegații sindL'atrior și din 
reprezentanți aleși direct de 
oamenii muncii, aceste organis
me asigura, o data cu conduce
rea competenta a activității în
treprinderilor, o formă democra
tică de participare a celor ce 
muncesc - in calitate de pro
prietari și producători — la con
ducerea economiei. Are, dc a- 
semenea, o mare importan
ța instiluționalizarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, 
ca forma superioară de partici
pare a celor ce muncesc la ac
tivitatea dc conducere a între
prinderilor.

Experiența de pînă acum de
monstrează că măsurile luate 
pentru perfecționarea demo« ra
ției economico corespund pe 
dep'in stadiului actual dc dez- 
vol'. re a societății noastre so
cialiste. Este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid, 
ministerele și celelalte organe 
centrale să acorde toata alen’ia 
iiclivilății organismelor de con
ducere colectivă a întreprinde
rilor, participării tot mai acti
ve a oamenilor muncii la acti
vitatea de conducere a econo
miei. Trebuie să fie tuturora 
limpede că tot ce se făurește 
în tara noastră aparține între- 
qului popor, deci și fiecărui ce
tățean în parte — și ca atare 
fiecare are datoria și interesul 
de a participa activ Ia dezvol
tarea proprietății noastre so
cialiste.

Perfecționarea continuă a de- 
mojerației socialiste, participarea 
lot mai largă a poporului la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii 
noastre interne și externe cons
tituie o parte inseparabilă a pro
cesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, de creare a condițiilor pen
tru victoria comunismului.

Stimați tovarăși.

în întreaga lor activitate, 
partidul și guvernul au pornit 
și pornesc de In premisa că în
tre politica internă și cea inter
națională există o unitate dia
lectică. Noi considerăm că suc
cesele obținute în făurirea so
cialismului în România, ridica
rea 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 sea
mă în condițiile actuale ale re
voluției tehnico-științifice — fă
ră o largă colaborare cu ță
rile socialiste, precum și cu 
celelalte state ale lumii, fără 
deosebire de orînduirea socia
lă.

Bazată pe aceste consideren
te România a dezvoltat și dez
voltă larg colaborarea cu toate 
tarile socialiste. Asa cum am 
mai arătat și cu alte prilejuri, 
partidul și poporul nostru au 
prețuit și prețuiesc în mod deo
sebit prietenia și colaborarea cu 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu popoarele Uniunii 
Sovietice. România îșî aduce con
tribuția activă la extinderea co
laborării si cooperării economi
ce în cadrul C.A.E.R. — din 
care face parte — la intensifi
carea schimburilor economice 
cu toate țările socialiste; ca 
dezvoltă relațiile de colaborare 
pe plan militar, cu țările care 
fac parte din Tratatul de la 
Varșovia, al cărui membru este, 
lărgește colaborarea cu arma
tele tuturor țărilor socialiste, 
fiind qata oricînd să-și aducă 
contribuția Ia salvgardarea in
tereselor socialismului și păcii, 
împotriva oricărui atac impe
rialist.

Este știut că între țările so
cialiste există azi divergente și 
deosebiri de păreri; noi consi
derăm că nu trebuie să se fa
că nimic pentru adîncirea lor și 
că, dimpotrivă, trebuie acționat 
cu răbdare și perseverentă pen
tru depășirea acestora. Restabi
lirea încrederii si colaborării 
dintre țările socialiste — pe ba
za principiilor marxist-leniniste 
și ale internaționalismului so
cialist. egalității in drepturi, 
respectului rueriroc. suv«'-<inită- 
(ii și independenței naționale, 
întrajutorării tovărășești — 
constituie o necesitate impe
rioasă pentru triumful progre
sului în lume i aceasta cores
punde intereselor tuturor po
poarelor din țările socialisto, 
prertim și cauzei generale a so
cialismului si păcii. Partidul 
nostru va face tot ce depinde 
de el pentru a contribui la în
tărirea unității țărilor socialiste, 
a prieteniei și colaborării dintre 
ele.

în același timp, acționînd în 
spiritul principiilor coexistentei 
pașnice, țara noastră dezvoltă 
relații d«' colaborare cu toate 
tarile. In condițiile uriașului 
progres științific și tehnic con
temporan, cînd dezvoltarea e- 
conomico-socială a tuturor na
țiunilor constituie un factor prin
cipal al întăririi păcii în lume, 
intensificarea colaborării dintre 
state este o cerință fundamen
tală a progresului.

Nu doresc să fac o expune

re asupra situației internaționa
le. Mă voi releri p« scurt doar 
la ci leva probleme.

Pcst<’ două luni vom săr
bători 25 de ani de la 
victoria asupra Germanici 
fascisto, iiir în toamna acestui 
an sc va aniversa împliniri .< a 
tot alifia uni de la înființarea 
Organizației Națiunilor Unite. 
Deși a trc« ut t»n sfert de voc 
do la terminarea războiului mon
dial, in lume mai persistă încă 
numeroase probleme ncrc-zulva- 
te. In Europa, «l« unde au por
nii atît primul < it și cel de-at 
doilea război mondial, pacea nu 
.> fost Încă rcglomentată. In 
diferite părți ale lumii, războiul 
provoacă încă mari suferințe 
unor popoare; cursa înarmărilor 
.« luat proporții uriașe, < ’•<•1- 
linelile pentru înarmare depă
șind peste 200 miliarde dolari, 
ceea ce apasă greu asupra ni
velului de trai al popoarelor. 
Armamentul nuclear, acumulat 
în cantităfi ce pot distruge «ie 
cfteva ori omenirea, armamen
tul chimic si ba« tetiologic, pre
cum și armamentul așa-zis Ha- 
sic, constituie o amenințare per
manentă la adresa vieții popoa
relor, a însăși civilizației pe 
planeta noastră. Este timpul ca 
toate popoarele, toate guver
nele, toți oamenii politici sâ 
gindească cu cea mai marc răs
pundere la pericolul care a- 
menință planeta noastră și 
să acționeze în modul cel 
mai hotârît pentru a se pune 
capăt înarmărilor și în primul 
rînd pentru distrugerea arma
mentului nuclear, chimic și bac
teriologic. Trebuie înțeles "ă 
în condițiile tehnicii militare de 
.■/.i nu există nici un miilor 
dc apărare cu adevărat eficace
— nici chiar un sistem de ra
chetă antirachetă — care să 
poată salva omenirea de Ia di.;- 
trn-rerile cauzate de un răzbel 
atomic. Pînă nu este prea tîr- 
ziu. popoarele trebuie să-.și ri
dice glasul pentru a impune 
realizarea dezarmării, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. 
Există în lume forte uriașe care, 
unindu-și eforturile, pot zădăr
nici politica de război a lm pe
ria Fștilor, pot asigura pacea în 
lume.

România consideră că lucră
rile Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva trebuie să 
f «• orientate mai mult spre rezol
varea problemelor concrete ale 
dezarmării. Apreciem necesar 
ca la aceste lucrări să prtată 
participa reprezentanții tuturor 
țărilor interesate, ca toate po- 
pcjarele să-și poată exprima a- 
colo punctul lor de vedere, con
tribuind la realizarea unor ma
suri practice pe calea dezar
mării.

O problemă deosebit de im
portanță pentru pacea în Euro
pa și în întreaga lume o cons
tituie înfăptuirea securității eu
ropene. Considerăm că si.nl 
create premise pentru a sc tre
ce de la laza discuțiilor la 
pregătirea unei conferințt- a 
statelor de pe continentul nos
tru. Așa cum am mai spus, 
țara noastră consideră că pre
gătirea conferinței nu trebuie 
să se facă de la bloc la bloc, 
sau de către un grup restiTns 
dc state, ci cu participarea re
prezentanților tuturor țărilor eu
ropene interesate. Numai astfel 
conferința va putea fi pre
gătită temeinic, corespunzător 
intereselor popoarelor de pe 
întregul nostru continent.

fn ce privește războiul din 
Vietnam și încordarea din O- 
rientul Mijlociu, este cunoscut 
punctul de vedere al tării noas
tre. Poporul român se pronunță 
pentru încetarea neîntîrziată a 
războiului din Vietnam, pentru 
retragerea trupei - r Statelor fi
nite ale Americii din Vietnamul 
de sud. pentru curmarea orică
rui amestec în treburile interne 
ale poporului vietnamez. Așa 
cum am mai spus nu o dată, 
ne îngrijorează in mod deose
bit intensificarea acțiunilor mi
litare din Orientul Mijlociu Am 
dezaprobat și dezaprobăm bom
bardarea int: PDrmderilor civile 
și a populației de către Israel. 
Trebuie să se înțeleagă că in
tensificarea acțiunilor militare 
și o represiunilor, din orice par
te ar veni acestea, nu contri
buie la solutionarea conflictu
lui, ci, dimpotrivă, îl agravea
ză. Ne exprimăm speranța că 
pînă la urma rațiunea va învin
ge, - <i vor inceta acțiunii,e mi
litare în această zonă a lumii, 
treclndu-se la măsuri concrete 
pentru aplicarea rezoluției Con
siliului dc Securitate d:n noiem
brie 1967, pentru restabilirea 
păcii.

Partidul și guvernul tării 
noastre apreciază că In condi
țiile complicate ale situației in
ti* rn-ațion ale actuale, fiecare stat, 
fiecare popor — mare sau mic
— trebuie să-și aducă contri
buția la cauza păcii si priete
niei între popoare. Este nece
sar ca în rezolvarea probleme
lor litigioase. în dezvoltarea re
lațiilor dintre state să se por
nească de la principiile are 
se impun tot mai mult ca sin- 
gurele valabile în viata interna
țională contemnorană: re^ r- 
tul independentei si suveranită
ții naționale, egalitatea în drep
turi, neamcstei-ul in treburile 
interne, avantajul reciproc, res
pectarea dreptului fiecărui oo- 
por de a-și hotărî singur des
tinele sale, așa cum dorește. Ro
mânia, conștientă de răspunde
rile sale naționale și internațio
nale. este holărîtă să militeze 
pentru afirmarea acestor prin
cipii în relațiile dintre toate 
statele, fără nici o știrbire, să-și 
aducă și în viitor contribuția 
activă la dezvoltarea colaboră
rii între popoare, la instaurarea 
păcii in lume.

Stimați tovarăși.

Sărbătorind astăzi împlinirea 
a 25 de ani de la instaurarea 
guvernului dr. Petru Groza, 
trecem in revistă un drum lu
minos de muncă, de lupte și 
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dr victorii. Poporul nostru pri
vește cu profunda satisfacție lo( 
reeo ir a râurit in acest sfert 
di?șp«>I, cu miinile și cu mintea 

prin eforturile sale neobosi
te edificarea unei societăți 
«ai. u unei lunii și vieți noi. 
Voete acestea r instituie o slră- 
lucilh dovada n minunatei sale 
•«padlKti de croație, a tilașa- 
«eniului său lața do c«u?a s®- 
♦daliimului, a încrederii lui ne
strămutate in politica marxist- 
]ețiin?stă a partidului.

La sărbătorirea acestui im
portant eveniment din istoria 
națiunii noastre, col mai înalt 
omaqiu pe care-1 putem aduce 
partidului, poporului român, li
ber si independent, este anqn- 
țam cotul de a munci și lupta 
cu și mai mult elen pentru în
florirea patriei, pentru bunăsta
rea și fericirea ccIot ce mun
cesc, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pc pâminlul României. & 
datorie de onoare pe care parti
dul și poporul nostru șl-o înde
plinesc tn cinste este intensi

ficarea eforturilor pentru trium
ful prieteniei intre țările socia
liste, pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, pentru victoria cau
zei socialismului și păcii pi 
lume.

Trăiască Partidul Comunist 
Român - conducătorul încercat 
al poporului pe drumul socia
lismului și comunismului 1

Trăiască minunatul nostru po
por, trăiască scumpa noastră pa
trie — România socialistă.

S3 se întărească unitatea țâ
rilor socialisto, a partidelor co
muniste și muncitorești, a între
gii mișcări antiimpcrialistc !

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !

★
Curintarea secretarului gene? 

rol al partidului, subliniată in 
repetate rinduri cu aplauze pre
lungite, s-a inchciol intr-o at
mosfera de înaltă însuflețire. 
Răsună puternice urale. întrea
ga asistență, în sală și in Piața 
Palatului, aclamă cu entuziasm, 
ovaționează cu căldură pentru 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
pentru progresul și prosperita
tea României socialiste.

De la cabinetul municipal 
de partid

In cadrul programului Universității serale de marxism
leninism — program anunțat în „Steagul roșu" din 5 mar
tie a. c. — vor avea loc dezbateri cu tema „Leninismul, 
marxismul epocii contemporane*, în zilele de 9, 10 și 16 
martie. Pentru a oferi cursanților posibilitatea de a se pre
găti din timp, indicăm bibliografia necesară pregătirii acestei 
dezbateri :

1) V. I. Lenin — opere complete vo). 30 cd. I960 
(pag. 120) și voi. 14 ed. 1959 (pag. 32; 73: 107—109: J20; 
254—255; 262—267; 2. Nicolae Ccaușescu — Raport la Con
gresul al X-lea al P.C.R. (pag. 91—125); Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R. (pag. 27—45); 3) 
Nicolae Ccaușescu — Cuvîntare la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniști? și muncitorești (9 iunie 1969); 
4) Nicolae Ccaușescu — Expunere privind politica externă 
a partidului și guvernului (24 iulie I960); 5) Nicolae 
Ccaușescu — Cuvîntare la adunarea populară dc la Alba 
Iulia (20 XI 1969); 6) Din .Lupta dc clasă" numerele :
12/1969 (pag. 59—66), 1/1970 (pag. 32—43), 2/1970 (pag. 3—13).

Avancronică fotbalistică

PRIMA ETAPA
A RETURULUI

Interlocutor : TITUS OZON
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Ovațiile clocotitoare, minute 
in șir. preamăresc ’»« numai 
un act istoric deschizător dc 
drumuri, dar mai ales înfăp
tuiri care an adeverit și ade- 
»-eresc zi de zi marele rol al 
comuniștilor, al partidului lor.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de slat ies apoi in balcoa
nele Palatului Republicii pen
tru a răspunde aclamațiilor 
mulțimii din piață, caldei 
manifestări de dragoste. dc 
devotament nețărmurit față dc 
partid și guvern. Ovații și 
urale puternice se răsfring în 
ecouri ce răzbat din nou ini
ma Capitalei Ca flori roșii 
deasupra mulțimii se zăresc 
pancarte pc care se află in- 
scrisc lozinci scumpe fiecăruia 
dintre noi: .Trăiască Parti
dul Comunist Român’. 
.Ccaușescu-P.C.R.". „Sub stea
gul marxisnr-leninisniului îna
inte spre noi victorii in con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate’. Se 
scandează îndelung _Ceaușescu- 
P.C.R.’. ..Comitet Central iubit, 
impreiuru-ți facem zid". .Fe

ricirea tuturor — țelul comu
niștilor'’.

Conducătorii de partid și 
de slat răspund prin senine 
prietenești aclamațiilor entu
ziaste ale mulțimii.

Adresindu-se celor de față, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu a 
spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
Capitalei.

Doresc să vă mulțumesc, in 
numele Comitetului nostru 
Central, că ați luat parte la 
această marc sărbătoare a vic
toriei (le acum 25 dc ani. Așa 
cum ați răspuns la chemarea 
partidului în lunile din toam
na lui 1944 si iarna lui 4945. 
așa cum ați știut, chiar în a- 
ccastă piață. să înfruntați 
gloanțele si să obțineți vic
toria. tot așa sintem siguri, 
că sub conducerea partidului 
comunist vom face să triumfe 
comunismul în România, vom 
asigura o viață demnă, ferici
tă pentru întregul nostru po
por.

Manifestația dumneavoastră, 
cele care au avut loc în în
treaga țară, sint o dovadă e- 
locventă a unității do nezdrun
cinat a întregului nostru po

por, fără deosebire de națio
nalitate, in Jurul Partidului 
Comunist Român, sint o do
vadă a hotărîrii sale de a în
făptui neabătut politica in
ternă și externă a partidului, 
politică ce corespunde pe de
plin năzuințelor națiunii noas
tre socialiste, cauzei social is 
inului și păcii în lume.

Doresc încă o dată să vă 
exprim cele mai vii mulțu
miri și să vă urez, in numele 
conducerii de partid și de stat. 
dumneavoastră, tuturor cetățe
nilor Capitalei, tuturor cetă
țenilor patriei noastre, noi și 
noi succese in munca pentru 
edificarea socialismului în Ro
mânia. Vă doresc multă sănă
tate, multă fericire.

Uriașa masă dc oameni a- 
clamă pc secretarul general al 
partidului, vasta piafa și stră
zile care converg spre ea. de
venind o marc care freamătă. 
Se ovaționează minute in șir 
pentru partid, pentru condu
cerea sa, se intonează cintece 
patriotice și revoluționare. 
Astfel se încheie aceasta mă
reață manifestație populară ca
re a sărbătorit nu numai un 
act istoric, ci a constituit o

expresie a satisfacției față de 
realizarea celor mai îndrăzne
țe visuri cu care și pentru ca
ro poporul muncitor a pornit 
lupta pentru cucerirea pute
rii. un legaminl dc a înfăptui 
sarcinile trasate de Congresul 
al X-lca al P.C.R. Secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român și ceilalți condu
cători de partid și de stat se 
reîntorc la sediul Comitetului 
Central, trecînd din nou prin 
mijlocul mulțimii. Din culoa
rul viu de oameni prin care 
tovarășul Nicolae Ccaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat pășesc, se 
întind niiini prietenoase care 
flutură buchete de flori, sie- 
gulețe. eșarfe. Asistăm la o 
emoționantă imagine a indes
tructibilei coeziuni statornicită 
intre partid și popor, a unită
ții moral-polilice a întregii, 
națiuni in jurul partidului, a 
dragostei profunde de care 
Partidul Comunist Român se 
bucură in rindnl maselor, ca
re văd fn el, în conducerea 
sa chezășia mersului neabă
tut al României socialiste spre 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.

I T I N E tt A R
la sfîrșif <lc săptămină

Inițiatorii întrecerii 
nu se dezmint...

I.una trecută, preparatorii 
d.n Petrila, pătrunși dc impor
tanța îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor care le stau în față 
5n ultimul an al cincinalului, 
mu chemat la întrecere colec
tivele similare din bazin. Rezul
tatele obținute in această peri
oadă dc puternică emulație 
sint în armonic cu cinstea 
înaltă pc care au avut-o. cu 
prestigiul ciștigat printr-o mun
că perseverentă, de calitate.

Bilanțul încheiat pe februarie 
urată că producția netă și can
titatea supusă preparării sint 
caracterizate de sporuri apre
ciabile • 3.1 și 2,7 la sută, ceea 
ce echivalează cu 4 600, respec
tiv. 5 330 de tone. Demn de 
luat în seamă sint de aseme

nea depășirile planului la bri
chete. și anume cu peste 1300 
de tone, și la specialul pentru 
semicocs, cu 375 de tone. Re
cuperarea a înregistrat o îm
bunătățire dc 0.3 puncte in 
raport cu cifra planificată.

In aceste rezultate bune se 
află incorporate eforturile tu
turor muncitorilor, inginerilor 
și cadrelor tehnice ale uzinei, 
totuși putem menționa aportul 
cu totul remarcabil al x'chi- 
pclor conduse de Moise Biro 
și Sabin Hangheș, dc la între
ținere. Ștefan Hoțea, de la sec
ția spălătorie (notăm, in mod 
special, numele maistrului Ilie 
Mincoff), Ion Marcu. de la 
transport, și Hendrich Lorentz, 
de la secția brichetaj.

Indicatori depășiți
Puternic antrenate în muncă de organizațiile de partid, 

pentru realizarea sarcinilor mobilizatoare ale ultimului an 
al cincinalului, colectivele unităților economice din Valea 
Jiului au incheiat un bilanț pozitiv de realizări și pe cea 
de a doua lună din 1970. Planul producției globale industri
ale pe municipiu a fost îndeplinit in proporție de 102.2 la 
sută, iar planul producției marfă vindută și încasată in pro
porție dc 100,4 la sută. Oamenii muncii din municipiul 
nostru au contribuit la asigurarea economiei naționale cu 
materii prime și materiale dind peste planul lunii februarie 
12 4G7 tone cărbune brut și 12 877 tone cărbune net, 400 
mc bușteni derulaj fag și alte cantități de lemn. 484 mc 
agregate de carieră și alte produse.

De remarcat că sporul producției globale industriale, ' 
în valoare de 4 977 000 lei, s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Productivitatea muncii valorice a 
fost realizată pe municipiu în proporție de 103,2 la sută.

La Coroești, primele brichete de cărbune

SIMPOZIOANE TEHNICE
Din inițiativa conducerii 

minei Uricani, la clubul din 
localitate sc organizează bi
lunar simpozioane tehnice a 
căror teme răspund unei ce
rințe actuale : ridicarea con
tinuă a pregătirii profesiona

le a minerilor. Ultimele ex
puneri — ..Abatajele frontale, 
forme superioare de organizare 
a procesului de producție- și 
„Aerajul minier în condițiile 
minei Uricani* — au fost 
urmărite cu viu interes de 
numeroși salariați ai minei.

Ieri la ora 19,45 la noua fa
brică a Corocștiului au fost 
produse experimental primele 
brichete de cărbune.

Faptul se înscrie ca o pri
mă verificare a funcționării 
in plin a primei linii de fa
bricație a instalației și ca un

moment psihologic depășit 
cu succes.

Urmează ca după reglările 
și intervențiile ce se impun 
în continuare în circuitul 
fluxului tehnologic, prima li-- 
nie dc fabricație să-și încea
pă producția de scrie săp- 
tămina viitoare.

I
I
I Vineri seara, pe scena Tea- 

truluj dramatic clin Brașov,
* au apărut ultimii 10 parti-
* cipanți la Concursul inlerna- 
| țional de muzică ușoară — 
r .Cerbul de aur".
I Reprezentanta Olandei, Thc- 
| rese Steinmetz s-a prezentat 
fin concursul de la Brașov cu 

melodia românească fată

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I CONNIE FRANCIS 

j (vedetă internațională)

I 
I 
I 
I 
I 
I

JULIE SAGET
| (Franța)

mai găsești, dar un prieten 
nu" de H. Mălineanu și cu 
șlagărul internațional „Știu 
că ești tu". A doua concu
rentă, Birthe Ojaer, din Da
nemarca, a interpretat com
poziția lui Florentin Delmar 
„Viața e prietena mea" și 
piesa .Ciulind și dansind". 
Din nou cintecul „Nici o la
crimă’, de ion Crisfinoiu, a 
răsunat pe scena Festivalului, 
de această dată, în interpre
tarea originală a solistei 11- 
diko Monyok, din R. P. Un
gară. Ea a prezentat apoi 
melodia compatriotului Fe
renc Darvas „O lume dispă
rută". Lize Marke, din Bel
gia, a venit la Brașov cu 
melodiile „Cintecul virilului" 
de Al. Mandy și „Ascultă 
vintur de Cliques-Poppe. I- 
talianul Mau Cristiani a adus 
in competiție „Tangoul <le 
demult", de Gherase Den-

drino și compoziția „Scriso
rile tale", de Martini și Nat iL 
Concurenta suedeză Lily Berg
lund a prezentat melodia 
„Serenada tinereții" de Geor
ge Grigoriu și cintecul „A- 
cum bate vintul peste munți", 
de Jul.es Sylvain. Cel de-al 
treilea reprezentant al țării 
noastre, solista Angela Simi- 
lea, a dat o originală inter
pretare melodiilor „Marea 
ciuta" de Paul Urmuzescu și 
„După noapte vine zi" de Al. 
Giroveanu. Cinlărețul Mi
chael Hansen, din R. D. Ger
mană a ales pentru evoluția 
sa melodia lui H. Mălineanu 
„O fată mai găsești, dar un 
prieten nu" și compoziția 
germană „Știu doar". Trimi
sul televiziunii irlandeze. Joe 
Dolan, popular cîntăreț pe 
scenele din Marea Britanic, 
a interpretai piesa muzicală 
„Pentru nimic în lume", de

Miști lancu și șlagărul „Fă-mi I 
o insulă", de Mike Hammond. I 
Concursul a fost incheiat de I 
interpreta turcă Esin Afsar, I 
care a făcut să răsune pe | 
scena „Cerbului de aur" me- ■ 
lodiile „Of inimioară", de I 
Edmond Deda și „Pentru că „ 
te-am iubit" de Muammer I 
Sun.

Recitalunle serii au fost I 
susținute de cîntărețele Eva I 
Demarczyk — Polonia, și Ma- I 
rie Laforet — Franța. |

Cintăreața cu „ochii de ■ 
aur". Marie Laforet, cunos- I 
cută și ca remarcabilă ac- . 
triță de cinema, a sedus pu- I 
blicul cu acea rară poezie a • 
cintecului aulentic, interpre- | 
tind fură retorism melodii ce 
îmbina perfect ritmul cu I 
melancolia. »

Foto : 1. LICIU J

ELEXA REDA 
(italia)

M1RTA și KAUL 
(vedete — Cuba)

DOINA SPATARU
(România)

ANGELA SIM” EA 
(România)

NICOLETTA 
(vedetă — Franța)

II ANA ZAGOROVA
(Cehoslov acia)

Cultural
• Astăzi și murie. Tea

trul „Valea Jiului" va pre
zenta în continuare pentru iu
bitorii artei scenice piesa lui 
Thurszo Gabor „Pc ușa din 
dos". Spectacolele vor avea 
Ioc la Casa dc cultură astăzi 
la ora 17 și mîine la ora 18.

• Miinc, înccpînd d<* la 
ora 20, în sala dc dans a Ca
sei de cultură va avea loc o 
scară distractivă pentru ti
nerii de la E. M. Dîlja.

• De Ia Cimpu lui Neag 
la Iscroni și de aici la Cim- 
pa, Jieț și Banița — acesta 
a fost itinerarul originalei 
manifestări artistice a folclo
rului ce a fost numită in mod 
simbolic și evocator „Căută
torii de comori". Ultima fază 
va avea loc la Banița unde 
artiștii amatori din Cimpa. 
Jieț și Banița își vor prezen
ta reciproc comorile artei 
populare. Spectacolul va a- 
vea loc duminică după-amia- 
ză la căminul cultural.

• La Casa de cultură din 
Petroșani va avea loc o adu
nare festivă închinată zilei 
de 8 Martie — Ziua interna
țională a femeii. Adunarea va 
avea loc astăzi la ora 16 și 
va fi urmată de un bogat 
program artistic susținut de 
formațiile locale de amatori.

Sportiv
In cadrul primei clape 

a returului campionatului na
țional de fotbal, divizia A, 
duminică, pe stadionul Jiul 
va avea loc înccpînd dc la 
ora 15,30 întilnirea dintre c- 
chipele Jiul Petroșani și Di
namo București. întilnirea 
dintre echipele de tineret ale 
celor două cluburi va avea 
loc pe stadionul din Lonca. 
inccpînd dc la ora 11.

• La Lupeni se va desfă
șura, duminică dimineața, în
tâlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele Minerul Lu
peni și Minerul Ghelar. O 
altă întâlnire amicală se va 
desfășura incepînd de Ia ora 
10 pe stadionul din Petrila, 
între Știința Petroșani și Mi
nerul Teliuc.

9 Pc stadionul din Lonea 
se va desfășura, tot duminică 
dimineața, înccpînd de la ora 
9,30 întâlnirea de rugbi în 
cadrul campionatului diviziei 
naționale A, dintre Știința 
Petroșani și Vulcan Bucu
rești.

0 Simbâtă. dc la ora 16, și 
duminică, de la ora 9, vor 
avea loc întâlnirile de popice 
in cadru] clapei a 4-a a cam
pionatului municipal, dintre 
echipele Viscoza Lupeni — 
Parîngul Lonea, Utilajul Pe
troșani — Minerul Vulcan și 
Minerul Petroșani — Jiul 
Petrila.
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Răspundem cititorilor
@ Gheorghe Lupu, Crividia— 

Vulcan: Vă comunicăm urmă
toarele, cu privire la proble
mele in care ați cerut relații 
de la redacția ziarului : Pină 
la noi dispoziții, plata salvato
rilor se face în continuare cu 
tarifele nemajorate, in vigoare 
înainte de generalizarea experi
mentării noului sistem dc sa
larizare și majorare a salariilor; 
In conformitate cu prevederile 
articolului nr. 391 din Codul 
Muncii, orele de muncă presta
te de salariați în zilele dc re
paus săptămînal se vor com
pensa cu un timp corespunză
tor liber, în cursul următoa
relor două săptămîni.

@ Ileana Vințan, Lupeni : 
Treceți pe la redacție pentru 
achitarea taxelor legale, după 
care anunțul va fi inserat ope
rativ în ziar.

© Dumitru Băran. strada 
Dealului nr. 28 Petroșani : 
Conducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală Petroșani, 
căreia i-a fost trimisă recla- 
mația dv., ne aduce la cunoș

tință că „Conform cu prevede
rile Hotărîrii ni'. 7, difuzată și 
afișată pe străzi, ridicarea gu
noiului din strada Dealului 
este programată conform gra
ficului o dată pe săptămînă, in 
ziua de miercuri.

Cetățenii sint obligați a de
pune în recipienți, sau orice alt 
vas, gunoiul menajer la un loc 
special în apropierea intrării in 
curte.

Menționăm că de multe ori 
mașina aflată în sectorul res
pectiv se întoarce goală din 
cauză că cetățenii refuză să 
depună gunoiul in utilajele 
noastre creztnd că prin aceasta 
vor fi scutiți dc taxele comu
nale.

După cum reiese și din recla- 
mația cetățeanului Dumitru Bă
ran, el depune gunoiul in 
albia părăsită a Jiului, procedeu 
ce constituie o încălcare a dis- 
pozițiunilor legale .drept pentru 
care este pasibil de sancțiuni 
atunci cînd se constată acest 
lucru*.

LOTO
La tragerea din 6 martie 

au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

54 73 64 1 14 5 12 HB 20
65 63 13 37 78 53 43

67 26 66 8 70 58
29 39 28 30 49 75
77 15 72 14 33 24 88 63
Fond de premii : 3 382 000 
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DUMINICA 8 MARTIE
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SIMBATÂ 7 MARTIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Cheia -orașului — emi- 

siune-concurs pentru ti
nerel.

19.00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Brâncuși. O expoziție 

retrospectivă.
19,40 Cintece patriotice.
20,00 Concursul și Festivalul 

internațional de muzică 
ușoară Brașov — Româ
nia 1970. Hora siacatto 
de Grigoraș Dinicu, in
tr-o nouă prelucrare or
chestrală de Sile Dini
cu. Recitaluri : Mihaela 
Mihai. Eva Pilarova 
(Cehoslovacia). Anda 
Călugărcanu. ('laude 
Nougaro (Franța).

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

6,05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Ora 
satului: 7,45 Cîntecc popu
lare; 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor: 9,42 
Cavalcada ritmurilor; 11,05 
Poșta radio; 11,15 întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,15 Melodiile 
săptămînii — muzică ușoară;
13.30 Unda veselă; 14.00 Iti
nerar folcloric muzical: 14.30 
Cine știe ciștigă; 15,00 Dc 
ziua ta — muzică ușoară;
15.30 Caravana fanteziei;
16.25 Sport și muzică; 17,30 
Convert de muzică populară; 
13,00 Pagini muzicale nemu
ritoare; 18,30 Dezbateri cul
turale; 19,00 Gazeta radio;
19.25 Argheziană; 19.30 Săp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 — 365 
de cintece; 20,15 Selecțiuni

Mai întâi a fost hocheiul. 
Și ne-a îmbolnăvii. Apoi a 
venit handbalul. Și ne sim
țim bine. Dc luîine începe și 
fotbalul. Cum va fi. rămîne 
de văzut. In orice caz, tot 
fotbalul este sportul care ne 
vu chema țx* stadioane, care 
no va prilejui 7 zile din sâp- 
lâmină discuții aprinse Deci 
mîine. începe fotbalul. Re
începe campionatul diviziei
A. De fapt, avanpremiera arc 
loc astăzi cu partida 
„U* Cluj și „Uu ~ 
miinc e ce e !

Prima clapă 
am comentat-o, 
se da lovitura 
cu maestrul emerit al spor
tului Titus Ozon, antrenorul 
echipei Jiul Petroșani.

— Să lăsăm întâlnirea 
Jiul — Dinamo la urmă și să 
începem cu A.S.A. Tg. Mu
reș — C.F.R. Cluj.

— Da, bine zici, cu meciul 
codașelor. Care dintre cele 
două va pierde, aceea va face 
pasul ce] mare spre
B. Deși, personal, cred 
ambele vor avea 
acestui 
soartă ■ de a sc întoarce d< 
unde au venit.

— Și, lotuși, cine va 
liga ?

— Cred că revenirea 
Bone la cîrma echipei 
Tg. Mureș ii va aduce și 
toria în această primă etapă. 
Așa cred eu. Ce-or crede 
componenții celor două echi
pe, nu știu.

— Dar prietenul dv., Titâ 
Teașcă. ce credeți că va face 
la Crișul Oradea ? Că 6—6 nu 
mai dă de mult...

— Știu eu ? Meci deschis 
oricărui rezultat. Teașcă are 
echipă bună. Dar Crișul are 
nevoie dc puncte.

— Păi ce. Argeșul nu are ?
— Are, dar probabil le' 

va împărți cu Crișul.
— începe sezonul (de fot

bal) pe litoral. Farul primește 
vizita stegarilor brașoveni. 
Ei ?

— Greu de spus. Se înfrun
tă muntele cu marca. Se în
fruntă două echipe masive. 
Marinarii au avantajul tere
nului dar nu și pe cel al soa
relui care încă nu bate puter
nic pc litoral. Valentin Stă- 
nescu aduce dc la Brașov o 
garnitură robustă, cu plămî- 
nii plini de aerul tare al 
Poienei.

— Astea toate-s exacte, nea 
Titus, dar punctele... l'nde 
merg cele două puncte ?

— Personal cred că vor ră- 
mîne la Constanța.

— înaintea m-riu’u’ 
Arsenal Londra din

dintre
Craiova. Insă

a returului 
înainte dc a 
de începere,

divizia 
•ă 

în finalul 
campionat aceeași

elan.dc 
afirmare.

ciș-

i

Europeană a Tirgurilor”, Di
namo Bacău primește replica 
tcxtiliștilor arădaui. Ce ziceți, 
Dinamo sau U.T.A, ?

— Și aici e greu de zis. Jn 
primul rind pentru că sint 
două echipe de valori apro
piate. Dinamo are nevoie de 
victorie pentru a abOrd.i me
ciul de care spuneai dc ce 
altă treaptă a valorii sale. 
La rîndul ei, U.T.A. dorește 
cu orice preț să revină la 
linia de plutire din rampio 
natul trecut.

— Să nu uităm insă că 
meciul se Joacă pe teren ne
utru.

— Da Atunci merg cu 1. 
dar acord și un egal.

— In întilnirea Steaua—Pe
trolul care vă sint opiniile?

— Nu pun la îndoi Tă \ ic- 
loria echipei militai-'. Infu
zia dc tinerețe sc parc că o 
va catapulta înainte pc Stea
ua.

— Dar derbiul studențesc 
de azi de la Cluj ?

— Două echipe 
tinere, dornice de
Craiovenii au unele probleme 
cu apărarea și parcă nici 
înaintarea nu merge șnur. 
Vor cî.știga clujenii.

— Am putea spune dc la 
început că in partida 
Rapid—Politehnica învingă
toare nu poate Ii ilicit echipa 
giuleșteană.

— Așa s-ar părc-a. dar nici 
un îneci nu este cîștigat 
dinainte. Va fi o întâlnire 
viu disputată, in orice caz, 
chiar dacă in final victoria 
va răminc în Ciulești. Și cred 
că va rămîne !

— De-o fi una, de-o fi alta, 
ce va f» scris și pentru noi ?...

— Mă iei la versuri ? Păi 
cu ce să spun ? Nu ne va fi 
ușor.

— Mai ales că în întâlni
rile Jiul—Dinamo București 
a intervenit tradiția.- să ne 
bală numai ei.

— Da. dar fiecare tradiție 
se mai sfîrșește o dată !

— Și credeți că se va 
sfirși mîine ?

— Eu așa cred. Chiar dacă 
nu am validă echipa com
pletă.

— Se aude că „brazilienii" 
de la Dinamo nu vor să 
vadă mîine Petroșaniul ?

— Cu atât mai greu va fi 
meciul pentru noi. Ei au re
zerve dc valori apropiate si 
fiecare trage cu dinții pen
tru un loc în echipă.

— Bine, bine, dar îi batem 
sau nu ?

batem, domnule !
eu am spus asta

Dumitru GIIEONE.A

scoreruliii, Stoker indică :

Is

Pătruns in cabina
Jiul — Dinamo 3—1 !

din operete; 20.25 Concursul 
și festivalul internațional de 
muzică ușoară Brașov — Ro
mânia 1970. Concertul laurca- 
ților. Recita) — Raphael. In 
pauză : Radiojurnal și Pano
ramic sportiv; 23,00 Revista 
șlagărelor: 0.03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL. 11 :

6.00 Matineu duminical;
7.45 Radio publicitate; 3.15 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9.12 Caleidoscop muzical;
9.45 De ziua mamei; 10,00 O- 
pera și cele cinci necunos
cute; 10 30 A 7-a artă; 11,00 
Transmisiune de la Cluj. 
Concertul orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii din Cluj; 
13,00 Mozaic muzical: 14.05 
Albumul vocilor celebre; 
14,30 Muzică beat; -15.12 Pa
gini simfonice nemuritoare: 
15.50 Agendă folclorică: 16.30 
Concert din opere: 17.00 Ex
pres melodii; 18.00 Revista 
literară radio: 13.50 Varii lăți 
muzicale; 19.30 Caravana fan
tezie : 20 30 O istorie n mu
zicii in capodopere — comen
tată de George Bălan; 21.20 
Vă invităm la dans: 22.15 
Arii din opere; 22.30 Stu
dioul de poezie; 22,50 Muzică 
ușoară.

Pronosticul nostru 
la concursul 

Pronosport nr. 10 
din 8 martie 1970
Steaua — Petrolul i
■Jiul — Dinamo Buc. 1
rarul — Steagul roșu 1
Crișul — F.C. Argeș I
A.S.A. Tg. Mureș — CF.R.

Cluj 1 
Brescia — Sampdoria X*
Bari — Torino X
Fiorentina — Bologna 1
Juventus — Napoli 1.
Laneiossi — Lazio 1
Milan — lnlernazionale X 
Roma — Cagli an X*
Palermo — Verona 1

•imini

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Jocul care ucide (5—8 
martie) ; Republica : Călugă
rița, seriile 1 și H (5—8 mar
tie) ; L()NE,\ — Minerul :
Baladă pentru Măciuca (5—8 
martie) : A NI NO AS A : Soa
rele vagabonzilor (5—7 mar
tie) ; VULCAN : Operațiunea 
Lady Chaplm (ă—3 martie) ; 
l'RICANI : Tigrul (6—7 mar 
lie).
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Reuniune n
Ministerial al

BRUXELLES 6 (Aqerpres). — 
Incepind de vineri, timp de 
doua zile, în capitala belgiine 
se desfășoară un nou Consiliu 
Ministerial al Pielei comune. Pe 
ordinea de zi a reuniunii figu- 
rcazj pregătirea tratativelor do 
aderare a țărilor candidate, vii- 
torele atribuții ale Parlamen
tului european si elaborarea 
definitiva a noului regulament 
de finanțare a C.E.E.

Observatorii politici apreciază 
că între miniștrii de externe ai 
„color sase" vor apare nume
roase divergente in legătură cu 
stabilirea unei poziții comune 
în viitoarele negocieri priv.nd 
lărgirea comunității. Divergen
tele. se menționează în cercu
rile din Bruxelles, privesc mal 
ales perioada de tranziție ce 
ar putea fi acordată țărilor can
didate (Anglia, Irlanda. Norve
gia si Danemarca). între „cei 
șase" există puncte de vedere

Consiliului
Piefei comune
diferite referitor la natura șl 
durata perioadei de tranziție, 
precum și cu implicațiile pe caro 
le va avea lărgirea C.E.E. asu
pra instituțiilor comunitare. Po
trivit Franței si Comisiei C.E.E., 
perioada do tranziție n-ar trebui 
să fie docil un „răgaz do adap
tare", caro să permită acomo
darea țărilor candidate li re- 
qimul comunitar. In opinia ce
lorlalte state membre, perioa
da de tranziție nu ar avea Po
cit _în principiu" un rol do 
adaptare, în anumite cazuri pu- 
tîndu-se acorda derogări.

Cit privește durata acestei 
perioade, toii sint de părere că 
ea trebuie să fie cit mai scurtă 
cu putință, dar atil Franța, cit 
si Comisia C.E.E. subliniază ne
cesitatea unei „stricte limitări 
în timp". Dimpotrivă, al|i mem
bri nu exclud eventualitatea 
prelungirii ei, dacă situația ar 
cere-o.

VIETNAMUL
D E S U D

• Relatările agenției (le presă Eliberarea
• Cotidienele saigoneze boicotează informațiile 
și conferințele de presă ale administrației Thieu

Documentul 

Comisiei O. N. U. 

pentru drepturile 

omului
SAIGON 6 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției do 
presă Eliberarea, in ultima săp- 
tămînă a lunii februarie, loca
litatea sud-vietnameză Nam 
Can din provincia Ca Mau a 
lost bombardată do mai multe 
ori de avioane ale forțelor a- 
mericano-saigoneze. In cursul 
bombardamentelor, au fost uri
se mai multe persoane, iar 250 
de locuitori din Nam Can au 
fost luali cu forța in tabăra 
de concentrare do la Dong Cung. 
Totodată., au fost incendiate 
peste 120 de caso.

Pe de altă parte, informează 
agenția Eliberarea, la 27 fe
bruarie forțele amoricano-sai-

goneze au bombardai localită
țile sud-vielnameze Phuoc Tu- 
ong și Phuoc Long, provocind 
moartea a 33 persoane.

★
SAIGON 6 (Aqerpres). — Co

tidienele saigoneze au decis să 
boicoteze informațiile difuzate 
de administrația Thieu, precum 
și conferințele de presă ale re
prezentanților acesteia în somn 
de protest față de hotărîrea 
„guvernului" de la Saigon de 
a majora prețul hîrtiei. Ziarele 
caro apar în capitala sud-vlet- 
nameză au anunțat că boicotul 
va dura atît timp cît adminis
trația saigoneză nu va revoca 
hotărîrea amintită.

Nu o dală se intimplă ca dinlr-un amestec eterogen de 
materie, fără valoare luat individual, să sa nască o splen
doare fără seamăn.

Poate, intr-un fel, acesta e cazul ciudatelor coride spa
niole de care s-au ocupat, spre, a le descifra sensul, nume
roși cercetători. Unul dintre aceștia a fost Ernest Heming
way, marele pasionat al luptelor cu tauri, care le-a și de
dicat nu numai primul său roman, „Fiesta", dar și un inte
resant tratat de tauromahie Menținind ideea unei sinteze 
a tuturor acelor elemente originare, în coride ar fi simultan 
integrate jocul sportiv și reprezentația artistică, hobby-ul. 
și oficierea ținui ceremonial cu sensuri pierdute. De ase
menea, este legații de coridă încercarea permanentă a omu
lui de a se convinge de adevărul răspunsului lui Oedip. 
la intrebarva-cheie a Sfinxului — funest cetății Tebei — că 
dintre toate forțele existente, cea. mai puternică este Omul

Date fiind curajul și intransigența, pasiunea și spiritul 
de sacrificiu pe care le implică astfel, do lupte, nu e. de 
mirare că ele s-au potrivit de minune temperamentului 
mediteranean, sau mai < 
tughezii purtindu-le cu 
Sud.

Atracția coridei se 
asupra protagoniștilor, 
„aficionados" (ceva mai

wact, cehii iberic, spaniolii și por
ci și pe meridianele Americii de

I

I

I
I

LONDRA Camera Comunelor a aprobat Cartea
Albă anuală în problemele apărării

LONDRA 6 (Agerpres). — 
După două zile de aprinse dez
bateri. Camera Comunelor a 
aprobat joi seara, cu o majo
ritate de numai 21 de voturi, 
Cartea Albă anuală în proble
mele apărării prezentată de 
guvernul laburist in urmă cu 
15 zile. Documentul stabilește 
cheltuielile militare ale Marii 
Britanii pe exercițiul financiar

1970—1971. Slaba majoritate cu 
caro a fost adoptată Cartea Al
bă se datorcșle abținerii a 40 
de deputați laburiști.

în cursul dezbaterilor, aripa 
de stingă a Partidului laburist 
a criticat sever politica guver
nului față de N.A.T.O. și stra
tegia sa nucleară. Anterior, Ca
mera Comunelor respinsese eu

o majoritate de 58 de voturi o 
moțiune de cenzură prezentată 
de opoziția conservatoare, care 
critica politica militară guver
namentală.

Dominate de pasiuni preelec
torale. dezbaterile au purtat 
amprenta unei pronunțate dis
pute între guvern și opoziția 
conservatoare.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■ ■■■QaBiEEHBvaaniiBGaRBiai

PE SCURT - PE SCURT
DUPĂ NORVEGIA. Danemar

ca este a doua tară scandinavă 
care a hotărît ruperea relațiilor 
consulare cu Rhodesia in urma 
proclamării republicii de către 
această țara. Ministrul de ex
terne danez, Poul Hartling, a 
anunțat oficial joi seara că gu
vernul său a hotărît închiderea 
micului oficiu consular pe ca- 
re-1 avea în Rhodesia.

Un scandal financiar în 
legătură cu acordarea de cre
dite guvernamentale în va
loare de 500 milioane de pe
setas a fost dezvăluit de săp- 
tămi naiul spaniol .Sabado 
Grafi co‘‘.

Ziarul afirmă că creditele 
au fost acordate unui grup 
financiar din Madrid condus 
de Pedro Castano, care a 
propus construirea mai mul
tor uzine in regiunea Algesi- 
ras. Guvernul, susține publi
cația, ar fi dispus acordarea 
acestor sume pentru finanța
rea construirii a trei uzine, 
dar cea mai mare parte din 
acești bani a dispărut, iar 
furnizorii nu mai găsesc nici 
o persoană care să achite co
menzile făcute.

AGENȚIA FRANCE PRESSE 
anunță că diplomatul brazilian 
Miguel Dârei de Oliveira și o 
funcționară din Ministerul A- 
facerilor Externe, Maria Teresa 
Poriuncula au fost arestați de 
poliția militară din Rio de Ja
neiro sub acuzația de a fi făcut 
parte dintr-o rețea care dis
tribuia presei străine informații 
privind torturile din închisorile 
braziliene. Numeroase articole 
fn legătură cu cazurile de tor
turare a deținuților politici bra
zilieni au apărut în revistele șl 
ziarele „New Left Review", 
rDaily Telegraph", „Le Monde", 
„L’Express", „Esprit" și „Wa
shington Post".

LA REȘEDINȚA AMBASADO
RULUI FRANȚEI LA O.N.U., a 
avut loc joi o nouă reuniune a 
reprezentanților permanent la 
O.N.U. ai Franței, Marii Brita
nii, S.U.A. și U.R.S.S., consacra
tă găsirii căilor unei soluționări 
pașnice a conflictului din O- 
rientul Apropiat. După termi
narea ședinței, surse diploma
tice au indicat că aceasta s-a 
desfășurat într-o atmosferă ..în
curajatoare".

Viitoarea reuniune a ambasa
dorilor celor patru mari puteri 
va avea loc joi, 12 martie, la 
reședința reprezentantului per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Malik.
•

SUB AUSPICIILE FILIALEI 
UNIUNII ARTIȘTILOR PLAS
TICI SI MUZEULUI DE AR
TĂ CONTEMPORANĂ DIN 
LODZ a avut loc în sa
loanele de arfă modernă 
din această localitate vernisa
jul expoziției de grafică con
temporană românească. Cu acest 
prilej au fost expuse 77 de lu
crări ale unor graficieni români, 
30 de lucrări dintre cele expu
se au fost oferite în dar Mu
zeului de artă contemporană 
din Lodz, cunoscut prin boga
tele sale colecții de artă mo
dernă. La vernisaj, au fost pre- 
zenți reprezentanți ai organelor 
orășenești și ai Uniunii Artiș
tilor Plastici, muzeografi, artiști 
plastici, reprezentanți ai radio
difuziunii, televiziunii, critici de 
artă.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei române la Varșovia.

APROXIMATIV 1 000 DE 
MUNCITORI din orașul Tarrasa 
au participat la o demonstrație 
organizată în semn de solidari
tate cu muncitorii de la între
prinderea textilă din localita
te, concediați ca urmare a fap
tului că au cerut majorarea sa
lariilor. Poliția a ripostat cu 
brutalitate, rănind grav mai 
multe persoane. 12 manifestanți 
au fost arestați.

DOUĂ MICUȚE SIAMEZE 
născute în urmă cu trei zile 
la Decatur (statul Illinois) au 
fost separate în urma unei o- 
perații care a durat cinci ore. 
Starea sănătății lor este satis
făcătoare. Cele două fetițe, Pa
tricia și Penny, erau legate în 
regiunea abdomenului și piep
tului.

Corespondență 
din Moscova 

de la L, DUȚÂ
Cinci zici Siberia, zici spa

țiu. Spațiul a fost întîi aici. 
Au iosl miile de kilometri, 
miliardele de hectare siberie
ne ce se întind de la Tomsk, 
din centru, pină sus la Labi- 
tang, lingă Obskaia Guba, pe 
unde fluviul iși depune in O- 
ceanul înghețat apele plumbu
rii. Imens domeniu al taigalei 
între paralelele 65 și 85, pă
dure nesfirșită presărată cu 
mii de lacuri, zeci de mii de 
mlaștini și smîrcuri înșelă
toare, acoperite cit mîzga la 
fel de înșelătoare.

Cînd zici Siberia, zici timp. 
Dar numai timp, nu și istorie. 
Căci măsurat în sule de mii 
de ani, n-a izbutit să pătrundă 
pe aici decit în virlul picioa
relor, necum să facă istorie. 
A venit aici omul. Si a Înce
put istoria „descoperirii se
colului". A uriașului zăcă- 
mlnt de gaze naturale și pe
trol unic în lume din Siberia 
occidentală, unde expresia 
miliarde de tone este cotidia
nă.

Așadar, istoricii contempo
rani amintesc numele lui Ivan 
Mihailovici Gubkin, care în

■ ■ • ■»•

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru dreptu
rile omului o cerut tuturor sta
telor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să aplice ime
diat rezoluțiile adoptate de A- 
dunarea Generală și să adopte 
măsuri legislative pentru lichi
darea urqenlă și definitivă a 
nazismului. Cu 20 de voturi 
pentru, 2 împotrivă și 9 abți
neri, Comisia a adoptat o altă 
rezoluție prin care se cere tu
turor statelor și organizațiilor 
specializate ale O.N.U. să la

măsuri pentru descoperirea per
soanelor care au înfăptuit crime 
de război și să le predea auto
rității. r țărilor unde aceste cri
me au fost comise.

Documentul condamnă, de a- 
semenea, crimele de război >i 
crimele împotriva umanității 
„care sint comise in prezent în 
cadrul războaielor de agresiune 
și a politicii rasiste, do apart
heid și colonialiste a anumitor» 
țări-' și cerc ca vinovății să 
fie pedepsiți.

VIETNAMUL DE SU,^>: .jALgpurilc F.N.E. in Vietnam se intensifică, dueîndu-se lupte 
crîncene împotriva pozițiilor amejjcano-saigoneze.

In foto : Soldatul F.N.E*, Nguyen Duc Hy. aruncind o grenadă într-o poziție înaintată din 
Quang Tri, provincia Thua Thien.

exercită aproape in egală măsurii 
ca și asupra zecilor de mii de 

___ ___ ____ __ mult decit iubitor înflăcărat). Un 
spaniol pretinde că nu poate exprima in cuvinte ceea c<> 
simte cînd se găsește »■! amfiteatrul unei, arene in clocot 
și că numai un suflet iberic poate înțelege aceasta, așa 
cum un grec mărturisea că dansul national „Sirtaki" con
ține o părticică din sufletul elen

Un început precis al coridelor (al cărui nume derivă 
de la verbul .spaniol „corrcr" — a alerga) nu s-a putut 
stabili. In general, li se atribuie o origine arabă, avindu-y 
in vedere că in secolul al IX-lea conducătorii mauri și ca 
valerii spanioli aveau pasiunea luptei de pe cal cu taurii 
(picadores). Dar. cu citeva sule de ani mai înainte, progra 
mul distracțiilor romane de circ (circenses) cuprindea si 
numere de, lupte cu animale sălbatice : numai că. aici, 
„partenerul" de luptă se numea leu, iar sfirșitul era. de 
mai multe ori cel nedorit. decit in cazul coridelor.

De ce au ales înaintașii spaniolilor de azi tocmai tau
rul pentru a-și evidenția indemînarea și forța pentru a 
satisface dorințele amatorilor de senzații tari, c greu de 
spus cu exactitate. Aceasta, mai ales cind ne gîndim că la 
alte popoare, acest animal era considerat: sacru. Avem in 
vedere boul. A pi s egiptean, vițelul de aur al vechii popu
lații. ebraice sau credința romanilor că atrag bunăvoința 
zeilor, aducindu-le o ofrandă întreită : un porc, o oaie și 
un taur (Suovetaurilia) Mai mult decit atît, spre a o 
seduce pe Europa. Jupiter însuși luase forma unui taur, ic 
Pasiphaei. soția lui Minos, ii plăcuse un taur alb. devenind 
mama Minotaurului.

Poale că nu e intim plăloare existența chiar pe pereții 
peșterilor de la Altamira și Lascaux a celor mai reușite 
scene de vinătoare și de luptă a oamenilor cu bizonii, stră
moșii taurului. Fapt este că iberii de azi nu concep absen
ța coridei dintre distracțiile caracteristice perioadei căl-
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sărbătoare si dramă

DARNICA S1BERIE
anul 1932 susținea cu fermi
tate existența uriașelor bo
gății de petrol și gaze în re
giunea aspră a Tiumenului. 
Dar abia in 1953, la Berezovo., 
Ungă Oceanul lnghefat de 
Nord, a erupt prima sondă de 
gaze naturale, risipind ceata 
îndoielilor. Iar în 1960, mai 
jos, în mijlocul continentului, 
prima sondă de filei industrial 
a început să producă pe scară 
industrială. Perseverenfa igno
rată uneori a omului a tri
umfal.

în prezent, în această par
te a Siberiei se află aproape 
o jumătate din rezervele pros
pectate de fifei ale Uniunii 
Sovietice. Producfia pe anul 
trecut a fost de 20 000 000 
tone fifei. Aici, funcționează 
din plin 1 300 sonde industria
le. Au fost grabnic construite 
conducte pe o lungime de 
2 000 km. E mult, e puf in ? 
Și una și alta. E mult atunci 
cînd ne glndim că, pentru a 
atinge o cantitate asemănă
toare de fifei extras, „clasicu
lui", „bunicului" Baku i-a tre
buit un secol. E puf in, pentru 
că in anii următorului cinci

nal se așteaptă ca producfia 
anuală de fifei din regiunea 
Tiumenului să atingă 80 000 000 
tone. Și mai departe, spre 
siirșitul acestui deceniu, ci
fra care se ia la întrecere cu 
imaginafia, 260 000 000 tone, 
ceea ce înseamnă mai bine de 
un sfert de miliard.

Intr-adevăr, „Fenomenul 
Tiumen" a țîșnil în realitatea 
contemporană ca o erupție de 
sondă. De trei luni, Siberia a 
„renunțat" la petrolul din par
tea europeană a U.R.S.S. Sim
plu ? Nu e simplu. Căci o 
mulțime de probleme se ridi
că. De exemplu, conducta de 
petrol din R.S.S.A. Tătară a 
transportat timp de zece ani 
combustibil din această repu
blică în Siberia. Ce-i de făcut 
cu ea ? Să ia drumul „retur" ? 
Se construiesc stafii de pom
pare înapoi a țițeiului. Dar nu 
mai poale fi folosit sistemul 
clasic. Anul trecut, produc
ția de țiței a Siberiei occiden
tale a fost de 20 000 000 tone, 
anul acesta va ii de 30 000 000.

Șuvoiul problemelor conti
nuă o dală cu șuvoiul de fi
lei. In viitorul cincinal, se

prevede ca Uniunea Sovieti
că să extragă 2 700 000 000 to
ne țiței, din care Siberia oc
cidentală să dea 400 000 000 
tone, adică aproximativ a șap
tea parte.

Pentru moment, in centrul 
atenției se află aducerea in 
timpurile moderne a imense
lor spatii siberiene, cu uriașele 
lor bogății. In urma hotărîrii 
C.C. al P.C.U.S. și a Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
aici se desfășoară intense lu
crări de construire a unor 
mijloace de comunicații rutie
re, feroviare și fluviale, ele 
locuințe pentru muncitorii vii
toarelor mari centre industria
le. Și, mai ales, se pune un 
accent deosebit pe factorii 
industrializării complexe, au
tomatizării și, în ultimă ins- 
tanfă, ai eficientei exploatării 
acestor comori.

In scurt timp, epitetele „săl
batică", „inospitalieră", care 
au însoțit timp de veacuri Si
beria, vor lăsa tot mai mult 
locui unuia singur : „Darnica". 
Darnica Siberie.

ELBRUSUL- IZVOR DIRIJAT DE ENERGIE?
SE INTENSIFICĂ MIȘCAREA
GREVISTĂ DIN ARGENTINA

De milenii. Elbrusul do
mină cu silueta sa majes- 

I tuoasă culmile Munților
I. Caucaz. Acoperit de zo-
l oezi veșnice, el î$i înaltă
r fruntea uriașă spre cerul

azuriu, pe coordonatele u- 
1 nui peisoi calm, qlacial, ai

doma celui selenar. Este 
însă vorba de un calm a- 

i parent, deoarece, deși El-
*- brusul este trecut de toate

statisticile in rindul vulca- 
• nilor stinsi. în interiorul lui,

f la o adîncime relativ mică,
{ roci lichefiate la tempera-
| turi înalte clocotesc ame-
h nintătoare într-o mare de
’■ foc. deaaiînd enerqii qiqan-
j tice. Astfel, potrivit unor
’ cercetări recente, maqma
i vetrei sale dezvoltă 1 500°C
i si cuprinde un volum de

400 km3. Or, acest cazan 
fierbinte, eliberîndu-si ma
teria într-o erupție sponta
nă. ar putea produce pier- 

I derî materiale si de vieți o-
[ menești catastrofale pe o

întinsă arie aeoarafică. Pen
tru a studia mai îndeaproa
pe comportarea „în intimi
tate" a Elbrusului, în pre
zent „somnolent", Faculta
tea de aeoqrafie a Univer
sității de stat din Moscova 
a istalat pe masiv o sta
țiune de cercetări, activi
tatea si concluziile acesteia 
stîrnind un viu interes.

Elbrusul n-a fost conside
rat întotdeauna un vulcan 
stins. Astfel, primul docu
ment scris ce se referă la 
acest pisc, _ „Geoqraphika" 
si atribuit învățatului qrec 
Strabon (sec. I îe.n.), enu- 
măra Elbrusul printre vul
canii activi. Același lucru îl 
face mult mai tîrziu, în se
colul al XVI-lea. Sebastian 
Munster în cunoscuta sa lu
crare „Ko5moaraphia". Cu 
toate acestea, lucrările de 
specialitate de mai tîrziu 
socotesc Elbrusul un vulcan 
cu activitatea definitiv în
cheiată. Așa să fie oare?

Incepînd din anul 1903 
Elbrusul este observat și 
cercetat mai îndeaproape 
de aeoloai si vulcanoloqi. 
Datele obținute, coordona
te cu cele mai recente re
zultate ale cercetărilor în
treprinse de savantii sovie
tici, au condus la conclu
zia că Elbrusul nu poate fi 
socotit un vulcan stins pen
tru totdeauna, el aflîndu-se 
doar într-o stare prelun- 
qită de calm relativ. Inacti
vitatea absolută a vulcani
lor de tip Elbrus - au cons
tatat cercetătorii - survine 
în mod frecvent după o pe
rioadă de erupții deosebit 
de puternice, cărora le ur
mează o scufundare lentă, 
a scoarței, sub formă de 
albie. în interiorul vulcanu
lui. Treptat se formează a- 
poî un crater în care se 
dezvoltă o intensă activita
te hidrotermală. Dar aces
te stadii „spre stinqere de
finitivă" nu au fost consta
tate în cazul Elbrusului,

exîstînd pericolul potențial 
al unei viitoare erupții de 
proporție.

Savantii sovietici sint de 
părere că boqatele si pu
ternicele resurse enerqeti- 
ce. precum și materiile pri
me conținute în rocile mag
matice ale Elbrusului ar pu
tea fi puse în slujba omu
lui. Dirijarea proceselor 
vulcanice a pășit, din do
meniul literaturii de antici
pație, pe terenul solid al 
riauroasei cercetări științi
fice. în prezent ea fiind po
sibilă din punct de vedere 
practic. Nu va fi departe 
ziua - afirmă aceștia - cînd 
omul va putea împiedica o 
erupție ..dezordonată" a vul
canului. creînd sub el sis
teme arteziene artificiale, 
asemănătoare sondelor pe
trolifere, prin care imensa 
eneraie a acestuia va fi 
cantată si dirijată potrivii 
nevoilor omului.

G V.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres).
— Mișcarea grevistă din Ar
gentina se intensifică. Munci
torii revendică majorarea sala
riilor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, reprimirea la lucru 
a muncitorilor concediați ilegal, 
recunoașterea delegaților de
semnați de sindicate să le re
prezinte interesele. Conflictul 
do muncă de la complexul 
hidroenergetic „Chocon Cerros 
Colorados" a intrat in cea de-a 
9-a zi. Aici au fost trimise 
forțe polițienești pentru a men
ține ordinea. Muncitorii au 
ocupat o mare parte a com
plexului și au ridicat baricade. 
De asemenea, iriuncitorii de la 
Uzina metalurgică „Asindar11 
(provincia Santa Fe) cer re
primirea la lucru a unor lucră
tori concediați ilegal de admi

nistrație. In provincia Cordoba, 
clădirea uzinei metalurgice 
,,Vimpa“ a fost ocupată de gre
viști, care protestează împotri
va intervenției autorităților in 
activitatea organizațiilor lor 
sindicale.

In trei mari orașe argenti- 
niene, sindicatele au lansat 
apeluri la grevă. La Cordoba, 
centrul industriei constructoare 
de automobile, s-a anunțat orga
nizarea unei greve de 3G de 
ore ce urmează să aibă loc in 
a doua jumătate a lunii martie. 
Sindicatul muncitorilor meta- 
lurigiști a făcut cunoscut că 
membrii săi vor înceta vineri 
lucrul la uzinele metalurgice 
din Rosario, precum și la Mar 
del Plata, în semn de protest 
față de concedierile de munci
tori și alo unor lideri sindi
cali.

LARRY O'BRIEN, (ostul co
laborator al președintelui John 
Kennedy și Lyndon Johnson, a 
fost ales joi, în unanimitate,

președinte național al Partidu
lui democrat din Statele Unite, 
în locul senatorului Fred Har
ris, care și-a prezentat demisia 
luna trecută.

duroase a anului (sezonul coridelor începe in ziua de Paști 
și se termină in noiembrie). Atracția arenei e generală, 
fiorul ei pălrunzindu-i deopotrivă p6 tinerii .sau pe mai virst- 
nicii „oficionados". Dar dorința de a deveni un torero ii a- 
prinde mai ales pe tineri, chiar de la virsla cop'lăriei. Ei sint 
atrași spre arene de faima coridelor și de dorința celebri 
tații, așa cum lumea de celuloid a Hollywood-uhii îi atrao:' 
pe tinerii americani.

In fiecare an. tineri ambițioși, adesea neavind mai 
mult de 12 sau 13 ani, iși părăsesc căminele și familiile, 
pentru a încerca să devină toreros. Spaniolii ii numesc pe 
acești amatori „maletillas" (bocceluțe). Ei bat drumurile 
prăfuite in timpul lungilor veri spaniole, purlind mici le
gături (maletillas) cu lucrurile lor, aruncate pe umeri. 
Ținta lor este viitoarea arenă, viitoarea luptă șl, poate, 
„marea lovitură" care să-i lanseze, pe orbita gloriei și a 
bogăției. Este un drum greu, aspru: dar poate că și cei 
care îl aleg sint cei mai consecvenți devizei: „Per aspera. 
ad astra" (pe căi aspre către astre). căci, in general, se 
consideră că nu există .afaceri" mai dificile decît acestea. 
Dar, pentru „maletillas". coridele nu sint in primul rind 
afaceri, pentru că cei mai mulți bani nu sint încasați de. 
către cei care fac ca ei să se siringă cu sulele de mii la 
casele de bilete. Marea lor speranță și dorință este să in- 
tilnească un protector sau să găsească un „aficionado" bo
gat, pe care să-l ia ca patron. Pentru că. deși ei pot deveni 
celebri, la început au nevoie, de un ajutor, pentru „a lua 
startul".

In lipsa acestora, începătorii caută alte prilejuri care 
să le permită să facă „prima impresie". O posibilitate 
constă in debutul lor ca „espontaneo". In timpul unei 
coride organizate, sar in arenă și, cu o capă improvizată, 
încearcă citeva „pase" in fața taurului, înainte de a fi 
dați afară de către supraveghetori. Răsplata imediată va 
fi o clielfăneală bună, o noapte de arest sau o amendă. 
Dar, cineva trebuie să fi intuit, totuși, in acele puține pase 
un „talent embrionar". In multe cazuri, insă, noaptea de 
arest reprezintă și sfirșitul „carierei".

Altă ocazie o constituie pentru amatori încercarea 
curajului („tienta") taurilor de la crescătoriile de pe malul 
Guadalquivirului sau din Andaluzia. îndeplinind aici di
ferite funcții, tinerii pasionați speră că, drept răsplată, li 
se va permite să pareze, în fața specialiștilor loviturile vi- 
țelușilor și să arate ce pot ei. Sau, mai există „coridele 
sătești", unde, nefiind amenajată o arenă propriu-zisă, 
locul de luptă (piaza de toros) este împrejmuit doar de 
căruțe. Neoficiale și prost amenajate astfel de coride ajung 
însă să descurajeze pe începători, desele „cornadas" (îm
punsături) fiind cel mai elocvent argument al taurilor.

Deznădăjduiți de lipsa posibilității de exersare și 
afirmare, mulți maletillas se furișează noaptea în staule, 
incercind aici o „corrida" cu tauri și viței. Nu puțini au 
fost toreadorii care au recunoscut mai tii'ziu a fi proceda! 
la fel, cind erați încă necunoscuți.

Puținii care au reușit să se facă cunoscuți prin una din 
aceste, sau alte ocazii, îndeplinesc, in funcție de îndemî- 
narea și reputația lor de tineri „toreros", diferite misiuni 
in timpul celor trei părți ale unei coride.

In primul ei „act", apar ca „peones" (luptători pe jos) 
și „picadores" (luptători călare), care au sarcina de a domoli 
îndrăzneala taurilor.

Urmează al doilea rang de toreadori cei numiți 
„Banderilleros"; aceștia au datoria să infigu în ceafa 
taurului trei perechi de sulițe mai scurte (banderillas).

Ultimul act, și ultima parte a unei lupte (de obicei 
intr-o coridă apar șase tauri) constă in misiunea matadoru
lui (matar — a ucide) de a omori taurul. Ajuns in fața 
animalului, avind intr-o mină spada și in cealaltă muleta, 
matadorul execută citeva pase de maestru, cu muleta 
către care se agită taurul. Una din calitățile matadorului 
este de a ști sa concentreze atenția animalului, să-l hipnoti
zeze, să-l imobilizeze. Este acel „moment al adevărului", 
cum l-a numit Bunuel, cînd fiecare dintre cei doi luptători 
— om și taur — iși dă seama de ceea ce intenționează 
celălalt.

Urmează lovitura, tirmează ovațiile, entuziasmul, ur
mează gloria. Este momentul cind toreadorul iși permite să 
se gindească la legenda celei de-a șaptea munci a lui 
Hercule (uciderea taurului din Creta) și să se compare cu 
eroul. Este clipa, cînd îmbătat de succes și de glorie, eroul 
coridei taie urechea neagră și crestată a taurului răpus, 
ridicind-o, in semn de omagiu, președintelui coridei sau 
„reginei inimii sale".

Matadorul reprezintă ultima treaptă a carierei de to
reador. Este marele vis al tuturor începătorilor. Dar 
foarte puțini pot ajunge aici. Unii rămin o viață întreagă 
toreadori amatori. De curind, a murit la Pampeluna, In 
virstă de 80 de ani. Benito Maluenda. „decanul maletil- 
las"-ilor, care a continuat să sară in arenă ca un „espon
taneo" pină la sfirșitul vie[ii. Fugind de acasă la 16 ani, 
el a bătut drumurile Spaniei timp de 17 ani și oferind re
prezentații pe jumătate serioase, pe jumătate comice, a trăit 
din ce i se punea in pălărie, în urma „spectacolelor" sale, 
la sărbătorile locale (Fiestas).

Spaniolii nutresc o simpatic sinceră față de acești 
maletillas, poate și pentru că ei reprezintă întruchiparea, 
măcar in parte, a viselor de tinerele ale. multora dintre 
ei pentru acest gen de pasiune, neînțeleasă de mulți dintre 
străini.

Victor MARTALOGU
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