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Realizări și perspective

modernizare
Este, de asemenea, sem- 
că mai mult de ju- 

din totalul cheltuielilor

de actuala campanie

regiunea 
anul

Maramu- 
acesta — con- 
bugetului apro- 

sfatului popu- 
de mult — la 
Mare, Sighe- 

se vor construi

în întreaga țară au avut loc se
siunile sfaturilor populare regionale, 
raionale, orășenești, comunale, care 
au pus în discuția deputaților înde
plinirea planului local și execu
ția bugetară pe anul trecut, bu
getul Și planul local pe 1965. Chel
tuielile bugetare prevăzute pentru 
finanțarea economiei locale în acest 
an însumează 6 miliarde de lei, din 
care o bună parte — 2,5 miliarde 
de lei — este alocată pentru con
strucții de locuințe, lucrări de ca
nalizare, alimentare cu apă, termo- 
ficare, modernizare a drumuri
lor etc.

Z ’’ificativ 
instate 
bugetelor locale pe 1965 sînt des
tinate finanțării acțiunilor so- 
cial-culturale. Creșterea față de a- 
nul precedent cu 1,1 miliarde lei 
a bugetelor locale va asigura în 
continuare, alături de investițiile 
din fondurile republicane, dezvol
tarea armonioasă a regiunilor, ra
ioanelor, orașelor și comunelor pe 
întreg cuprinsul țării. Roadele folo
sirii judicioase a acestor însemnate 
fonduri puse la dispoziția sfaturilor 
populare — și care sînt evidente în 
orice oraș și sat — sînt re
liefate cu bucurie de sutele de mii 
de participanți la diferitele activi
tăți prilejuite 
electorală.

Numai în 
reș, de pildă, 
form planului și 
bate în sesiunea 
Iar desfășurată nu 
Baia Mare, Satu 
tul Marmației etc.
1 370 apartamente, 140 săli de clasă, 
se vor electrifica alte 30 de sate. 
Sume importante au fost reparti
zate pentru dezvoltarea în continua
re a industriei locale maramureșene.

Sesiunile au constituit un bun 
prilej pentru deputați de a discuta 
problemele esențiale legate de mun
ca sfaturilor populare, de a trece în 
revistă cele mai importante aspecte 
ale activității gospodărești din re
giuni. Materialele prezentate la aces
te sesiuni, cuvîntările deputaților au 
scos în evidență realizările sfaturilor 
populare în îndeplinirea prevederilor 
bugetare și de plan, ca o expresie 
a creșterii continue a competenței 
organelor locale ale puterii de stat 
în conducerea treburilor economice, 
obștești.

Unitățile productive subordonate 
Sfatului popular al Capitalei, de 
pildă, au dat în 1964 o producție 
globală a cărei valoare întrece cu 50 
milioane de lei pe cea prevăzută. 
Sesiunea Sfatului popular regional 
Oltenia a scos, de asemenea, în evi
dență obiectivele mai însemnate în
făptuite pe plan local în cursul anu
lui trecut : 18 km din conducta de a- 
limentare cu apă a orașului Craiova, 
modernizarea de drumuri și străzi, 
construcții masive de locuințe etc.

Un sprijin substanțial în activi
tatea sfaturilor populare îl dau 
deputății, masele de cetățeni oare.

La cooperativa agricolă de producție din Limanu — Dobrogea

ȘTIINȚA MATERIALIZATĂ
• 3 159 000 lei obținuți din zootehnie, cu 917 000 lei mai mult decit 
s-a prevăzut • Testarea și grupul recordistelor • Un berbec cu 
18,5 kg. iînă își transmite însușirile • Trei bascule și 12 decimale

In mod firesc, cei care vor să afle 
noutăți științifice din domeniul agri
culturii parcurg paginile cărților și 
revistelor de specialitate sau își în
dreaptă pașii spre laboratoarele in
stitutelor de cercetări și ale stațiuni
lor experimentale. In ultimii ani însă 
și specialiștii care lucrează în coo
perativele agricole de producție îm
bogățesc adesea patrimoniul cu
noștințelor noastre cu date noi, ex
periențe, concluzii, fac o verificare 
prețioasă și de neînlocuit, în condi
ții de producție, a unor metode ela
borate de știință. Iată un exemplu.

TREAPTA INTERMEDIARĂ
In partea sud-estică a țării, pe 

însoritul nostru litoral, se află coo
perativa agricolă de producție din 
Limanu. De cîțiva ani ea se situea
ză, cu regularitate, printre unitățile 
fruntașe als raionului Negru Vodă, 
mai ales în ce privește creșterea a- 
nimalelor. Tov. Gemadin Nurvet, pre
ședintele cooperativei, povestește 
cum s-a ajuns la acest rezultat :

— în perioada anilor 1960—1962 
se obținuseră succese însemnate în 
sporirea recoltelor. Producția zooteh
nică era, însă, departe de realiză
rile unităților fruntașe. In primăvara 
anului 1962 a venit la Limanu ingi
nerul zootehnist Justin Păunescu. II 
cunoșteam mai de mult, de cînd fu
sese cercetător la stațiunea experi
mentală agricolă Dobrogea. Ne-am 
bucurat să avem printre noi un om

au 
ca în anul 

multă 
de 
se

fie 
să 
de

se

în folosință trebuie să 
bine finisate. Totodată, 

neglijeze nici lucrările

prin numeroase propuneri, contri
buie la valorificarea resurselor lo
cale, la ridicarea nivelului de de
servire a populației, la îmbunătățiri 
în organizarea, în stilul de muncă al 
instituțiilor locale.

In lumina învățămintelor cu oare 
s-a încheiat bilanțul anului 1964, ra
poartele și discuțiile din cadrul 
sesiunilor sfaturilor populare 
subliniat necesitatea 
acesta să se acorde mai 
atenție calității pe șantierele 
construcții. Apartamentele ce 
dau 
mai 
nu se 
reparații la fondul de locuințe exis
tent, respectîndu-se și în aceas
tă privință cu strictețe terme
nele stabilite. O problemă im
portantă de rezolvarea căreia se 
cuvine ca sfaturile populare să se 
ocupe cu mai multă grijă este îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor în industria locală. Din pre
ocupările cu caracter permanent ale 
sfaturilor populare, ale comitetelor 
lor executive, nu pot lipsi, de ase
menea, îmbunătățirea deservirii, ex
tinderea gamei de servicii oferite 
populației, asigurarea transportului 
în comun la nivelul cerințelor.

Recentele sesiuni au constituit 
pentru organele locale ale puterii 
de stat nu numai un bilanț îmbucu
rător și deschizător de și mai largi 
perspective, ci și un prilej de a ex
tinde experiența acumulată, de a a- 
naliza eficacitatea metodelor de 
muncă folosite și de a găsi, gospodă
rește, altele noi, pentru îmbunătăți
rea activității complexe a sfaturilor 
populare. Pe temeiul concluziilor ce 
se desprind din aceste sesiuni, al nu
meroaselor propuneri făcute de cetă
țeni în cadrul întîlnirilor cu candi- 
dații, viitoarele sfaturi populare care 
vor fi alege la 7 .martie își vor orien
ta activitatea spre problemele cele 
mai actuale, legate de viața de zi cu 
zi și de munca cetățenilor, antrenînd 
mase din ce în ce mai largi Ia acțiu
nile de interes public.

Noi blocuri de locuințe din orașul Hațeg, regiunea Hunedoara

al științei. Cu ajutorul său am în
ceput să punem ordine la ferme. A- 
ceasta a fost treapta intermediară 
de la care am pornit spre aplicarea 
metodelor științifice în zootehnie.

în timp ce ascultam povestirea 
președintelui, contabilul ne-a pus în 
față cîteva tabele cu cifre. Din ele 
rezultă că în 1960 venitul bănesc în 
ramura zootehnică a fost de 916 000 
lei, pentru ca peste doi ani să ajun
gă la 2 200 000 de lei, iar anul trecut 
la 3 159 000 de lei. Merită subliniat că 
veniturile prevăzute anul trecut din 
creșterea animalelor au fost depă
șite cu 917 736 de lei.

Creșterea veniturilor are la bază 
mărirea efectivelor de animale și a 
producției medii, ceea ce a iăcut cu 
putință ca, an de an, să fie valori
ficate cantități tot mai mari de car
ne, lapte, lînă, așa cum rezultă din 
următorul tabe'l :

1960 1964
lapte (1) 186 689 617 220
carne (kg) 3 470 162 884
lină (kg) 6 170 12 135
După cum se poate vedea din ci

frele prezentate mai sus, creșterile 
sînt importante. Rezultate asemănă
toare există și în ce privește spori
rea producției de ouă, miere și alte 
produse zootehnice.

NUCLEELE DE SELECȚIE
Ca și în multe alte cooperative a- 

gricole de producție, în cursul ani
lor la Limanu au fost cumpărate nu

ÎN ZIARUL DE AZI

O valoroasă lucrare 
de sinteză asupra 
istoriei gîndirii so
ciale și filozofice 
din țara noastră

(pag. a Il-a)

Scrisori 
către „Scînteia"

(pag. a II-a)

SPORT
(pag. a Ill-a)

Pe magistralele regionalei
C. F. R.- Timișoara

Prin introducerea unor instalații 
moderne automate de centralizare 
electrodinamică, în stațiile C.F.R. 
Arad, Lugoj, Caransebeș, Timișoara- 
Nord, Timișoara-Sud, a sporit capa
citatea de transport feroviar. în pre
zent, pe ruta Caransebeș-Tr. Se- 
verin-Balota, transportul mărfu
rilor se execută integral cu lo
comotive Diesel electrice. Cu ace
leași mijloace se transportă și o 
bună parte a trenurilor de măr
furi care circulă pe liniile Ca- 
ransebeș-Simeria și Caransebeș-Ti- 
mișoara-Arad. Pe diferite trasee 
ale regionalei au fost montate ti
puri de șine care au permis mă
rirea vitezei de circulație și re- 
morcarea de trenuri cu tonaj spo
rit. încărcarea și descărcarea u- 
nor mărfuri în stațiile C. F. R. 
Timișoara, Arad, Curtici se face a- 
cum cu macarale-portal, electro
plane, electrostivuitoare etc. înzes
trarea unităților direcției regionale
C.F.R.  Timișoara cu mijloace teh
nice moderne de tracțiune și de di
rijare a trenurilor și mărirea par
cului de vagoane de mare tonaj 
au făcut ca transportul de mărfuri 
să crească cu peste 36 la sută față 
de primul an al’șeSenalului.

meroase animale de producție, în 
afara celor pe care le avea coope
rativa agricolă din prăsila proprie. 
Pentru îmbunătățirea efectivelor se 
cerea cunoașterea amănunțită a va
lorii fiecărui animal. Selecția lor s-a 
iăcut pe baza unor criterii științifice.

Dintre cele peste 800 de bovine e- 
xistente s-au format nuclee de se
lecție care însumează 107 vaci, cu 
o producție cuprinsă între 3 000— 
6 000 litri de lapte. De la vaca cu 
nr. matricol 32 s-au obținut, anul 
trecut, 6 203 litri de lapte, cu 4,2 la 
sută grăsime, iar vaca nr. 33 a dat
5 800 1 de lapte, cu 4,3 la sută gră
sime. Acestea au fost grupate în 
„grajdul recordistelor", unde li se a- 
sigură un supliment de hrană cores
punzător producției mai mari de lap
te pe care o dau și se ține o evi
dență de selecție bine pusă la 
punct. Recordistele au fost împărți
te în șase grupe, date în primire 
cîte unei familii de îngrijitori, soț și 
soție. De la grupa Iui de vaci, Ște
fan Vlădescu a obținut mai mult cu
6 000 de litri de lapte față de pre
vederi, Ion B. Vlădescu mai mult cu 
8 900 1 de lapte, iar Grigore Dragoș 
cu 4 000 1 de lapte.

Una dintre metodele științifice cu 
o mare eficiență în ameliorarea a- 
nimalelor este testarea reproducăto
rilor (aprecierea valorii lor amelio
rative după însușirile pe care le 
transmit la descendenți). Ținînd sea
ma că reproducătorii sînt folosiți 
pentru însămînțarea artificială a mii 
de animale, este de la sine înțeles

Sectorul prelucrări mecanice al Uzinei de pompe București. Printre mun
citorii care au primit recent insigna de fruntaș în întrecerea socialistă pe 
1964 se numără și Ioniță Marin. (în fotografie) : Ionîță Marin lucrînd la 

mașina de danturat roți dințate
Foto : Agerpres

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— întors de curînd din cursă, echi
pajul navei „Brașov“ a trăit o mare 
bucurie. Pentru rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă pe anul 1964, 
nava a fost distinsă cu diploma de 
fruntașă pe flota maritimă comer
cială.

Unui număr de 9 marinari, prin-

Lucrări hidroenergetice
La centralele electrice Vaduri și 

Gîrleni, ce se construiesc pe Bistri
ța, a început montajul hidroagrega- 
telor. Lucrările ' sînt executate de 
montori cu o bogată&experiență care 
au muncit și pe alte mari șantiere 
hidroenergetice. Pan preasamblarea 
unui volum cît mai mare de piese, 
înainte de a fi ridicate, timpul de 
montaj al hidroagregatelor va pu
tea fi redus cu peste 30 de zile față 
de termenul planificat. Cu aceeași 
însuflețire se lucrează și la instala
rea echipamentului hidromecanic și 
electric de la barajele centralelor 
Gîrleni și Racova, iar la hidrocen
trala Bacău I se continuă montarea 
pieselor fixate în beton. Constructo
rii și montorii de la aceste unități 

că de felul cum își transmit însuși
rile depinde foarte mult nivelul pro
ducției viitoare. Testarea nu se poa
te face decît în unități cu efective 
mari de animale, bine selecționate, 
hrănite și îngrijite.

La Limanu se face testarea unor 
tauri aparținînd centrului de însă- 
mînțări artificiale din Constanța. De 
la fiecare există de-acum produși în 
vîrstă de 1—2 ani. Primele conclu
zii arată că taurii și-au imprimat 
bine însușirile de exterior. Conclu
zii definitive vor fi desigur posibile 
cînd vacile provenite de la acești 
tauri vor începe să dea lapte.

FOLDUREX Șl LA LIMANU
Una dintre direcțiile în care și-a 

canalizat cunoștințele și pasiunea 
inginerul Justin Păunescu,. încă de 
la sosirea sa la Limanu, a fost 
aplicarea lucrărilor de ameliorare 
la oi. El avea o experiența bo
gată în această privință, cîștiga- 
tă în anii cînd a lucrat la a- 
meliorarea rasei Merinos de Palas. 
La început, unii ciobani se mirau de 
insistența cu care le punea diferite 
întrebări și de minuțiozitatea cu care 
cerceta și nota însușirile fiecărei 
oi din turma de bază. Pînă la urmă,. 
însă, ciobanii Coman Drăgan, Ni- 
colae Opriș, Gheorghe Jianu, Ion 
Cristea, Cioran Radu și alții i-au de
venit cele mai prețioase ajutoare în 
muncă. Rezultatele selecției și ale 
încrucișărilor au început să fie vizi
bile. In 1964 s-au obținut, în medie, 
de fiecare oaie, 3,7 kg de lînă, față 
de 2,7 kg cît s-a prevăzut. De la nu
cleul de selecție, care cuprinde 600 
de oi din rasa Merinos, s-au realizat, 
în medie, cîte 7 kg de lînă fină. De
pășirea producției la lînă, lapte și 
miei a făcut cu putință ca în 1964 
din sectorul ovin să se obțină un 
venit bănesc de 1 158 556 de lei.

Ciobanii apreciază că aceste re
zultate bune sînt și un efect al 
foldurex-ului (aprecierea oilor după 
însușiri de bază, cum ar fi finețea

Ing. zootehnist C. BORDEIANU 
(Continuare în pag. H-a) 1 

tre care ofițerul mecanic Ion E- 
nescu, motoristul Mircea Bulboacă, 
timonierul Mircea Moisev și altora, 
li s-a acordat insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă pe 1964. A- 
nul trecut nava a efectuat 13 călă
torii, transportînd pe apele Mării 
Mediterane și Oceanului Atlantic 
peste 48 000 tone mărfuri.

s-au angajat să termine în acest an, 
pe lîngă cele două hidrocentrale, 
Gîrleni și Racova, prevăzute în 
plan, și montajul primului grup de 
22 megawați al centralei electrice de 
la Vaduri.

în prezent se continuă lucrările 
de construcții și montaj și în cele
lalte unități energetice ale țării. Con
form prevederilor, puterea instalată 
în centralele electrice racordate la 
sistemul energetic național va creș
te în acest an cu încă 450 MW, prin 
punerea în funcțiune a unor noi ca
pacități de producție la centralele 
Grozăvești, Craiova, București-Sud, 
precum și a noilor hidrocentrale de 
pe Bistrița.

(Agerpres)

LA GALAȚI

Microraion
în construcție

GALAȚI (coresp. „Scînteil*). — în 
continuarea modernului ansamblu 
de locuințe din centrul orașului Ga
lați a început de curînd construcția 
unui nou microraion. Primele 9 
blocuri cu aproape 350 apartamente 
se află în diferite faze de lucru șl 
vor fi date 
al doilea, 
blocuri-turn 
sânte. Noul 
în etapa finală 1 100 de apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, un 
complex comercial, garaje, spații 
verzi eta.

în folosință în trimestrul 
La construcția a trei 
se folosesc cofraje gli- 
microraion va cuprinde

Mărțișor 1965
Unitățile comerciale bucureștene 

au primit primele mărțișoare. La 
cooperativa „Arta aplicată", încă 
din anul trecut, s-a lucrat la coman
da „Mărțișor 1965". Micile simboluri 
ale primăverii au fost sculptate în os, 
pictate pe lemn, piele sau sidef, 
ori turnate în masă plastică. Se rea
lizează zeci de modele din os sculp
tat aplicat pe melacart, pe corn, pic
turi miniaturale executate pe os alb. 
In total, peste 300 de modele de 
mărțișoare, din care sînt gata 
1 000 000 de bucăți. Ele vor fi vîndu- 
te prin 300 de magazine și 30 de to- 
nete amplasate pe străzile și bule
vardele de mare circulație. La un nu
măr de 7 magazine din București — 
printre care parfumeria de pe B-dul 
6 Martie nr. 5, „Carmen" — Șos. Ște
fan cel Mare, magazinul „Firicel" — 
Șos. Mihai Bravu, magazinul de ga
lanterie pentru femei din B-dul Ma- 
gheru 34—44 și altele — se va orga
niza „Mărțișorul poștal" : aici cum
părătorii, după ce vor alege mărți
șorul preierat, îl vor putea expedia 
destinatarei prin poștă, însoțit de 
o felicitare.

Noi patinoare in Capitală
Zilele acestea s-au deschis pentru 

public doua patinoare naturale. Unul 
este amenajat în Parcul sportiv Di
namo, din Șos. Ștefan cel Mare 
(funcționează zilnic între orele 9,30— 
12 și 17—20), iar altul în B-dul Mi- 
ciurin nr. 7—9, pe terenul A.S. Ar
mata, avînd următorul orar: 9— 
11,30; 15—17,30; 18,30—21. Patinoare
le sînt dotate cu vestiare, instalații 
de nocturnă, stații de amplificare.

LA 7 MARTIE
ALEGERI

Trimișii „Scînteii" transmit

Oameni și schele
Slatina răsare în fața noastră din ma

rea albă a cîmpiei Oltului. Poposim la 
țărmul ei bătut de vîntul lui brumar, des
coperind geometria impresionantă a uzi
nei de aluminiu cu halele imense, turnu
rile, silozurile și instalațiile în aer liber. 
Mărturie a unor prefaceri înnoitoare, 
determinate de politica partidului de 
industrializare socialistă a țării, ea re
levă dezvoltarea economică a orașului, 
neștiut odinioară și letargic, pe care 
anii socialismului l-au ridicat la viață. ’

Aici, pe șantierul din cîmpia Oltu
lui, sînt mulți constructori cu renume 
care au făurit cu brațele lor harnice 
numeroase fabrici, uzine, combinate. 
In decursul anilor petrecuți pe șantiere, 
ziua votării i-a găsit in locuri diferite.

Dumitru Antonescu este unul dintre 
constructorii despre care vorbeam. Șe
ful unei brigăzi de montori. Sînt 14 ani 
de cînd tot umblă cu oamenii săi priri 
regiunile țării, construind unități in
dustriale. în 1953 vota la Comă- 
nești, în Moldova. Lucra pe șan
tierul uneia dintre cele dinții termocen
trale puternice. Patru ani mai tîrziu, în 
1957, construia laolaltă cu atîția alții ra
finăria din Onești și venea în fața urne
lor, votînd pentru tot ceea ce reprezintă 
Oneștiul nou, oraș al petro-chimiștilor, 
al industriei chimice care se ridica în 
cîmpia Trotușului, verigă nouă în lanțul 
combinatelor chimice din regiunea Ba
cău. După încu patru ani se afla pe șan
tierul Uzinelor de produse sodice din 
Govora și acum, în februarie 1965, a 
mers să se verifice în listele de alegători 
din orașul Slatina, pe Olt.

— In mai puțin de un deceniu am 
lucrat la cinci mari combinate — ne spu
ne Dumitru Antonescu. Poate de aceea 
pot vorbi în cunoștință de cauză despre 
avîntul construcțiilor industriale.

Ritmul lucrărilor de construcție și 
montaje este intens. Silozurile de alu
mină au lepădat de mult schelele ; 
într-una din lungile hale de electroliză 
se desfășoară o vie întrecere la mon
tajul utilajelor tehnologice ; la cealaltă 
hală, paralelă cu prima, constructorii 
și montorii lucrează în același timp, 
unii îmbrăcînd exterioarele, alții mon- 
tînd instalații și mașini. La turnul de 
pastă —• care poate constitui singur o 
adevărată fabrică — a fost instalat ta

Maistrul Eusebiu Bălan șl șeful de echipă Radu Cutleru, verlflcind 
calitatea lucrărilor de monta]

Foto : A. Cartojan

Calafatul
prin diascop

Conferința raională de partid de la 
Calafat luă sfîrșit intr-un fel original. 
De îndată ce lucrările propriu-zise se 
încheiaseră, în sală apăru un om cu 
un diascop sub braț și cu cîteva ca
sete fotografice. Celor prezenți li se 
făcu propunerea de a vedea un diafilm 
despre orașul și raionul lor.

lată așadar cum, în plină iarnă, fo
tografiile ne conduc intr-un Calafat în
sorit și multicolor. Pilcurile de plopi 
tineri, sădiți în primăvara trecută pe 
șoseaua dinspre comuna Basarabi, își 
tremură frunzele crude în adierea unui 
vînticel de mai. Străzile orășelului de 
pe marginea Dunării, unele dintre ele 
proaspăt pavate pe lungi distanțe, ara
tă foarte îngrijit. Strada principală e 
o adevărată alee de parc, cu teii și 
castanii ei umbroși și cu boschetele de 
trandafiri înfloriți. Parcul dinspre de
barcader încinge orășelul ca un brîu 
oltenesc viu colorat. Parcă ai fi intr-o 
stațiune climaterică unde totul respiră 
sănătate și liniște.

Fotograful a surprins cu abilitate o 
împletire de imagini sugestive. De 
după cîte un rond de flori izbucnește, 
zîmbitoare, corola unui grup de copii 
veniți la joacă.

Suita de imagini însorite se între
rupe și, pe pînza albă, apare o difuză 
noapte cu lună. Fotografia a fost luată 
pe drumul care coboară din centrul 
Calafatului spre parcul de pe chei. 
Văzînd această imagine îți explici de 
ce localnicii numeau cîndva dru
mul acesta „Tunei" ; în fotogra
fie apar două maluri de pămînt 
înalte, invadate de buruieni, și prin
tre ele o fîșie de pămînt — drumul 
de acces către Dunăre. Aștepți parcă

bloul de comandă automată. Toate 
cadrele de bază, de la operatori- 
chimiști la tehnicieni și ingineri, au fost 
specializate din yreme și acum parti
cipă la lucrări, grăbind ritmul de con
strucție al uzinei. Potrivit angajamente
lor luate recent în întrecerea socialistă, 
constructorii își concentrează, în pre
zent eforturile pentru îndeplinirea lu
crărilor în grafic și realizarea lor la un 
nivel calitativ cît mai bun.

Marea Uzină de aluminiu de aici 
putea să figureze sugestiv și con
cludent pe orice afiș electoral. Cînd 
combinatul va fi parcurs toate etapele 
de dezvoltare, numeroase familii din 
Slatina vor avea pe cineva care să lu
creze la agregatele moderne. Dar iată 
cîteva coordonate: 50 000 tone de alu
miniu. pe an. Cele două hale de elec
troliză, în lungime de 540 m fie
care, au trecut de acum din cîmpul alb 
al proiectelor în cîmpia înzăpezită a 
Oltului. Le-au ridicat oamenii lui Du
mitru Antonescu și ai altor brigăzi, din 
grinzi și ferme metalice, din pa
nouri și plăci prefabricate din beton.

Manole AUNEANU 
Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare în pag. III-a)

să auzi cîntecul greierilor și îndemnu
rile răgușite ale vreunui căruțaș înțe
penit cu carul în vreo hîrtoapă. Ima
ginea are un „pitoresc" cejșe mai păs
trează doar în fototeca bătrînului fo
tograf, înzestrat și cu un acut simț de 
cronicar al 'așezării de pe malul Du
nării. „Tunelul" de altădată te întâm
pină acum în fiecare seară cu lumina 
lămpilor fluorescente, cu trotuarele lui 
pavate, cu scările ce urcă solemn spre 
monumentul care celebrează amintirea 
eroilor din 1877.

Diascopul proiectează apoi pe pîn- 
ză siluetele blocurilor nou construite, 
complexul meșteșugăresc și moderna 
casă de cultură, care amintește prin ar
hitectura ei stilul atît de specific al cu
lelor oltenești.

Desigur, Calafatul este în conti
nuă înnoire. Cîte alte pelicule nu 
vor mai înregistra alte și alte imagini 
ale viitorului I Fără îndoială, și faleza 
care se va întinde în viitor pînă la 
Bascov, oglindind în apele Dunării o 
năvală de arbori, trandafiri și lămîițe. 
Iar o altă centură de plopi și sălcii ple
toase, cu intercalări de boltă de viță 
de vie, va da orașului înfățișarea unei 
grădini.

Diafilmul a stârnit o furtună de a- 
plauze. Și e firesc, pentru că întreaga 
suită de imagini înregistrate pe pelicu
lă reprezenta mărturiile unei munci 
obștești pline de pasiune, ale simțului 
gospodăresc exemplar arătat de cetățe
nii Calafatului.

Aceasta este ilustrata pe care m-atn 
simțit îndemnat s-o trimit din orășelul 
întinerit de pe malul bătrînului fluviu.

Nicolae STOIAN
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Scrisori 
către „Scinteia"
BIBLIOTECA TEHNICĂ
A UZINEI

Biblioteca tehnică a uzinei „Elec- 
tromagneticaă din Capitală posedă a- 
proape 8 000 de volume și este abo
nată la aproape 100 de reviste tehni
ce care apar in țară și peste hotare. 
Ca urmare a popularizării literaturii 
de specialitate, numărul cititorilor a 
ajuns la aproape 1100. Consul
tarea materialului documentar se 
face in sala de lectură, ame
najată lingă depozitul de cărți. Pen
tru a înlesni cititorilor consultarea 
cărților tehnice s-au organizat 13 bi
blioteci de atelier. De asemenea, la 
bibliotecă se organizează periodic ex
poziții de cărți pe meserii.

Colectivul cabinetului tehnic se 
străduiește să popularizeze larg car
tea tehnică, pentru a contribui ast
fel la îmbunătățirea continuă a pre
gătirii profesionale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din uzină.

Traian CEAUȘU 
maistru, uzina „Electromag
netica"

SEARA LA PĂULIȘ
Îndeletnicirea principală a locuito

rilor din Păuliș este cultivarea carto
filor și a viței de vie. Roadele pri
ceperii și hărniciei cu care lucrează 
în cooperativa lor agricolă de pro
ducție i-au făcut cunoscuți în tot 
raionul. Ei sînt apreciați și pentru 
bogata activitate culturală pe care o 
desfășoară. In centrul comunei se 
află clădirea căminului cultural, 
înaltă și încăpătoare. In timpul liber 
și mai cu seamă acum, în serile de 
iarnă, sătenii s-au deprins să vină 
aici să-și petreacă în mod plăcut și 
instructiv cîteva ore. Unii preferă un 
film, alții consultă cărți, reviste și 
ziare, discută despre ultimele nou
tăți agrotehnice și culturale, repetă, 
în cadrul echipelor artistice, noi cîn- 
tece, dansuri, piese de teatru.

Cinecluhul îi atrage pe cei mai 
mulți dintre păulișeni. îndrumați de 
tînărul profesor Virgil Jireghe, 
de la școala din sat, ei prind 
pe peliculă momente din munca și 
viața consătenilor lor. Acest colectiv 
e tînăr — n-a împlinit încă doi 
ani. în acest timp a realizat însă cîte
va documentare urmărite cu interes 
de spectatorii din raionul Lipova. E 
vorba de filmele „La cules de vii", 
„Cum am obținut recolte mari de 
cartofi", „Vizita pionierilor la coope
rativa agricolă". Seară de seară la 
cineclub activitatea se desfășoară din 
plin. Discuțiile și propunerile partici- 

panților sînt consemnate cu grifă, ca 
și observațiile lor cu privire la scena
riul noului film, care va prezenta oa
meni și obiceiuri din partea locului.

Intr-o încăpere. alăturată, briga
da artistică se pregătește de specta
col. Tinerii Maria Bălăceanu și Du
mitru Savici, școlărița Maria Brădea- 
nu recită versurile cuprinse în mon
tajul literar intitulat „Frumoasă ești, 
țara meal".

în altă sală, corul format din 33 de 
persoane intonează melodii din fol
clorul local. Apoi vîrstnicii execută cu 
măiestrie, la diferite instrumente, bu
căți de muzică populară. Adeseori 
Nicolae Suciu, veteranul tarafului, se 
abate și pe la cei mici. Și ei au al
cătuit o formație muzicală. în numai 
cîteva luni, îndrumați de profesori, 
20 de copii din comună au învățat să 
cînte la acordeon și la mandolină. El 
vrea să-i învețe pe câțiva dintre ei 
să cînte și la vioară.

La căminul cultural se țin cu re
gularitate conferințe, se fac recenzii, 
se organizează șezători etc. Recent 
a avut loc un simpozion intitulat 
„Cu cîntecul și jocul pe meleagurile 
patriei".

Nicolae NARIȚA 
activist cultural

NECLINTITE, 
PE MALUL DUNĂRII

în adîncurile apelor Dunării, în a- 
propiere de Turnu-Severin, zăceau 
de mult rămășițe de vase scufundate. 
Astă-vară ele au fost scoase la su
prafață. Operația a cerut mult efort 
și pricepere. Treaba a fost dusă la 
bun sfârșit. O dată scoase la supra
față, părți din nave au fost secțio
nate și pregătite de drum, pentru ca 
materialul recuperat să ajungă cit 
mai repede la Oțelul Roșu sau la Re
șița, spre a fi retopit și transformat 
în metal nou. Așa trebuia să se în- 
tîmple.

Este adevărat că după ce epavele 
au fost scoase la mal, I.C.M.-Timi
șoara și D.R.N.C.-Turnu-Severin au 
prevăzut o seamă de măsuri pentru 
încărcarea și transportarea lor. Ce fo
los însă că măsurile n-au fost tra
duse în fapte. Iată de ce doar o par
te din materialul destinat furnalelor 
a fpst expediat la retopit.

întreprinderea de colectare a me
tal elor-Ttmișoara n-a urmărit cu per
severență cum înfăptuiește I.C.M. 
filiala Lugoj contractul încheiat cu
D.R.N.C.,  care avea obligația să 
transporte tot materialul provenit din 
epave. De aceea, aproape 400 tone 
de fier vechi stau și acum, neclin
tite, pe malul Dunării.

Un grup de muncitori 
din Tr. Severin

Masivul Bucegi văzut din Sinaia Foto : A. Ionescu

Știința materializată
(Urmare din pag. I-a)

lînii, ondulația firelor, lungimea șu
viței, desimea și uniformitatea lînii 
pe corp, randamentul la spălare, ex
tensibilitatea firelor).

Sînt cunoscute multe alte date care 
oglindesc valoarea nucleului de se
lecție, însumînd cel puțin 15 însu
șiri de fiecare oaie. Un simplu cal
cul arată că numai pentru cele 600 
de oi Merinos, înscrise în registrele 
genealogice de crescătorie, sînt puse 
în evidență, în total, peste 9 000 de 
însușiri, majoritatea concretizate în 
cifre. Această oglindă a valorii ani
malelor s-a dovedit deosebit de uti
lă. Cunoscînd însușirile fiecărui re
producător și ale fiecărei oi, ingi
nerul gospodăriei, brigadierii și cio
banii alcătuiesc liste de împere
cheri cu multă pricepere, ajungînd 
adesea să prevadă diferitele însu
șiri ale viitorilor produși.

în cooperativă există un număr 
mare de oi din rasa Spancă, ol care 
produc o cantitate mai mică de lînă 
decît cele din rasa Merinos. Pentru 
îmbunătățirea lor se folosesc la re
producție berbeci Merinos cu o va
loare zootehnică ridicată. Metișii 
obținuți din prima generație de în
crucișare au dat, în medie, 3,4 kg 
de lînă, iar cei obținuți din cea de-a 
doua generație de încrucișare, în 
1964, au dat 4,2 kg de lînă fină, ceea 
ce reprezintă o creștere însemnată 
față de producția realizată de la 
mamele lor.

Multe cooperative agricole de 
producție se mîndresc cu succe
sele obținute în creșterea și li
vrarea de animale de prăsilă valo
roase. Acestea constituie, totodată, 
și o importantă sursă de venituri 
bănești. Tn 1964, membrii cooperati
vei agricole din Limanu au vîndut, 
pentru alte unități, 150 de berbecuți 
din rasa Merinos de Palas, cu o 
greutate medie de 50—60 kg. Datorită 
valorii lor zootehnice ridicate, pen
tru aceștia s-au primit 150 000 de lei.

Mai întîlnim și un alt aspect : ca
litatea lînii. în 1964, în urma preocu
pării pentru organizarea selecției, 
hrănirea bună și constantă a oilor, 
ferirea lor de tot ceea ce poate să 
deprecieze calitatea lînii, precum și 
a aplicării altor măsuri, s-a ajuns 
în situația ca peste 75 la sută din 
producția globală să fie de prima 
calitate. Numai pentru depășirea ca
lității prevăzute s-au încasat, în 
plus față de cît fusese prevăzut, 
300 000 de lei.

CU TONA ȘE CU GRAMELE
La cooperativa agricolă de pro

ducție din Limanu se remarcă spi
ritul gospodăresc cu care sînt folo
site furajele. Ele se dau pe bază de 
rații, diferențiate pentru toate spe
ciile și categoriile de animale. Nu
mai la bovine au fost alcătuite 10 
tipuri de rații. Toate furajele se ad
ministrează în amestec, cîntărite și 
preparate. în fermele de animale e- 
xistă 3 bascule și 12 cîntare deci
male, care servesc pentru cîntărirea 
animalelor și a furajelor. Dacă u- 
nele nutrețuri de mare volum se 
calculează în tone, pentru altele se 
apelează la grame și miligrame.

Să ne oprim asupra felului cum se 
face alimentația păsărilor. In pre
zent, .aici sînt 8 600 de găini și gîște- 
matcă. Se știe că păsările valorifi
că în modul cel mai rentabil fura
jele numai atunci cînd acestea sînt 
date în cadrul unei rații bine echili
brate în substanțe nutritive. In caz 
contrar, carențele alimentare duc la 
scăderea producției și la pierderi 
prin mortalități. De aceea, la Lima
nu se menține un raport optim între 
diferitele substanțe nutritive și se ur
mărește asigurarea proteinei, vita
minelor și sărurilor minerale. Pe lin
gă furajele concentrate sînt folosi
te, în rație, multe alte adaosuri. Pe 
un autocamion a fost instalată o 
cisternă metalică cu ajutorul căreia 
se transportă zilnic deșeuri, bogate 
în proteine, de la abatorul din Con

stanța. Acestea se dau în amestec 
cu nutrețurile concentrate.

îngrijitoarea Maria Bucur ne po
vestește că și pentru vitamine s-au 
găsit surse bogate. In timpul iernii, 
se folosesc morcovii răzuiți, făina 
de lucernă și boabele încolțite. 
Vara, păsările tinere sînt duse pe 
lucerniere, pe secară și pe alte cul
turi. Pentru aceasta au fost amena
jate 30 de cotețe mobile.

îngrijitoarele au căutat multă 
vreme să găsească o posibilitate de 
a avea pentru păsări săruri mine
rale. Pînă la urmă au adoptat o so
luție care s-a dovedit bună. Ele au 
început să strîngă, de pe malul la
cului Limanu, scoici, care constituie 
o prețioasă sursă de săruri minera
le. Scoicile sînt măcinate cu ajuto
rul unei mori cu ciocănele. In inte
riorul halelor de păsări, în cutii, ca 
și în padocuri, pe jos, se pune în 
permanență nisip amestecat cu 
scoici măcinate.

Hrana puilor constă din ames
tecuri fine de făinuri de cereale la 
care se adaugă, cîntărite și calcu
late în grame, drojdie de bere, un
tură de pește, morcovi răzuiți, lapte 
smîntînit, săruri minerale etc.

La ferma de păsări se aplică și 
alte metode înaintate care nu nece
sită investiții bănești. Introducerea 
așternutului permanent, peste care 
se presară praf de var nestins de 
cîte ori se umezește, ușurează mult 
munca îngrijitoarelor. O altă meto
dă : eliminarea cocoșilor din efec
tivul de găini care produc ouă de 
consum a dat putința să se obțină, 
în plus, 30 000 de ouă.

Cele arătate aici sînt numai o 
parte dintre numeroasele metode a- 
plicate. Consiliul de conducere și 
organizația de partid sprijină și în
curajează eforturile îngrijitorilor de 
a pune în valoare toate rezervele de 
creștere a producției, de a aplica 
noi metode care să ducă la dezvol
tarea continuă a zootehniei, la spo
rirea veniturilor pe care le reali
zează din această ramură.

TEATRE «CINEMA-TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Lakme (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa circu
lui (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Vizita bătrî- 
nei doamne (orele 19,30), (sala Studio) : 
Patima de sub ulmi (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Șeful sectorului su
flete (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Opera de trei parale (orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahla nr.
76 A): Dragă mincinosule (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților (orele 19,30) (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
Doi pe un balansoar (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremia Grlgorescu 
nr. 24) : Harap Alb (orele 9,30). Teatrul 
regional București (Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34) : Școala nevestelor (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Finita la comme- 
dla (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Cal. Victoriei nr. 50) : Drumul pi
perului (orele 9), (sala din Str. Acade
miei 18) : Băiatul și vintul (orele 16), 
Eu și materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala 
Victoria) : Aventurile unei umbrele
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se Joacă pe 
la noi (orele 20). Circul de stat : Circus 
București (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30: 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). O stea cade din 
cer — cinemascop : Republica (9; 11,30; 
14; 16,15; 18,45; 21,15), București (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (9,30;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,45;
12; 14,15; 10,30; 18,45; 21), Modern (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Cel mai mare
spectacol — cinemascop : Luceafărul (9; 
12; 15; 18; 21). Paula captivă : Festival 
(9,45; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Flamura 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Pacea (15,45; 
18: 20,15). Canalul : Carpați (10; 12; 14; 
16). Vremea păgînilor : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18.45; 21), Feroviar (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Hatari —
ambele serii : Victoria (10,15; 13,30; 16,45; 
20). Titanic vals : Central (9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Melodia (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21). A treia rachetă :
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Giu- 
lești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Dia
volul deșertului: Union (11; 16; 18,15;
20.30) . Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Judecătorul de mi
nori : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Un surîs în plină vară — Pionieria nr. 
1/1965 : Timpuri Noi (9,30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Viață ușoară : înfrățirea în
tre popoare (10; 15), Miorița (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45). Tudor — cine
mascop (ambele serii) : înfrățirea în
tre popoare (orele 17,30). Șeful : Cultural 
(15,30: 18; 20,15), Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Soție pentru un australian — cinema
scop : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 20,30). 
Filme documentare : Dacia (orele 18,45). 
Cel trei mușchetari — cinemascop

Filme cu caracter 
didactic

Recent, studioul „Animafilm" și Ar
hiva națională de filme au întocmit ca
taloage de producții cinematografice cu 
caracter didactic, care, la cerere, sînt 
puse la dispoziția școlilor din întreaga 
țară. Astfel, la școala de opt ani nr. 28 
din Galați lecțiile sînt ilustrate prin 
proiectarea unor filme avînd ca teme : 
„Prin Galațiul întinerit", „Realizările 
regimului democrat-popular" și altele. 
De asemenea, la Școala medie „Unirea" 
din Tg. Măgurele, pentru o mai str&să 
îmbinare între cunoștințele teoretic <și 
practice ale elevilor, sînt folosite 
documentarele : „Frunza", „Poleni
zarea", „Munții Făgăraș", „Sistemul 
hidroenergetic și de navigație de Ia 
Porțile de Fier", „Insulele Galapagos".

Ținînd seama de necesitățile școlilor, 
cineaștii studioului „Alexandru Sabia" 
lucrează la realizarea unor producții 
care vor putea servi ca ilustrări în 
predarea diferitelor discipline. (Agerpres)

(ambele serii): Buzești (10; 15; 19). Ghi
nionistul : Crîngași (16; 18,15; 20,30).
Cartouche — cinemascop : Bucegi (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Eroi curajoși ca 
tigrii : Unirea (16; 18,15; 20,30), Cosmos 
(16; 18,15: 20,30). Roșu și negru (ambele 
serii): Flacăra (10; 15,30; 19). Intîinire
cu spionul : Vitan (16; 18,15; 20,30),
Rahova (15,30; 18; 20,30). Drum pericu
los — cinemascop : Munca (16; 18, 20). 
încurcătură blestemată : Popular (15,30; 
18,15; 21). Răzbunătorul — cinemascop : 
Arta (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Șapte ani 
de căsnicie — cinemascop : Moșilor <15,30; 
18: 20,30). Cu mîinile pe oraș : Aurora 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). La
patru pași de infinit : Viitorul (15,30; JJJ:
20,30).  Sălbaticii de pe rîul morțli 
cinemascop : Colentina (16; 18,15; 20,30): 
Ah, Eva ! : Volga (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19: 21,15), Drumul Sării (11; 15,30; 17,45; 
20,15). Cîntînd în ploaie : Floreasca (11; 
15,45; 18,15; 20,45). Yokmok : Lira (16: 
18,15; 20,45). Moscova—Genova : Ferentari 
(1G; 18,15; 20.30). Maria : Cotroceni (16; 
18,15; 20,30).

) — Pentru copii : 
și „Căciulită cu 

Campionatul euro- 
artistic. Transml- 

20,00 — Săp- 
euro-

,Ghloceii“
19,35 — 
patinaj 
la Moscova.

21,00 — Campionatul

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Automati
zarea parametrilor industriali (II) de 
lng. Iile Papadache de la Institutul de 
proiectări și aparataj electrotehnic și 
instalații de automatizare. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copil : 
Filmele „<---------- -  ' ----------“
ciuc roș", 
pean de 
siune de 
tămina.
pean de patinaj artistic. Transmisiune 
de la Moscova. 21,30 — CIntccc șl dan
suri în interpretarea ansamblului folclo
ric „Briulețul" al Sfatului popular re
gional Dobrogea. In încheiere ; Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
ieri în țară ; Vremea a continuat să 

se încălzească ușor mai ales în sudul și 
estul țării. Cerul a fost schimbător. A 
nins local în Ardeal, nordul Moldovei și 
regiunea de munte. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, din vest șt nord- 
vest. Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 3 grade la Turnu Se
verin și minus 10 grade la Sibiu și Făgă
raș. In București : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost senin la început, apoi 
variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de 
zero grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 februarie a.c. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea ninsori locale. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din vest și nord- 
vest. Temperatura staționară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 13 și minus 3 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult acoperit. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară.

0 VALOROASA LUCRARE DE SINTEZĂ ASUPRA ISTORIEI
GlNDIRII SOCIALE Șl FILOZOFICE DIN TARA NOASTRĂ

Sub îndrumarea Partidului Munci
toresc Romîn a fost întreprinsă, în 
anii regimului democrat-popular, o 
amplă și rodnică activitate de valo
rificare critică, marxist-lenlnistă, a 
moștenirii noastre culturale. înca- 
drîndu-se în acest cerc de preocu
pări, cercetătorii din domeniul istoriei 
filozofiei au elaborat un număr în
semnat de studii, articole și comuni
cări științifice, iar în ultimul timp 
și cîteva monografii consacrate ana
lizei unor importante momente din 
Istoria gîndirii filozofice și social- 
politice a patriei noastre. Au fost 
cercetate mai amplu curentele de 
gîndire și personalitățile progresiste 
din istoria filozofiei romînești, care 
au fost în bună parte ignorate și 
chiar denaturat prezentate în unele 
lucrări elaborate în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

Lucrarea apărută de curînd în 
Editura Academiei R. P. Romîne 
„ISTORIA GÎNDIRII SOCIALE ȘI 
FILOZOFICE ÎN ROMÎNIA" repre
zintă o încununare a eforturilor de 
cercetare întreprinse pînă acum în 
acest domeniu. Ea este rodul unei 
munci îndelungate și stăruitoare a 
colectivului de istorie a filozofiei 
romînești din Institutul de filozofie 
al Academiei R.P.R. condus de aca
demicianul C. I. Gulian — redac
tor responsabil al cărții — care a 
atras o largă colaborare a specialiș
tilor din afara institutului atît la 
elaborarea unor părți ale lucrării, 
cît și la dezbaterea publică a ma
chetei lucrării. Din comitetul de re
dacție au mai făcut parte S. Ghiță, 
N. Gogoneață, C. Joja, R. Pantazi 
și Al. Posescu.

Tematica și modul în care sînt a- 
bordate și soluționate problemele 
conferă cărții un caracter original, 
aceasta fiind prima lucrare de sin
teză care își propune să prezinte, de 
pe pozițiile marxism-leninismului. 
tabloul complex al gîndirii sociale și 
filozofice din patria noastră,Jnce- 
pînd cu secolul al XV-lea și pînă în 
zilele noastre. Lucrarea răspunde 
astfel sarcinii puse de partid în fața 
cadrelor care lucrează pe frontul 
ideologiei de a elabora lucrări de 
sinteză pentru diferitele domenii 
ale științelor sociale.

Călăuzindu-se după principiile le
niniste privitoare la periodizarea 
istoriei filozofiei și valorificînd re
zultatele dezbaterilor care au avut 
loc pe această temă în Revista de 
filozofie, autorii au reușit să dea o 
soluționare științifică periodizării 
istoriei filozofiei din Romînia. A- 
ceasta permite ca fenomenul ideolo

gic și cultural al unei epoci date să 
fie analizat și explicat în strînsă le
gătură cu baza obiectivă care l-a 
generat. Datorită acestui mod de 
abordare materialist-istoric, dife
ritele curente de gîndire, care în tre
cut au fost interpretate de istoricii 
filozofiei burgheze ca fenomene ne
viabile, importate din afară, și-au 
găsit locul cuvenit în culțura romî- 
nească. Fenomene ideologice cum 
sînt mișcarea umanistă, ilumi
nismul, socialismul utopic, cu
rentul revoluționar de gîndire de la 
1848, mișcarea socialistă din Ro
mînia ultimelor decenii ale secolu
lui al XlX-lea etc. sînt analizate pe 
larg în lucrare, relevîndu-se carac
terul lor autohton, faptul că ele erau 
un reflex al unor necesități social- 
economice interne. In același timp 
lucrarea acordă rolul cuvenit și cli
matului cultural general în care au 
apărut aceste curente, influențelor 
ideologice din afară exercitate asupra 
lor, cum sînt cele ale socialismului 
utopic francez, ale iluminismului, 
ale ideilor mișcării revoluționare din 
Rusia etc

Aplicînd în studiul istoriei filozo
fiei din Romînia teza lui Lenin după 
care cercetătorul trebuie „să caute în 
dosul oricărei fraze, declarații și fă
găduieli cu caracter moral, religios, 
politic sau social interesele unor cla
se sau ale altora", autorii lucrării au 
scos în relief mobilurile sociale, de 
clasă, care au condus la promovarea 
diferitelor teorii și concepții, dezvă
luind în felul acesta firul diriguitor 
al dezvoltării gîndirii sociale și fi
lozofice din Romînia, lupta dintre 
materialism și idealism — expresie 
pe plan ideologic a luptei de clasă 
a luptei dintre forțele progresiste și 
cele reacționare. Pe fondul frămîn- 
tărilor sociale sînt înfățișate for
mele concrete pe care le-a îmbrăcat 
lupta dintre materialism și idealism 
în gîndirea socială și filozofică, 
începînd din perioada feudalis
mului și pînă în zilele noastre. De- 
mascînd concepțiile idealiste, misti
ce și retrograde din trecut, lucrarea 
opune acestora concepțiile materia
liste, raționaliste, pozițiile înaintate 
ale unor savanți romîni de mare re
putație științifică ca Ștefan Michăi- 
lescu, Victor Babeș, Gheorghe Ma
rinescu etc., ale căror concepții au 
constituit un aliat de nădejde în 
lupta dusă de reprezentanții filozo
fiei materialiste împotriva a tot 
soiul de curente idealiste.

Punînd în lumină valorile înainta
te ale culturii noastre naționale — 
umanismul și raționalismul din gîn

direa socială a trecutului, tradițiile 
materialiste și democratice care au 
caracterizat istoria științelor din 
Romînia, poziția social-politică pro
gresistă pe care s-a situat majorita
tea reprezentanților de frunte ai cul
turii noastre — cartea ajută pe ci
titor să-și formeze o imagine veri
dică asupra conținutului istoriei 
culturii noastre și mai ales să rețină 
ceea ce este sănătos și viabil în a- 
ceastă cultură, și anume elementele 
progresiste și democratice care, pre
luate în mod critic, constituie punc
tul de plecare în făurirea noii cul
turi socialiste.

Pentru a marca mai bine etapele 
fundamentale în dezvoltarea gîndi
rii sociale și filozofice, colectivul de 
redacție a împărțit lucrarea în două 
mari părți, acordînd etapei de după 
pătrunderea marxismului patru ca
pitole din cele opt ale cărții.

Din prima parte a lucrării, cîteva 
probleme rețin în mod deosebit a- 
tenția cititorului. Este vorba, mai 
întîi, de figura luminoasă a lui 
Dimitrie Cantemir, primul cărturar 
romîn a cărui operă științifică, prin 
importanța ei, a depășit cu mult 
granițele patriei. Analiza atentă 
și nuanțată făcută operei filozofice 
a acestui mare savant pune în lumi
nă evoluția concepției sale filozofice 
în direcția promovării unei gîndiri 
raționale, cu elemente sensibile de 
dialectică care în climatul general 
ideologic de atunci, dominat de gîn
direa teologică obscurantistă, a în
semnat un important pas pe linia 
progresului gîndirii științifice. Au
torii reliefează legătura strînsă 
dintre opera filozofică a lui Cante
mir și concepțiile sale social-politice, 
în care și-au găsit ecou năzuințele 
maselor asuprite și exploatate, inte
resele Moldovei din acea vreme.

O bogată expunere se face în lu
crare curentului iluminist de gîndi
re, care a apărut și s-a dezvoltat în 
țările romîne în perioada descom
punerii orînduirii feudale și a 
apariției orînduirii Capitaliste. A- 
nalizînd acest fenomen ideologic 
sub toate formele sale de mani
festare — Școala ardeleană, ilumi
nismul la gînditorii maghiari și 
sași din Transilvania, iluminis
mul în Țara Romînească și Mol
dova, etc. — oartea înfățișează rolul 
pe care l-a jucat acest curent în lupta 
împotriva privilegiilor și ideologiei 
feudale, pentru promovarea gîndirii 
raționale și a științei de carte, pen
tru formarea și dezvoltarea con
științei naționale a poporului nostru.

O atenție deosebită a acordat co

mitetul de redacție ideologiei revo
luționare de la 1848. Caracte- 
rizînd principalele curente din ca
drul ideologiei pașoptiste — cel 
democrat-revoluționar reprezentat 
de Nicolae Bălcescu și cel democrat- 
burghez reprezentat de Mihail Ko- 
gălniceanu — lucrarea se oprește 
în mod deosebit asupra lui Nicolae 
Bălcescu, figura centrală cea mai 
înaintată a revoluției de la 1848, a- 
nalizînd pe larg concepțiile sale a- 
vansate, cu profunde elemente de 
dialectică, lupta pe care a desfășu
rat-o pentru progresul social și in
dependența națională a patriei.

în cadrul perioadei cuprinse între 
revoluția de la 1848 și războiul pen
tru independență din anul 1877, lu
crarea analizează cu precădere, pe 
de o parte, ideologia junimistă, cu 
exponentul ei principal Titu Ma- 
iorescu, și, pe de altă parte, 
curentul de gîndire materialistă 
din științele naturii, reprezentat 
de Ștefan Michăilescu, D. A. 
Laurian și alții, ridicat pe o treaptă 
superioară prin filozofia lui Vasile 
Conta. Beneficiind de discuțiile 
care au avut loc în ultimii ani 
în presă în legătură cu opera și per
sonalitatea lui Titu Maiorescu, lucra
rea caracterizează în ansamblu just 
activitatea contradictorie a acestuia, 
lăsînd deschisă posibilitatea și nece
sitatea oa cercetătorii din domeniul 
istoriei literare să analizeze în de
taliu activitatea sa culturală. O 
amplă și documentată expunere se 
face asupra operei lui Vasile Con
ta, primul nostru filozof materialist 
care a elaborat un sistem filozofic 
închegat, dînd răspunsuri materia
liste la problemele importante ridi
cate de dezvoltarea filozofiei și a 
științelor naturii din timpul său.

Partea a doua a lucrării, consa
crată etapei marxiste în dezvoltarea 
filozofiei din Romînia, începe cu a- 
naliza premizelor social-economice 
și ideologice care au dus la pătrun
derea și răspîndirea marxismului în 
țara noastră. Printre acestea, pe 
primul loc se situează apariția pe a- 
rena politică a unei clase sociale 
noi — proletariatul, căruia încă din 
acel timp îi revenea sarcina istorică 
de a duce societatea înainte pe 
calea progresului. în condițiile 
creșterii avîntului mișcării revo
luționare a proletariatului din ulti
mele două decenii ale secolului trecut 
și în climatul ideologic creat de exis
tența curentului materialist și ateist 
din științele naturii și mai ales de 
ideologia cercurilor revoluționare 

socialiste, are loc procesul de pă
trundere a marxismului, a cărui 
răspîndire treptată și aplicare crea
toare la studiul realităților de la noi 
va marca o etapă nouă, superioară 
in dezvoltarea gîndirii social-politi
ce și filozofice din Romînia. Lucra
rea dezvăluie conținutul eterogen al 
ideologiei cercurilor socialiste pre- 
marxiste, înfățișează în mod clar 
procesul de evoluție a reprezentan
ților acestui curent, de la poziții 1- 
deologice dominate de concepții na
rodnice și anarhiste spre însușirea 
treptată a unor idei ale marxismu
lui.

Analizînd pe larg căile prin care a 
pătruns și s-a răspîndit marxismul 
în Romînia, precum și activitatea 
rodnică desfășurată în acest scop 
de către C. Dobrogeanu Gherea, 
Ștefan Stîncă, Raicu Ionescu-Rion, 
autorii izbutesc să dea o imagine 
veridică asupra climatului ideologic 
general din această perioadă, care 
s-a caracterizat printr-o ascuțită 
luptă ideologică dusă de reprezen
tanții gîndirii marxiste împotriva 
reacțiunii ideologice dezlănțuite de 
burghezia și moșierimea romînă 
Așa cum în mod just se arată în 
lucrare, începînd cu această perioa
dă conținutul principal al luptei 
dintre materialism și idealism a de
venit lupta dintre marxism și ideo
logia burgheză, luptă care reflecta 
pe plan ideologic contradicția fun
damentală a orînduirii capitaliste.

în condițiile trecerii capitalismu
lui în faza imperialistă a dezvoltă
rii sale, caracteristica principală a 
luptei ideologice a constituit-o lăr
girea procesului de răspîndire a 
marxismului, intensificarea luptei 
dintre marxism și ideologia burghe
ză. Alături de concepțiile direct 
ostile marxismului, își fac apariția 
teorii și doctrine reformiste, cu ca
racter diversionist, menite să abată 
lupta de clasă a proletariatului și a 
țărănimii de pe făgașul ei firesc 
Printre acestea lucrarea menționea
ză și demască concepțiile sociologi
ce ale poporanismului și semăpăto- 
rismului, precum și denaturările re
formiste aduse de Gherea marxis
mului în cunoscuta teorie oportu
nistă a neoiobăgiei.

Schimbările care s-au produs în 
viața social-economică și politică 
a țării în condițiile crizei generale 
a capitalismului au imprimat ta
bloului ideologic al perioadei dintre 
cele două războaie mondiale un ca
racter deosebit de complex. Filozo
fia și sociologia burgheză parcurg 
un proces de diferențiere și re
grupare, în funcție de natura 
intereselor diferitelor grupări ale 
burgheziei și de contradicțiile din
tre aceste grupări. încercînd să 
surprindă acest proces, lucrarea dis
tinge următoarele orientări : a) con
cepțiile filozofice și sociologice idea
liste reprezentate de C. Rădulescu- 
Motru, Ion Petrovici, Lucian Blaga. 
D. Guști, Eug. Speranția, Ștefan Ze- 

letin etc. (în acest curent sînt in
cluși și ideologii social-democrați 
de dreapta) ; b) ideologia fascistă 
propagată de Nae Ionescu, Nichifor 
Crainic, Traian Brăileanu etc. ; c) 
orientări progresiste în filozofie și 
sociologie reprezentate de P. P. Ne- 
gulescu, Mircea Florian, Dan Bădă- 
rău, Nicolae Bagdazar, Petre Andrei, 
Mihai Ralea, Tudor Vianu etc. A- 
ceastă delimitare de ansamblu este 
adîncită în cadrul prezentării fiecă
rui gînditor în parte, conturîndu-se 
astfel rolul pe care l-a jucat fiecare 
dintre ei în lupta ideologică.

O amplă expunere se face în lu
crare activității ideologice desfășu
rate de partidul comunist pentru 
răspîndirea și aplicarea marxism- 
leninismului la condițiile din Romî
nia. Polarizînd în jurul său toate for
țele progresiste și democratice, P.C.R. 
a reușit să organizeze un larg front 
de luptă ideologică împotriva tuturor 
curentelor ideologiei burgheze reac
ționare și îndeosebi împotriva ideo
logiei fasciste.

Ultimul capitol este consacrat dez
voltării filozofiei marxist-leniniste 
în perioada revoluției populare. 
Aci se înfățișează pe larg modul 
în care Partidul Muncitoresc Romîn 
a analizat și a rezolvat principalele 
probleme teoretice ale revoluției și 
construcției socialiste : problemele 
revoluției populare, ale dezvoltării 
statului democrat-popular și evolu
ției funcțiilor sale, programul știin
țific al construirii socialismului, 
schimbările în structura de clasă a 
societății noastre etc. Sînt scoase în 
relief fidelitatea partidului nostru 
față de învățătura marxist-leninis- 
tă, aplicarea creatoare a acesteia la 
condițiile concrete ale țării noastre, 
contribuția adusă de partidul nostru 
la tezaurul de gîndire marxist-leni- 
nistă și de experiență al mișcării co
muniste internaționale.

în continuare sînt expuse princi
palele realizări obținute în ultimii 20 
de ani în domeniile materialismului 
dialectic, problemelor filozofice ale 
științelor naturii, materialismului is
toric, eticii, esteticii, logicii și isto
riei filozofiei.

Privită în ansamblu, lucrarea con
stituie o realizare științifică impor
tantă a frontului nostru ideologic. 
Lectura cărții scoate însă în relief 
existența unor disproporții — une
ori destul de mari — în nivelul ști
ințific, în profunzimea analizei unor 
opere și curente ideologice, în ca
racterizarea și interpretarea diferi- 
ților gînditori. Mai puțin realizate 
sub acest aspect sînt capitolele VII 
și VIII. Lucrarea nu reușește să înfă
țișeze în toată complexitatea sa ta
bloul luptei ideologice din perioada 
cuprinsă între cele două războaie 
mondiale. încadrarea unor persona
lități contradictorii în cele trei cu
rente ideologice amintite nu oferă 
posibilitatea dezvăluirii corespunză
toare a tuturor aspectelor gîndirii 
lor, dincolo de limitele impuse de un 

curent sau altul. Avem în vedere în 
special gîndirea lui Lucian Blaga, 
D. Guști, P. P. Negulescu, Petre 
Andrei, Nicolae Iorga, a căror pre
zentare și caracterizare este nu nu
mai incompletă, dar și insuficient 
de nuanțată.

în analiza unor gînditori din a- 
ceastă perioadă nu s-a reușit să 
se desprindă pe prim plan acele 
idei și concepții social-filozofice 
care caracterizează opera lor. De 
pildă, în prezentarea lui N. Iorga, 
cititorul nu găsește aprecieri care să 
definească concepția filozofică ge
nerală a acestui gînditor, în timp ce 
sînt consemnate multe idei și con
cluzii care nu sînt definitorii pentru 
poziția sa social-politică. De altfel, 
trebuie spus că insuficienta valori
ficare a concepțiilor filozofice pro- 
priu-zise, pe seama unor incursiuni 
în probleme laterale profilului căr
ții, se face simțită și în capitolul VI, 
(mai ales în analiza poporanismului, 
semănătorismului), precum și în 
alte părți ale lucrării.

Lipsa de profunzime în analiza 
problemelor abordate caracterizea
ză mai ales ultimele subcapitole din 
lucrare care, rezumîndu-se în mare 
măsură la o simplă inventariere a 
titlurilor unor studii, articole și lu
crări, oferă o imagine incompletă 
asupra a ceea ce s-a realizat după 
23 August în domeniul filozofiei. Nu 
apar pe prim plan problemele filo
zofice care au fost studiate, lipsesc 
aprecieri asupra conținutului mun
cii de cercetare științifică, asupra 
contribuției filozofilor noștri la îm
bogățirea gîndirii sociale și filozo
fice în perioada de după eliberare.

Disproporții sensibile se întîlnesc 
și în modul de realizare a paragra
felor de concluzii ale capitolelor, 
dintre care unele (cu deosebire cele 
de la capitolele VI și VII) nu reu
șesc să desprindă trăsăturile carac
teristice ale tabloului vieții ideolo
gice din perioada respectivă.

Semnalînd lipsurile lucrării, avem 
în vedere, bineînțeles, și greutățile 
întîmpinate de autorii unor capito
le și paragrafe, care nu au avut po
sibilitatea, în egală măsură cu alții, 
să se sprijine pe lucrări științifice 
pregătitoare. Mai ales pentru peri
oada dintre cele două războaie mon
diale există încă puține studii si 
lucrări monografice care să fi pu
tut servi drept bază pentru o ast
fel de lucrare de sinteză. Prin ur
mare, o viitoare ediție a lucrării va 
trebui să fie precedată de cerce
tarea sistematică a acestor curente 
și școli de gîndire.

Lipsurile menționate nu sînt de 
natură să umbrească valoarea reală 
a cărții care, prin calitățile sale, se 
recomandă atenției cercetătorilor, 
cadrelor didactice, propagandiștilor, 
studenților, tuturor celor care se in
teresează de dezvoltarea gîndirii so
ciale și filozofice din țara noastră.

Mihai POSTOLACHE
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OEPLINĂ SOLIDARITATE CU LUPTA DREAPTĂ OAMENI Șl SCHELE
A POPORULUI VIETNAMEZ!
Mitinguri ale tineretului 
și studenților

In timpul mitingului tineretului și studenților din Capitală
Sute de tineri și studenți din Ca

pitală s-au adunat joi seara într-un 
miting în aula Facultății de Științe 
Juridice pentru a condamna agresi
unea S.U.A. împotriva R.D. Vietnam.

Deschizînd mitingul, Dan Mar
țian, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M., secretar al Comite
tului U.T.M. din centrul universitar 
București, a subliniat că noile 
atacuri samavolnice ale forțelor ar
mate americane împotriva teritoriu
lui R. D. Vietnam constituie un act 
agresiv, care încalcă normele ele
mentare ale dreptului internațional, 
aduce grave prejudicii cauzei păcii 
și libertății popoarelor. El a arătat 
că studenții și întregul tineret ro- 
mîn condamnă cu hotărîre agresiu
nea imperialistă îndreptată împo
triva R. D. Vietnam, cer retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud și își exprimă solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietnamez.

Au mai luat cuvîntul studenții 
Fan Tu Co din R. D. Vietnam, Mo
hamud Ahmed Omar din Somalia, 
aspirantul Hu Nai-jen din R. P. Chi
neză și studentul Humberto Vaz- 
quez-Viana din Bolivia, care, în 
cuvîntul lor, au înfierat acțiunile 
agresive împotriva R. D. Vietnam și 
și-au manifestat sprijinul pentru 
cauza dreaptă a poporului vietnamez.

într-o atmosferă de puternică so
lidaritate participanții la miting au 
aprobat prin vii și îndelungi aplau
ze o moțiune în care printre altele 
se spune : „Cerem să se pună neîn- 
tîrziat capăt acțiunilor agresive ale 
S.U.A. îndreptate împotriva R. D. 
Vietnam, să se retragă trupele in- 
tervenționiste din Vietnamul de sud, 
să se aplice consecvent acordurile 
de la Geneva din 1954, să se res

Ședința Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii

La 11 februarie a avut loc ședința 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din R. P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al C.N.A.P. Luînd 
cuvîntul. prof. univ. Traian Ionașcu 
a arătat că, față de noile atacuri 
săvîrșite împotriva R. D. Vietnam, 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii își face auzit glasul său, repro- 
bînd categoric aceste acțiuni care 
încalcă dreptul suveran al popoa
relor de a-și organiza viața conform 
aspirațiilor lor, și manifestîndu-și 
solidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez. Au mai luat 

pecte dreptul sfînt al popoarelor de 
a-și hotărî soarta după propria lor 
voință. Ne exprimăm simpatia și 
profunda solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pen
tru apărarea independenței națio
nale și integrității teritoriale a R. D. 
Vietnam, pentru dezvoltarea sa paș
nică și realizarea reunificării țării 
pe baze democratice".

★
Un miting asemănător a avut loc 

și la Sinaia. Au participat studenți 
romîni și străini, care se află aci în 
vacanță.

Luînd cuvîntul Romulus Bena, din 
partea Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., a arătat că studenții și ti
neretul din țara noastră au luat cu
noștință cu un sentiment de pro
fundă indignare de atacurile sama
volnice săvîrșite recent de avioanele 
americane împotriva R. D. Vietnam. 
Aceasta este o încălcare grosolană 
a suveranității unei țări socialiste 
frățești, al cărei popor muncește cu 
hărnicie și abnegație pentru a-și 
construi viața nouă, pașnică. Ne ex
primăm — a spus vorbitorul — sim
patia și profunda solidaritate cu 
poporul și tineretul vietnamez, cu 
toate popoarele care luptă împotriva 
colonialismului, cerem cu tărie în
cetarea acțiunilor agresive îndrep
tate împotriva R. D. Vietnam.

Au luat cuvîntul apoi studenții 
Phan Van Minh din R. D. Vietnam, 
Yen Wen-ming din R. P. Chineză, 
Yesus Vasquez din Venezuela, Ous- 
mane Ba din Mali, care au condam
nat cu tărie agresiunea imperialis
mului american împotriva R. D. 
Vietnam. în încheiere participanții 
au adoptat o moțiune. (Agerpres) 

cuvîntul acad. Horia Hulubei, scrii
torul Marcel Breslașu, Gheorghe 
Ionescu, directorul întreprinderii 
„Timpuri Noi" din Capitală.

în încheierea ședinței a fost adop
tată o moțiune în care se spune : 
„Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Populară Romî
nă, reunit în ziua de 11 februarie 
1965, își exprimă protestul său hotă- 
rît față de noile atacuri armate în
treprinse de cercurile imperialiste a- 
gresive din S.U.A. împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam.

Aceste acțiuni reprezintă încăl
cări inadmisibile ale suveranității și 
independenței R. D. Vietnam, ale

(Urmare din pag. I-a)

Un combinat în toată puterea cuvîntu- 
lui. Procesul de mecanizare și automa
tizare a producției situează uzina de 
aluminiu printre cele mai moderne în
treprinderi de acest fel.

La secția de preparare a pastei 
anodice, bunăoară, vor lucra înfr-un 
singur schimb numai doi oameni și cel 
mai calificat inginer al timpurilor noas
tre — automatizarea, instalată comod 
la pupitrul de comandă.

In marginea orașului se văd rînduri 
depărtate de blocuri la cofă înaltă. In 
aproape 800 de apartamente se aud 
glasuri și aparate de radio, iar la alte 
150 constructorii execută finisajele. Lo
cuiesc aici constructorii veniți de la Hu
nedoara și Onești, Craiova și Chiscani, 
Borzești și Brazi...

...Numele lui a figurat între primele 
liste de evidență a locuitorilor din O- 
nești. Cei mai mulți muncitori de la 
Combinatul chimic Borzești își amin
tesc de băiatul blond cu ochi albaștri, 
melancolici, care a montat utilaje de 
înaltă productivitate ale uzinei.

— După aceea am lucrat la Ploiești 
și Dărmănești...

Băiatul blond, Eusebiu Bălan, este a- 
cum maistru și conduce echipele care 
montează utilajele turnului de pastă, 
una din cele 7 înălțimi noi ale Slatinei 
industriale. Ne invită sus, la cei 36 me
tri ai turnului, care este prima con
strucție de acest gen din țară.

— Am votat la Onești, la Dărmă
nești... La Slatina voi vota pentru ceea 
ce am construit, pentru ceea ce vom 
construi în anii care vin.

Căutăm cu privirea celelalte 6 înăl
țimi ale șantierului. Coșul de evacuare 
a gazelor de la cuptorul de coacere —

informații
4»

In cadrul schimburilor culturale 
dintre R. P. Romînă și Olanda, joi 
la amiază a avut loc la Palatul Cul
turii din Ploiești vernisajul expozi
ției „Sistematizarea și arhitectura 
din Olanda". Au ținut scurte cuvîn- 
tări Joost B. Haverkorn Van Rij- 
sewijk, ministrul Olandei în R. P. 
Romînă, și arhitectul Ion Tabacu.

(Agerpres)

păcii și securității popoarelor. Ele 
provoacă mînia și îngrijorarea mili
oanelor de oameni care, în lumea 
întreagă, cer să se asigure pacea, să 
se respecte dreptul sacru al po
poarelor de a-și hotărî singure soar
ta. Acțiunile militare împotriva R.D. 
Vietnam reprezintă o încercare pre
meditată de a extinde războiul din 
Vietnamul de sud, o amenințare la 
adresa păcii în Asia de sud-est și în 
întreaga lume.

Pe deplin solidară cu lupta dreap
tă și curajoasă a poporului vietna
mez, mișcarea pentru pace din R. P. 
Romînă cere încetarea imediată a 
acțiunilor agresive împotriva R. D. 
Vietnam, retragerea trupelor străine 
din Vietnamul de sud, aplicarea 
prevederilor acordurilor din 1954 de 
la Geneva. Să fie stins focarul de 
încordare și război din Asia de sud- 
est, să fie asigurată pacea în aceas
tă parte a lumii". (Agerpres) 

de 75 metri, castelul de apă industria
lă — de 62 metri, cele 4 silozuri de 
alimentare...

Slatina adormită de altă dată, culca
tă între chingile brazdelor, în patrula
terul răzoarelor, a crescut o dată cu 
aceste înălțimi noi. Apelăm din nou la 
însemnări : racordarea orașului la siste
mul energetic național, construirea unei 
școli medii, cinematograful și teatrul de 
vară.

In hala de electroliză îl găsim pe 
sudorul Constantin Voicu, veteran și el 
al Oneștiului, al instalației de cracare 
de la Brazi.

— Satul natal se află în apropierea 
Slatinei. Mă simt mîndru că lucrez din 
nou pe meleagurile unde am copilărit 
și cărora anii socialismului le-au dat o 
nouă tinerețe.

Omul acesta este unul din cei peste 
1 000 de muncitori localnici, care lu
crează la ridicarea pe alte înălțimi a 
orașului renăscut. Sentimentele sale sînt 
proprii tuturor celor care aici, în cîm- 
pia Oltului, au făcut să prindă contu
ruri precise marele combinat, însufleți- 
for afiș electoral pentru alegerile de la 
7 martie.

Ieri la hochei 
pe gheață

Etapa de ieri a campionatului de 
hochei n-a fost lipsită de surprize. 
Tîrnava Odorhei, care cu o zi înain
te a condus în meciul cu Voința 
Miercurea Ciuc cu 5—0 (pentru ca 
de-abia în final să piardă cu 5—9), 
a cedat în fața ultimei clasate, Știin
ța București cu 3—4 (1—3 ; 0—0 ;
2—1). Celelalte partide de aseară 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Voința Miercurea Ciuc-Știința 
Cluj 15—3 (4—3 ; 7—0 ; 4—0), Stea- 
ua-Dinamo 6—2 (0—0 ; 3—1 ; 3—1).

Astăzi echipele au zi de odihnă. 
Mîine vor avea loc meciurile etapei 
a IX-a.

Fotbaliștii noștri 
joacă astăzi la Atena

Meciul de fotbal care urma să se 
dispute ieri la Atena între echipa 
A.E.K. și o selecționată divizionară 
romînească, a fost amînat pentru 
astăzi 12 februarie. A.E.K., situată 
pe locul trei în clasamentul campio
natului Greciei, a învins în ultimul 
său joc internațional cu 3—-1 echipa 
iugoslavă Sarajevo.

Fotbaliștii romîni vor susține săp- 
tămîna viitoare încă două partide : 
una la Atena și alta cu o echipă din 
orașul Patras.

Boghiuri pentru asamblarea vagoanelor cisternă la Uzinele „23 August" 
din Capitală

Pe micul ecran

„Europenele" de patinaj artistic 
de la Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Palatul Sporturilor, în prezența a 
14 000 de spectatori, a început ieri 
cea de-a 56-a ediție a campionatelor 
europene de patinaj artistic. După 
festivitatea de deschidere, au evo
luat pe oglinda gheții protagoniștii 
probei de dansuri. La încheierea a 
trei dansuri obligatorii (foxtrot, 

Meciul de baschet Steaua—Rapid, disputat aseară în sala Floreasca, s-a 
încheiat cu scorul de 83—59 (37—32) pentru Steaua. în fotografie : fază 

sub panoul rapidiștilor

vals vienez și tango), în clasament 
conduc cehoslovacii Eva și Pavel 
Roman.

Televiziunea romînă va transmite 
astăzi, între orele 19,35—20 și 21— 
21,30 aspecte din ziua a doua a cam
pionatelor europene de patinaj artistic 
de la Moscova.

TELEGRAME EITERĂIE
SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT 
A R. P. UNGARE

*
BUDAPESTA 11 (Agerpres). -L. 

După cum anunță agenția M.T.I. T5 
10 februarie s-a deschis sesiunea 
Adunării de Stat a R. P. Ungare. 
Ministrul finanțelor Mâtyâs Tin)£ț 
a prezentat raportul despre buge
tul de stat pe anul 1965. Cheltuielile 
noului buget prezentat spre dezba
tere se cifrează la aproape 98 mi
liarde forinți și depășesc cu aproxi
mativ 6,8 la sută cheltuielile buge
tului pe anul trecut. în bugetul pe fc 
anul 1965 se alocă sume importante 
pentru dezvoltarea agriculturii. Pen
tru scopuri social-culturale se 
vor cheltui cu un miliard forinți 
mai mult decît anul trecut. Bugetul 
prevede înfăptuirea unor măsuri în 
direcția ridicării nivelului de trai.

Antal Apr6, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
luînd cuvîntul la sesiunea Adunării 
de Stat s-a referit la relațiile econo
mice externe ale Ungariei. El a sub
liniat că în 1964 Ungaria a făcut 
comerț cu peste 100 de țări. A 
crescut comerțul Ungariei cu cele
lalte țări socialiste. In perioada ce
lui de al doilea cincinal, comerțul 
exterior al Ungariei cu țările occi
dentale a sporit cu 60 la sută. A 
crescut importul din țările capita
liste destinat construcțiilor capitale. 
Anul trecut Ungaria a achiziționat 
cîteva importante licențe din Occi
dent.

Rezultatele îndeplinirii 
planului pe 1964 
in R. P. Polonă

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
După cum a anunțat agenția P.A.P», 
la Varșovia a fost dat publicitățff 
Comunicatul Direcției Centrale T,de 
Statistică a R. P. Polone cu privire 
la rezultatele îndeplinirii planului 
economiei naționale pe anul 1964. 
După cum rezultă din comunicat, 
planul producției industriei socialis
te a fost îndeplinit în proporție de 
103,7 la sută. Producția industrială 
globală a crescut cu 9,3 la sută față 
de anul 1963. Producția zootehnică 
a crescut cu 2,3 la sută, iar produc
ția culturilor agricole a scăzut cu 
0,2 la sută. Volumul comerțului ex
terior a sporit cu 11,2 la sută.

încetarea din viajă 
a lui Bruno Leuschner

BERLIN 11 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania și Consiliul 
de Miniștri al R. D. Germane a- 
nunță cu profundă durere încetarea 
din viață, în seara zilei de 10 fe
bruarie, a lui Bruno Leuschner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane.

Pentru organizarea funeraliilobTui 
Bruno Leuschner a fost alcătuită o 
comisie de partid și guvernamen
tală condusă de Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. Funeraliile vor avea Ioc 
la 14 februarie.

SĂ FIE CURMATE ACȚIUNILE AGRESIVE 
Împotriva r. d. vietnam!

Bombardarea de către avioane a- 
mericane a unor orașe și localități 
nord-vietnameze a stîrnit în lumea 
întreagă un val de proteste, sporind 
îngrijorarea popoarelor față de pri
mejdiile pentru cauza păcii pe care 
le creează asemenea acțiuni agre
sive.

După cum s-a arătat în comuni
catul comandamentului suprem al 
Armatei populare vietnameze, în zi
lele de 7 și 8 februarie avioane cu 
reacție, decolînd de pe vase port-a- 
vion aparținînd flotei a 7-a ameri
cane, au trecut frontiera R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind ora
șul Dong Hoi și alte cîteva locali
tăți din provincia Quang Binh, pre
cum și o serie de localități din dis
trictul Vin Lin. Avioanele au atacat 
spitale, școli și locuințe, pricinuind 
pierderi de vieți omenești și pagu
be materiale. Ieri, 11 februarie, a 
avut loc un nou bombardament îm
potriva R. D Vietnam. Apărînd in
tegritatea teritorială a patriei lor, 
unitățile antiaeriene și navale ale 
armatei populare nord-vietnameze 
au luptat cu eroism și au doborît și 
avariat numeroase avioane ataca
toare.

Este cunoscut că de mai bine de 
un deceniu, încâlcind prevederile 
acordurilor de la Geneva din 1954 
— care recunoșteau independen
ța, suveranitatea, unitatea și in
tegritatea teritorială a Vietnamu
lui și deschideau calea dezvoltă
rii pașnice în Asia de sud-est — 
cercurile imperialiste au creat în a- 
ceastă regiune a lumii un perma
nent focar de neliniște și încordare. 
Ținerea alegerilor în întregul Viet
nam, care, potrivit acordurilor, ur
mau să aibă loc după 2 ani, a fost 
împiedicată, în pofida repetatelor 
propuneri ale R. D. Vietnam ; s-a 
accentuat scindarea țării, Vietnamul 
de sud fiind transformat într-o bază 
militară. Nu numai că trupele stră
ine nu au fost retrase, așa cum 

prevedeau acordurile, dar s-a petre
cut un proces de continuă adîncire 
a intervenției armate și de angajare 
militară tot mai directă a Statelor 
Unite în Vietnamul de sud ; potrivit 
datelor cunoscute, în perioada 1954— 
sfîrșitul anului 1963, ele au cheltuit 
în Vietnamul de sud 4 miliarde de 
dolari (în prezent circa 2 milioane 
de dolari pe zi) ; au introdus peste 
300 000 tone de armament și material 
de război ; efectivul militarilor lor a 
fost sporit de la 14 000 oameni la 
mijlocul anului 1963, la circă 25 000 
spre sfîrșitul anului trecut. La înce
putul anului 1962 a fost creat la Sai
gon un comandament militar ameri
can, iar anul trecut, în fruntea am
basadei americane — care, după 
Cum recunoștea agenția U.P.I., con
duce direct treburile „guvernului" 
de la Saigon — a fost numit ge
neralul Taylor, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de state 
majore ale armatei S.U.A.

Toate aceste măsuri militare, 
care s-au transformat într-un răz
boi nedeclarat, n-au putut împiedica 
dezvoltarea largă a mișcării de eli
berare, obținerea unor importante 
succese de către forțele patriotice. 
Potrivit relatărilor presei internațio
nale, aceste forțe controlează un te
ritoriu reprezentînd 3/4 din suprafa
ța Vietnamului de sud, cu 8 milioa
ne de locuitori.

In același timp, succesiunea în 
cascadă a clicilor de marionete la 
cîrma Vietnamului de sud a scos și 
mai mult în evidență instabilitatea 
și putreziciunea acestor regimuri, 
care, respinse de cele mai largi pă
turi ale populației, nu se pot men
ține multă vreme nici măcar cu 
sprijin armat din afară.

în legătură cu falimentul acestei 
politici, în Statele Unite se fac auzi
te voci tot mai numeroase care re
cunosc că, în pofida dolarilor chel- 
tuiți, a armamentului și a mi

litarilor trimiși, pozițiile ameri
cane în Vietnamul de sud sînt fără 
speranță și că se acționează pentru o 
cauză iremediabil pierdută. Cunoscu
tul publicist și ideolog american 
Walter Lippmann scria recent : ...,,E 
regretabil, dar a fost o greșeală 
gravă aceea de a ne fi lăsat implicați 
atît de mult în acest conflict. întru- 
cît am săvîrșit această greșeală car
dinală, nu ne putem aștepta să gă
sim modalități atrăgătoare și glori
oase de îndreptare a ei. Va trebui 
să plătim pentru greșeala noas
tră și va trebui să căutăm soluția 
cea mai puțin dificilă și cea mai pu
țin neatrăgătoare... Sînt înclinat să 
cred că, dacă lăsăm lucrurile să 
meargă în derivă, intervenția ame
ricană se va încheia nu cu un tros
net, ci cu un geamăt. Dacă există 
ceva mai bun de făcut, nu va 
fi făcut cu ajutorul bombardierelor 
sau prin schimbarea generalilor în 
Vietnamul de sud. Va trebui făcut în 
cadrul unei propuneri și unei acțiuni 
diplomatice".

în contrast cu pozițiile realiste, 
cercurile imperialiste agresive, în- 
dîrjite de eșecurile suferite, s-au 
pronunțat demult pentru extinde
rea războiului din Vietnamul de sud 
prin atacarea Republicii Democrate 
Vietnam. O expresie a acestei o- 
rientări agresive a constituit-o 
provocarea militară de la 5 august 
1964 din regiunea golfului Tonkin. 
Se știe că această acțiune a- 
venturistă nu i-a ajutat cîtuși de 
puțin pe inițiatorii ei să evite pro
cesul de dezintegrare a pozițiilor a- 
mericane în Vietnamul de sud, pro
ces care, dimpotrivă, s-a intensi
ficat.

în perioada care a trecut de a- 
tunci, pe teritoriul sud-vietnamez au 
fost aduse noi cantități de armament 
și echipament militar, a fost iniția
tă o acțiune de internaționalizare a 
conflictului prin hotărîrea de trimi
tere în Vietnam a unor unități mi

litare sud-coreene, au continuat in
cursiunile aeriene deasupra terito
riului R. D. Vietnam, a fost intensi
ficată intervenția armată în Laos — 
măsuri al căror ansamblu nu poate 
decît să confirme intențiile de a se 
merge mai departe pe calea extinde
rii războiului în această parte a 
lumii.

în acest context se integrează 
bombardamentele care continuă îm
potriva localităților din R. D. 
Vietnam. Fapte evidente infirmă 
afirmația cuprinsă în declarația ofi
cială americană, potrivit căreia ac
țiunile militare au fost limitate la 
cele două bombardamente din 7 și 8 
februarie, iar inițiatorii lor n-ar ur
mări extinderea războiului. Pe bună 
dreptate ziarul italian „Corriere della 
Serra" pune întrebarea dacă aceste 
bombardamente „constituie un act 

. izolat cu scop de intimidare sau 
începutul unui atac în stil mare 
împotriva Vietnamului de nord, așa 
cum cere de mult Saigonul și cum 
consideră necesar și numeroși mili
tari americani. Dacă este vorba de 
un act izolat — continuă ziarul — el 
nu va reuși să constituie o intimi
dare ; dacă acesta e începutul unei 
extinderi a războiului, ne aflăm în 
fața unei noi etape a conflictului".

Opinia publică iubitoare de pace 
respinge pretextul potrivit căruia 
acțiunile împotriva R. D. Vietnam 
ar constitui „un răspuns" la ope
rațiunile încununate de succes în
treprinse în ultimele zile de partiza
nii sud-vietnamezi împotriva u- 
nor aeroporturi, cazărmi și alte 
obiective militare din Vietna
mul de sud. Loviturile date de 
forțele patriotice sud-vietnameze, 
lupta de eliberare a populației 
din Vietnamul de sud nu pot 
constitui motive pentru acte de 
agresiune împotriva R. D. Viet
nam. Poporul sud-vietnamez se 
află în propria lui țară și face 
față cu eroism unei intervenții 
militare în treburile sale interne ; 
iar dacă în cursul luptei drep
te pe care o desfășoară sînt lovi
te obiective militare americane, 
aceasta nu face decît să sublinieze 
o dată mai mult că ele nu-și au lo
cul pe pămînt străin, la mii și mii 
de kilometri depărtare de granițele 
S.U.A. Angajîndu-se direct în răz
boiul împotriva forțelor de elibera
re sud-vietnameze, S.U.A. nu pot a

tribui nimănui altuia decît lor în
sele răspunderea pentru contra-lovi- 
turile pe care le primesc din partea 
acestor forțe.

Demonstrînd inconsistența însuși 
pretextului invocat oficial — „re
presalii" față de succesele forțelor 
patriotice sud-vietnameze — o serie 
de fapte vin să contureze părerea 
că agresiunea de duminică și luni a 
fost dinainte concepută, avînd ca
racterul unei acțiuni premedi
tate. în articolul intitulat „în
trebări la care nu am primit răs
punsuri", corespondentul din Wa
shington al ziarului „New York Ti
mes", Charles Moore, a atras atenția 
asupra „coincidenței" stranii că în 
momentul declanșării incursiunilor 
împotriva R. D. Vietnam, navele 
port-avion ale flotei a 7-a americane, 
de obicei dispersate, se concentra
seră în fața coastelor vietnameze. 
La această „coincidență" se mai a- 
daugă asemenea fapte, petrecute 
concomitent, oa „misiunea spe
cială" întreprinsă la Saigon de Mc. 
G. Bundy, consilier personal al pre
ședintelui S.U.A., dislocarea, pentru 
„protecție în fața unor contra-mă- 
suri", a batalionului de rachete anti
aeriene „Hawk" adus din California 
și care, deci, se găsea pe drum cu 
mult înainte de 7 februarie.

Operațiunile întreprinse de forțele 
armate ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam constituie o violare deose
bit de gravă a normelor elementare 
ale relațiilor internaționale, carac
terizată pe drept cuvînt ca un aten
tat împotriva păcii și o provocare 
internațională. Ca și intervențiile 
militare în Laos și Congo, ca și po
litica dușmănoasă împotriva Cubei 
sau folosirea de către colonialiști a 
Malayeziei împotriva mișcării de eli
berare națională — acest nou act de 
război este opera acelor cercuri inte
resate să mențină focarele de neli
niște în lume, dornice să înăs
prească situația internațională și sa 
agraveze încordarea, să reînvie po- 
litioa de „balansare pe marginea 
prăpastiei", să alimenteze pericolul 
unei conflagrații. Agresiunea împo
triva R. D. Vietnam face parte din 
lanțul de încercări ale neocolonia- 
liștilor de a zăgăzui valul luptei 
antiimperialiste și anticolonialiste, 
de a înăbuși prin forța armelor miș
carea de eliberare din țările Asiei, 
Africii, Americii Latine și dreptul 

popoarelor de a dispune ele însele 
de propria lor soartă.

Interesele tuturor popoarelor im
pun curmarea fără întîrziere a unor 
asemenea acte care aduc grave pre
judicii cauzei păcii în lume. în De
clarația dată publicității la 8 februa
rie de guvernul Republicii Demo
crate Vietnam, acesta, pe bună drep
tate, „cere cu hotărîre ca guvernul 
american să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam, să respecte su
veranitatea și independența, unita
tea și integritatea teritorială a Viet
namului, să pună capăt imediat răz
boiului său agresiv din Vietnamul 
de sud și tuturor acțiunilor război
nice împotriva R. D. Vietnam. Gu
vernul american trebuie să poarte 
întreaga răspundere pentru toate 
consecințele care decurg din politi
ca sa agresivă și războinică dusă în 
această regiune".

Acțiunile militare împotriva R. D. 
Vietnam au stîrnit protestul legitim 
al țărilor socialiste și al tuturor for
țelor păcii. Subliniind că poporul 
R. D. Vietnam apără o cauză dreap
tă, își apără independența naționa
lă, libertatea și are prieteni de nă
dejde și puternici, Declarația gu
vernului U.R.S.S. arată că „în 
fața acțiunilor menționate ale S.U.A., 
Uniunea Sovietică va fi nevoită, îm
preună cu aliații și prietenii săi, să 
ia noi măsuri pentru apărarea 
securității și întărirea capacității de 
apărare a R. D. Vietnam". „O agre
siune a Statelor Unite împotriva 
R. D. Vietnam — se spune în decla
rația dată publicității la 9 februarie 
de guvernul R. P. Chineze — în
seamnă o agresiune împotriva Chi
nei. Poporul chinez de 650 milioa
ne cu siguranță că nu va sta cu bra
țele încrucișate ; el este bine pre
gătit în această privință".

Exponenți ai opiniei publice, oa
meni de diferite orientări și repre
zentanți a diferite pături sociale, or
ganizații obștești naționale și in
ternaționale — sindicale, ale femei
lor, tineretului etc. — mișcarea de 
luptă pentru pace au condamnat cu 
energie atacurile împotriva R. D. 
Vietnam. Indignarea opiniei publice 
mondiale față de aceste acte și-a gă
sit expresia în numeroasele mitin
guri și demonstrații de masă, în 
luări de poziție în presă și adunări 
de protest. Numeroși oameni politici 

din diferite țări, inclusiv din Occi
dent, respingînd linia de extindere 
a războiului din Vietnam, subliniază 
necesitatea de a se depune toate 
eforturile pentru a obține încetarea 
acțiunilor agresive împotriva R< D. 
Vietnam, a se asigura respectarea 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
a suveranității, integrității și secu
rității R. D. Vietnam, a dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Și în S.U.A., în contrast cu cer
curile extremiste care se pronunță 
pentru extinderea războiului din 
Vietnam, se fac auzite tot mai 
multe glasuri care dezaprobă ac
țiunile întreprinse împotriva Viet
namului de nord. Astfel, sena
torul Wayne Morse a declarat că 
ele reprezintă „o pagină neagră.-,„în 
cartea istoriei americane". Alți con
gresmeni americani, printre care 
senatorii Albert Gore, Ernest Grue- 
ning, precum și John Lindsay, mem
bru al Camerei Reprezentanților, 
s-au pronunțat pentru o soluționare 
pașnică a problemelor sud-vietna
meze cerînd — cum a subliniat a- 
cesta din urmă — ca „tristul război 
din Vietnamul de sud să nu se trans
forme într-un conflict global".

Poporul romîn își exprimă << de
plina solidaritate cu R. D. Vietnatn, 
țară a lagărului socialist, și protes
tează cu fermitate împotriva actelor 
agresive săvîrșite de forțele militefre 
ale S.U.A., ca și împotriva oricărei 
încercări de extindere a războiului 
din Vietnam. Poporul nostru a fost și 
este alături de lupta dreaptă a po
porului vietnamez, pentru apărarea 
independenței naționale și integri
tății teritoriale a R. D. Vietnam, 
pentru realizarea reunificării țării m 
conformitate cu acordurile de la Ge
neva. '

Interesele păcii cer în modul 
cel mai hotărît să se pună capăt ac
țiunilor agresive ale S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam, să înceteze in
tervenția militară din Vietnamul .de 
sud, să se respecte, potrivit cu acor
durile de la Geneva din 1954, drepr 
tul sacru al poporului vietnamez-de 
a fi stăpîn pe propria sa soartă și 
a-și făuri, nestingherit de nimeni, 
viitorul de pace și prosperitate spre 
care năzuiește.

COMENTATOR



Opinia publică mondială protestează cu hotărîre 
împotriva atacurilor aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam

Declarația comună
sovieto-vietnameză

RANGOON 11 (Agerpres). — Co
mitetul birmanez pentru solidarita
tea afro-asiatică a dat publicității 
o declarație în care își exprimă pro
testul împotriva atacurilor aeriene 
ale aviației S.U.A. asupra teritoriu
lui Republicii Democrate Vietnam. 
„Recentele atacuri aeriene împo
triva R. D. Vietnam constituie o 
încercare a imperialismului ameri
can de a extinde agresiunea în 
Asia de sud-est“ — se arată în de
clarație.

PARIS 11 (Agerpres). — Confe
derația Generală a Muncii din Fran
ța a adresat Federației sindicatelor 
din Vietnam o telegramă în care își 
exprimă dezaprobarea față de noua 
agresiune împotriva R. D. Vietnam 
și asigură pe oamenii muncii viet
namezi de solidaritatea muncitorilor 
francezi și de sprijinul lor hotărît 
pentru restabilirea păcii în Vietnam.

TOKIO 11 (Agerpres). — Haruo 
Okada, deputat în Parlamentul ja
ponez din partea Partidului socia
list, a condamnat atacarea de către 
aviația americană a teritoriului R.D. 
Vietnam calificînd această acțiune 
drept „un act de agresiune"; Luînd 
cuvîntul în fața Comitetului bugetar

Un nou atac împotriva 
unor localități 
din R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). Avioane 
militare americane au efectuat joi 
la amiază un nou atac împotriva 
unor localități din Vietnamul de 
nord.

După cum a relatat, la o confe
rință de presă, șeful misiunii de le
gătură a Comandamentului suprem 
al Armatei populare vietnameze, 
colonelul Ha Van Lau, un mare 
grup de bombardiere și avioane de 
vînătoare cu reacție americane de 
tip „F-100" au bombardat și. mitra
liat de trei ori localități nord-viet- 
nameze situate în provinciile Kuang- 
Bin, Nghe-An și în județul Vin-Lin.

Potrivit datelor preliminare arti
leria antiaeriană a Armatei Popu
lare Vietnameze a doborît șapte a- 
vioane și a avariat grav alte cîteva 
avioane militare americane. Un pi
lot american a fost făcut prizonier.

Corespondență din Atena

Rezultate 
electorale

ÎN PREAJMA DESCHIDERII 
TÎRGULUI MONDIAL AL ATLANTICULUI

semnificative
Rezultatele definitive ale alegerilor 

parfiale pentru cele 16 consilii munici
pale d in Grecia continuă să fie comen
tate de presa greacă. După cum s-a 
anunfaf, cele 16 posturi de primari au 
fost tmpărfite în felul următor : 12 parti
dul de guvernămînt Uniunea de centru, 
2 uniunea democratică de stingă (E.D.A.) 
și 2 partidul de dreapta E.R.E. Zia
rele de centru relevă că în unele regiuni, 
unde în luna iulie 1964 fuseseră aleși 
candidafii partidului E.R.E., de data a- 
ceasta au fost aleși reprezentanjii Uniu
nii de centru.

Aceste alegeri, deși parțiale, au con
stituit, potrivit presei guvernamentale, 
o apreciere concretă a primului an 
de guvernare a partidului Uniunea de 
centru. Ziarul guvernamental „To Vima” 
scrie că „Rezultatele alegerilor sînt fără 
îndoială un indice al orientării poporu
lui”. „Elefteria” relevă că noul sufragiu 
popular „constituie expresia speranțelor 
poporului în îndeplinirea de către gu
vern a cerințelor sale”.

Un spațiu important acordă ziarele 
analizei modului cum a fost realizat a- 
cest succes electoral. Ziarele de stînga 
„Avghi” și „Demokratiki Allaghi” critică 
presa de centru pentru încercarea ei de 
a atribui succesul exclusiv partidului de 
guvernămînt, arătînd că aceasta înseam
nă o tendință nereușită de a subestima 
importanța colaborării în alegeri între 
E.D.A. și partidul Uniunea de centru.

Presa partidului E.R.E. arată că șapte 
din candidații Uniunii de centru au ob
ținut numărul necesar de voturi datorjtă 
cooperării cu E.D.A. Astfel ziarul de 
dreapta „Etnikos Kirics" subliniază că 
„puterea E.R.E. este mai mică decît a 
celor două forțe unite". E.R.E. nu și-a 
putut menține pozițiile dobîndite în ale
gerile din iulie anul trecut. „Pentru 
E.R.E. — scrie ziarul de centru „Elef
teria" — ar trebui să fie evident ce 
concluzii să tragă. Vînturarea perico
lului. comunist și a altor pericole inexis
tente a reușit să înstrăineze acest partid 
de marea majoritate a poporului. Dacă 
E.R.E. nu își schimbă lozincile și politica 
în conformitate cu maturitatea arălată de 
poporul grec, este sigur că va decădea 
și mai mult".

Partidul E.D.A., cu toate că a sprijinit 
în multe provincii alegerea candidaților 
partidului Uniunii de centru, neprezen- 
tind candidați proprii, a obținut mai mul
te voturi decît în alegerile legislative 
din februarie 1964, în unele, provincii 
proporția fiind depășită chiar de trei ori. 
Cercurile de stînga apreciază rezultatul 
acestor alegeri parțiale ca reprezentînd 
o victorie a forțelor democratice, a co
laborării electorale dintre partidele U- 
niunea de centru și E.D.A.

Constantin ALEXANDROAIE 

al Camerei Reprezentanților el a a- 
rătat că acest bombardament con
stituie „o violare a Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite".

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Cîteva sute de femei au demonstrat 
în fața Casei Albe în semn de pro
test împotriva amestecului S.U.A. în 
Vietnamul de sud cerînd instaura
rea păcii in această țară pe calea 
tratativelor. Manifestantele, membre 
ale organizației „Femei, luptați pen
tru pace", purtau pancarte pe care 
era scris : „Cerem încetarea focului 
în Vietnam". .

DJAKARTA 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al partidului națio
nal din Indonezia, Aii Sastroamidjo- 
jo, a făcut o declarație în care și-a 
exprimat protestul în legătură cu in
tervenția agresivă a forțelor militare 
ale S.U.A. în R. D. Vietnam. El a 
menționat că această acțiune repre
zintă o amenințare "pentru întreaga 
Asie de sud-est, adăugind că „lupta 
antiimperialistă este o luptă comună 
a popoarelor vietnamez și indone
zian".

Organizația centrală a sindicatelor 
din întreaga Indonezie (S.O.B.S.I.), 
Mișcarea femeilor din Indonezia, 
Frontul Tineretului din Indonezia și 
Secretariatul Asociației ziariștilor 
afro-asiatici au dat publicității de
clarații în care protestează împotriva 
atacurilor agresive și a bombardării 
de către aviația americană a terito
riului Republicii democrate Vietnam, 
cerînd, totodată, retragerea trupelor 
americane din Vietnamul de sud.

NEW DELHI 11 (Agerpres). — In 
capitala Indiei demonstranții împo
triva agresiunii săvîrșite asupra 
R. D. Vietnam au adoptat un pro
test în care se. arată că prin această 
acțiune se încalcă suveranitatea și 
integritatea teritorială a acestei 
țări. Opinia publică din India, se 
arată în document, cere retragerea 
forțelor armate americane din 
Vietnamul de sud, pentru a se oferi 
posibilitatea vietnamezilor să-și ho
tărască singuri soarta.

LONDRA 11 (Agerpres). — Un 
grup de 50 de laburiști, membri ai 
Camerei Comunelor, au semnat o 
moțiune în care cer guvernului să 
ia inițiativă pentru „încetarea fo
cului și o reglementare politică, 
care sînt esențiale pentru restabili
rea păcii în Vietnam". Moțiunea a

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO 11. — Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmi
te : In legătură cu apropiata deschi
dere a Tîrgului Mondial al Atlanti
cului, presa din Montevideo publică 
informații și reportaje consacrate 
prezenței Romîniei la această im
portantă manifestare economică, 
apreciind că aceasta contribuie la 
dezvoltarea pe viitor a schimburilor 
comerciale romîno-uruguayene, în 
general, și a colaborării în domeniul 
utilajului petrolier, în special.

Ziarele „La Mananu", „El Debate" 
și „Informacion" relevă dezvoltarea

Muncitorii spanioli care lucrează in R.F.G. manifestează la Frankfurt in 
semn de solidaritate cu victimele represiunii franchiste din Spania

Consfătuirea de la Noukachott
NOUKACHOTT 11 (Agerpres). — 

Șefii a 13 state africane de limbă 
franceză s-au întrunit miercuri sea
ra în cadrul unei consfătuiri consa
crate problemelor economice. In cu- 
vîntarea rostită la ceremonia de des
chidere a consfătuirii, președintele 
Mauritaniei, Mokhtar Ould Daddah, 
a declarat că țările aparținînd așa- 
numitei Uniuni afro-malgașe trebuie 
să depună eforturi în vederea unei 
strînse colaborări pe plan economic.

Printre problemele care urmează 
să fie discutate de șefii statelor par
ticipante, figurează problema congo
leză. Miercuri seară, emisarul spe
cial al primului ministru, Moise 

fost publicată după o ședință de 
două ore în care numeroși membri 
ai Parlamentului britanic au criticat 
politioa Statelor Unite în Vietnam.

„Camera Comunelor, se subliniază 
în moțiune, consideră că politica 
guvernului britanic cu privire la 
Vietnam se bazează pe acceptarea 
în principiu a declarației conferin
ței de la Geneva din 1954. Politica 
S.U.A. izvorăște din neacceptarea a- 
cestei declarații și de aceea obiecti
vele celor două țări nu pot fi ace
leași".

LONDRA 11 (Agerpres). — Trei
zeci de membri ai organizației „Co
mitetul celor o sută" din Anglia 
s-au prezentat miercuri seara la 
Camera Comunelor pentru a-și ex
prima protestul în legătură cu ac
țiunile războinice ale armatei ame
ricane în Vietnam.

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
In capitală UrugUayUlui a avut loc 
o puternică demonstrație de pro
test împotriva acțiunilor agresive 
ale aviației americane asupra teri
toriului R. D. Vietnam. La de
monstrație au luat parte peste 1 000 
de persoane. Manifestanții au stră
bătut străzile orașului purtînd lo
zinci care condamnau această ac
țiune.

BERLIN 11 (Agerpres). — Cetă
țenii Berlinului au participat 
miercuri la un miting de masă or
ganizat de Consiliul național al 
Frontului național al Germaniei de
mocrate pentru a-și exprima soli
daritatea Cu poporul nord-vietna- 
mez. Secretarul general al Consi
liului păcii din Republica Demo
crată Germană, G. Wilman, a de
clarat că populația R.D.G. își ex
primă sentimentele frățești față de 
poporul vietnamez și condamnă 
agresiunea americană. Participanții 
la miting au adoptat o rezoluție în 
care se cere încetarea agresiunii 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam.

ATENA 11 (Agerpres). — Intr-o 
declarație a Comitetului executiv al
E.D.A.  se arată că acțiunea agresi
vă împotriva R. D. Vietnam ame
nință nu numai regiunea Asiei de 
sud-est dar și pacea lumii. Declara
ția cere retragerea tuturor milita
rilor americani din Vietnamul de 
sud.

industriei romînești de utilaj petro
lier și capacitatea ei de a furniza 
instalații altor țări. Ziarul „El 
Popular" scrie că Râul Irureta Go- 
yena, președintele Comitetului Uru
guayan pentru apărarea petrolului, 
s-a referit, într-o conferință de pre
să, la posibilitatea achiziționării in
stalației de foraj și intervenție 
„T-50”, fiind corespunzătoare lucră
rilor de foraj care trebuie realizate 
în Uruguay. Ziarul „El Plata" pu
blică fotografia instalației romînești, 
subliniind înaltele ei calități și per
formanțe tehnice.

Chombe, însoțit de colaboratorul 
ministrului de externe belgian, 
Rotschild, specialist în probleme 
congoleze, nu au fost admiși la lu
crările consfătuirii, iar mesajul pe 
care aceștia au vrut să-1 prezinte 
șefilor de state africane nu a fost 
luat în considerație deoarece „nu a 
fost formulat în modul cuvenit".

Obiectivele urmărite de actuala 
consfătuire, printre care înființarea 
unei organizații economice comune 
care să constituie un intermediar 
între Organizația Unității Africane 
și țările Pieței comune, au provocat 
rezerve serioase din partea unor 
state africane.

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
R. P. Romînd aleasă membră a Consiliului 
Economic și Social

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
In ședința din 10 februarie 1965 
a Adunării Generale O.N.U. au fost 
aleși prin consimțămînt general noi 
membri ai Consiliului Economic și 
Social. Printre noii membri aleși, 
fără obiecțiuni, pe o perioadă de 3 
ani, sînt : Romînia, Canada, Pa
kistan, Peru și S.U.A. Consiliul 
Economic și Social este organismul 
specializat al O.N.U. care dezbate 
în două sesiuni anuale problemele 
dezvoltării economiei mondiale, pro
blemele industrializării și planifi
cării, valorificării resurselor natu
rale, probleme sociale și coordo
nează activitatea instituțiilor specia
lizate și a unor organizații negu
vernamentale. Intrucît pentru cel 
de-al șaselea loc candidează două 
țări, Republica Gabon și Guineea, 
președintele sesiunii va continua joi 
consultările în Biroul său, ceea ce 
înseamnă, în fapt, că va avea loc 
un vot neoficial.

în aceeași ședință a Adunării Ge
nerale, a fost numit ca membru al 
Comitetului consultativ pentru pro
blemele administrative și bugetare, 
pe o perioadă de 3 ani, delegatul 
R. P. Romîne, Dragoș Șerbănescu. 
Au fost, de asemenea, numiți dele
gații Braziliei, Nigeriei și R.A.U. 
Totodată, a fost aprobată desemna
rea unor noi membri în Comitetul 
pentru contribuții, Comitetul de in
vestiții al Adunării Generale, Tri
bunalul administrativ al O.N.U. și 
în alte organisme.

Participanții la ședință au confir
mat, fără vot, numirea lui Râul Pre- 
bisch (Argentina) în funcția de se
cretar general al organismului per
manent al Conferinței Națiunilor U-

Primul ministru canadian cere o reexaminare 
a principiilor alianței atlantice

OTTAWA 11 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîhtare rostită la „Clubul cana
dian" din Ottawa, primul ministru al 
Canadei, Lester Pearson, a făcut o 
expunere a poziției guvernului său

Disensiunile 
dintre Mende 
și Strauss

BONN 11 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. relatează că în sînul coaliției 
guvernamentale de la Bonn a izbuc
nit un conflict între vicecancelarul 
Erich Mende, președintele Partidului 
liber-democrat, și Frantz Josef 
Strauss, președintele Uniunii creș- 
tin-sociale. Conflictul a izbucnit în 
urma declarației lui Mende că nu
mirea lui Strauss într-un post mi
nisterial nu poate fi luată în discu
ție atîta timp cît nu vor fi clarifi
cate pe cale judecătorească anumite 
acuzații care i se aduc. Strauss, la 
rîndul său, i-a reproșat lui Mende 
că prin această acuzație încalcă în
țelegerea privitoare la colaborarea 
dintre partidele coaliției guverna
mentale. Conflictul urmează să fie 
examinat în cursul unor discuții la 
care va lua parte și cancelarul fede
ral Ludwig Erhard. 

ROMA. Joi au început lucrările ple
narei C.C. al Partidului Socialist Ita
lian, care urmează să discute situația 
politică din țară, mai ales poziția 
principalului partener al socialiștilor 
din coaliția guvernamentală, Partidul 
democrat-creștin.

BRUXELLES. In Belgia a fost 
creat Comitetul de luptă împotriva 
prescrierii crimelor săvîrșite de na
ziști în perioada celui de-al doilea 
război mondial. Din comitet fac parte 
reprezentanți ai aproape 20 organi
zații ale foștilor deținuți politici, parti- 
cipanți la mișcarea de rezistență, ai 
organizațiilor de tineret și studențești.

PEKIN. După cum relatează agen
ția China Nouă, președintele Pakis
tanului, Mohamed Ayub Khan, va 
face o vizită de stat de șapte zile în 
R. P. Chineză, la începutul lunii 
martie a.c. Vizita are loc la invitația 
președintelui R.P. Chineze, Liu Șao-ți, 
și a premierului Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai.

TOKIO. Ministrul afacerilor exter
ne al Indoneziei, dr. Subandrio, a so
sit lș 11 februarie la Tokio pentru o 
vizită de patru zile.

DELHI. Au luat sfîrșit convorbi
rile dintre primul ministru francez,

nite pentru comerț și dezvoltare. 
S-a hotărît ca prima ședință a Con
siliului executiv al acestui organism 
să aibă loc în luna aprilie, iar în 
lunile august-septembrie să se des
fășoare la Geneva o conferință a ță
rilor care nu au ieșire la mare. Fără 
nici un fel de obiecții a fost apro
bată o rezoluție cu privire la pre
lungirea mandatului Oficiului de a- 
jutor și lucrări O.N.U. pentru refu- 
giații din Palestina, precum și reco
mandarea secretarului general U 
Thant privind înființarea Școlii in
ternaționale a O.N.U.

Președintele sesiunii a prezentat 
Adunării Generale o rezoluție în 
care cere țărilor membre să avan
seze sume echivalente cu 80 la sută 
din cota lor parte din bugetul orga
nizației pe anul 1964, pentru a per
mite O.N.U. să-și desfășoare acti
vitatea pînă în luna septembrie. In 
rezoluție se arată că aceste sume 
nu reprezintă contribuții pentru ac
țiunile O.N.U. în Congo și Orientul 
Apropiat.

Adunarea Generală a hotărît ca 
viitoarea ședință să aibă loc marți 
16 februarie, cînd vor fi examinate 
recomandările făcute în problemele 
bugetare.

★
După cum anunță agenția TASS, 

la 10 februarie N. T. Fedorenko, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a făcut o vizită lui U 
Thant, secretar general al O.N.U., 
și i-a remis instrumentele de ratifi
care a amendamentelor la articolele 
23, 27 și.61 din Carta O.N.U. care au 
fost ratificate la 18 decembrie 1964 
de Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

față de unele dintre principalele 
probleme internaționale. Pearson a 
declarat că a sosit momentul „să 
fie reexaminate principiile pe baza 
cărora a fost creată, în urmă cu 16 
ani, alianța atlantică". El a subliniat 
că în această problemă trebuie ela
borată o nouă concepție întrucît 
„ceea ce era valabil în 1948 nu mai 
este valabil în 1965“. Premierul ca
nadian a declarat că „pentru Canada 
este imposibil să ia în considerare o 
alianță atlantică fără participarea 
Franței" și a propus un proiect de 
reorganizare a blocului N.A.T.O. în 
virtutea căruia țările membre ale 
organizației din Europa occidentală 
se vor angaja să asigure securitatea 
de o parte a Atlanticului, iar cele 
din America de Nord, de cealaltă 
parte. Canada, a spus el, „va trebui 
să examineze cu seriozitate dacă ac
tuala ei contribuție peste ocean în 
cadrul N.A.T.O. este cea mai bună 
pentru apărarea păcii". Totodată el 
a precizat că nu este vorba ca gu
vernul canadian să renunțe la obli
gațiile asumate în ce privește apă
rarea colectivă „ci să știm cum poate 
fi asigurată o mai mare eficacitate 
în momentul cînd condițiile au în
ceput să se schimbe". Referindu-se 
la această parte a cuvîntării lui 
Pearson, agenția France Presse re
latează că, potrivit observatorilor, ea 
înseamnă o schimbare de poziție 
care apropie pozițiile canadiene de 
concepțiile generalului de Gaulle cu 
privire la N.A.T.O.

Georges Pompidou, și primul minis
tru al Indiei, Lal Bahadur Shastri.

LONDRA. Congresul sindicatelor 
britanice a recomandat guvernului să 
efectueze o reducere a cheltuielilor 
militare pentru a elibera astfel resur
se care să fie folosite „în scopuri mai 
utile". Congresul propune reducerea 
serioasă a alocărilor pentru bazele 
militare.

GUAYAQUIL. Ministrul de finanțe 
al Ecuadorului, Alberto Quevedo Toro, 
a declarat că guvernul său dorește să 
stabilească relații comerciale cu țările 
socialiste europene. El a spus că aceas
ta va permite Ecuadorului să deschidă 
noi piețe pentru produsele sale și să 
obțină produsele necesare pentru dez
voltarea economiei sale.

SAIGON. In cadrul unei reuniuni 
a Consiliului forțelor armate sud- 
vietnameze a fost format în noaptea 
de 10 spre 11 februarie noul cabinet 
ministerial a cărui componență însă 
nu a fost anunțată.

LONDRA. Banca Angliei a anun
țat miercuri că importantul credit de 
trei miliarde dolari, furnizat de către 
cele zece bănci centrale americane și 
vest-europene pentru a ajuta la redre
sarea lirei sterline a cărei situație se

HANOI 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, a fost 
dată publicității declarația comună 
sovieto-vietnameză semnată la sfîr- 
șitul vizitei în R. D. Vietnam a de
legației Uniunii Sovietice.

Cele două părți au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor pri
vind relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Viet
nam și și-au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea cu succes a co
laborării dintre ele.

Delegația R. D. Vietnam a expri
mat sentimentele de dragoste și de 
profundă recunoștință ale ■poporului 
vietnamez față de poporul sovietic 
frățesc pentru ajutorul și sprijinul 
uriaș pe care i-1 acordă în opera de 
construire a socialismului.

Guvernul U.R.S.S. a reafirmat că, 
prmînd principiile internaționalis
mului socialist, el nu va rămîne in
diferent față de necesitatea asigură
rii securității țării socialiste frățești 
și va acorda R. D. Vietnam ajuto
rul și sprijinul necesar. Guvernele 
celor două țări au căzut de acord 
asupra măsurilor care vor fi între
prinse în scopul întăririi capacității 
de apărare a R. D. Vietnam și au 
convenit să efectueze consultări pe
riodice asupra problemelor mențio
nate.

Uniunea Sovietică sprijină pe 
deplin lupta eroică justă a popu
lației Vietnamului de sud pentru in
dependență, democrație, pace și 
neutralitate, pe care aceasta o duce 
sub conducerea Frontului național 
de eliberare din Vietnamul de sud.

Cele două părți au declarat în de
plin acord că singura cale justă 
pentru rezolvarea problemei sud- 
vietnameze constă în îndeplinirea 
în mod neabătut de către S.U.A. a

Primirea de către Mao Țze-dun și tiu Șao ți 
a delegației sovietice conduse de A. N. Kosîghin

PEKIN 11 (Agerpres). — După cum 
transmit agențiile TASS și China 
Nouă, in dimineața zilei de 11 fe
bruarie Mao Țze-dun, președintele 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
și Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, au primit pe A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și pe membrii de
legației sovietice conduse de el.

Au fost de față Ciu En-lai, vice
președinte al C.C. al P. C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Den Siao-pin, secretar ge
neral al C.C. al P. C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Pîn Cijen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, Can I, vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, He Lun, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier al Con

Sosirea delegației sovietice la Phenian
PHENIAN 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS și 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, în după-amiaza zilei de 11 
februarie, la invitația guvernului 
R. P. D. Coreene, a sosit la Phenian 
delegația sovietică condusă de A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Pe aeroport oaspeții sovietici au 
fost întîmpinați de Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R. P. D. Coreene, 
Pak Kîm Ciol, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, și alți conducători de partid și 
de stat. Au fost de față V. P. Mos- 
kovski, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. D. Coreeană, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Phenian.

înrăutățise în luna noiembrie a anului 
trecut, va fi prelungit pe încă trei 
luni.

BONN. Procurorul de stat Gerhard 
Zack din Frankfurt pe Main a comu
nicat că în prezent se fac ultimele 
pregătiri în vederea începerii unui nou 
proces intentat unor foști membri ai 
detașamentelor SS și ai personalului 
lagărului de exterminare de la Ausch
witz, acuzați de participare și com
plicitate la asasinarea unui mare 
număr de deținuți.

CAIRO. Azi se întrunește din nou 
la Nairobi Comisia O.U.A. de conci
liere pentru Congo constituită din re
prezentanții a zece țări africane.

BRUXELLES. Fostul prim-ministru 
congolez Cyrille Adoula a făcut cu
noscut că renunță la candidatura sa 
în viitoarele alegeri din Congo. în si
tuația actuală ținerea unor alegeri în 
condiții normale este imposibilă în 
Congo — a declarat el.

PEKIN. La 10 februarie a fost sem
nat, în prezența vicepremierului Li 
Sien-nien, un acord comercial între 
R. P. Chineză și Republica Unită 
Tanzania și un protocol cu privire la 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări în perioada 1965—1969. 

acordurilor de la Geneva : S.U. 
trebuie să pună capăt neîntîrzi ”!? 
războiului agresiv, să-și retragă din 
Vietnamul de sud trupele, persona
lul militar și să evacueze armamen
tul, să înceteze orice amestec în 
treburile Vietnamului de sud, acoț- 
dînd poporului sud-vietnamez drep
tul de a-și rezolva singur treburile 
sale interne.

Părțile au reafirmat că intensifi
carea luptei pentru apărarea păcii 
generale, zădărnicirea planurilor 
primejdioase ale imperialiștilor, con
stituie o sarcină urgentă.

Cele două părți au sprijinit pro
punerea guvernului Republicii Popu
lare Chineze privind convocarea 
unei conferințe la nivel înalt a tu
turor țărilor lumii în vederea discu
tării problemei interzicerii totale și 
a distrugerii definitive a armei nu
cleare.

Ele și-au exprimat hotărîrea de 
a lupta împotriva planurilor unor 
state imperialiste membre ale blo
cului militar N.A.T.O. de a crea for
țele nucleare multilaterale, de a per
mite accesul revanșarzilor vest-ger- 
mani la arma nucleară. Ele au spri
jinit măsurile elaborate de țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia, îndreptate spre asigurarea ca
pacității de apărare a acestor țări și 
a securității în Europa.

Unitatea și coeziunea lagărului so
cialist și a mișcării comuniste inter
naționale, se spune în încheierea de
clarației, constituie o condiție obli
gatorie pentru asigurarea victoriei 
clasei muncitoare și a tuturor po
poarelor în lupta împotriva dușma
nului comun — imperialismul, pen
tru pace, independență națională, 
democrație și socialism.

siliului de Stat, Kan Șen, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, general de armată 
Lo Jui-țin, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare chineze de 
eliberare.

La primire a asistat, de asemenea, 
S. V. Cervonenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice în R. P. Chineză.

In aceeași zi, A. N. Kosîghin a 
oferit o recepție la ambasada so
vietică.

La recepție au luat parte Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen I, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Joi, delegația Uniunii Sovietice a 
părăsit capitala R. P. Chineze ple- 
cînd spre Phenian. Delegația a fost 
condusă de Ciu En-lai, Cen I și de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul din Phenian, pavoa
zat cu drapelele de stat ale U.R.S.S. 
și R. P. D. Coreene, delegația so
vietică a fost salutată de mii de ce
tățeni ai Phenianului.

Kim Ir Sen și A. N. Kosîghin au 
rostit cuvîntări.

★
In aceeași zi delegația sovietică, 

condusă de A. N. Kosîghin, a făcut 
o vizită lui Kim Ir Sen. Au fost 
prezenți Țoi En Ghen, Kim Ir, Pak 
Kîm Ciol și alți conducători de 
partid și de stat coreeni. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire prier • 
tenească.

Cabinetul de Miniștri al R. P. D. 
Coreene a oferit o recepție în cin
stea delegației Uniunii Sovietice. La 
recepție au participat conducători ai 
partidului și guvernului în frunte 
cu Kim Ir Sen. In ctirsul recepției 
Kim Ir Sen și A. N. Kosîghin au 
rostit cuvîntări.

KAMPALA. Guvernul ugandez a 
hotărît să înființeze o serie de insti
tuții bancare de stat prin care să se 
exercite controlul asupra operațiuni
lor financiare și de credit din țară.

MILANO. La Galeria de artă mo
dernă din Milano s-a inaugurat 
miercuri după-amiază o expoziție de 
artă plastică romînească.

NEW YORK. In timp ce tratati
vele în vederea reglementării defini
tive a grevei celor 60 000 de docheri 
americani continuă, activitatea portu
rilor de pe coasta răsăriteană a Atlan
ticului și din golful Mexic a rămas pa
ralizată și miercuri — a 31-a zi de la 
declanșarea grevei.

CAIRO. Intr-un cadru festiv, la 
Cairo a avut loc înmînarea medaliei 
de aur „Frederic Joliot Curie" a Con
siliului Mondial al Păcii lui Haled 
Mohi Ed-Din, publicist, cunoscut mi
litant pe tărîm obștesc din R.A.U.

ACCRA. La Accra au început luni 
lucrările sesiunii Biroului Comitetului 
executiv al Federației sindicatelor din 
întreaga Africă.
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