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jN ZIARUL DE AZI
■ Manifestul F. 0. P. in imagini

In folosul 
oamenilor muncii

(pag. a

■ Presa internațională 
ieri și azi
despre țara noastră

(pag. a IV-a)

ÎNAINTE, pe drumul socialismului, 
BUNĂSTĂRII Șl PĂCII Uzinele „Electroputere'-Craiova : 

hala de montare a transforma
toarelor. Colectivul acestei uzine 
a primit ieri Steagul roșu și di
ploma de întreprindere fruntașă 
pe țară în industria electrotehnică 
în întrecerea socialistă pe 1964. 
(In pag. IV-a : relatări de Ia adu
nările care au avut Ioc in diferite 
întreprinderi fruntașe, prilejuite 
de acordarea acestor distincții)

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la posturile de radio și televiziune

în acești ani s-a aplicat cu continuitate un 
cuprinzător ansamblu de măsuri. îndreptat 
spre îmbunătățirea vieții oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Au fost efectuate două 
majorări substanțiale de salarii; au crescut 
veniturile tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, a sporit puterea de cumpărare și s-a 
îmbunătățit aprovizionarea populației. Reali
zări de seamă s-au obținut în domeniul con
strucției de locuințe. Deși aceste realizări

Primele produse 
la Combinatul 
chimic Craiova

La Combinatul chimic Craiova 
s-au produs primele sute de 
tone de amoniac în cadrul probelor 
tehnologice care se efectuează la li
nia I a fabricii respective. La fabrica 
de acid azotic diluat au început 
probe tehnologice și la linia a H-a 
de fabricație. De curînd a mai intrat 
în probe tehnologice fabrica de azo
tat de amoniu, obținîndu-se pe baza 
amoniacului și acidului azotic pro
dus în combinat primele zeci de tone 
de îngrășăminte.

în cursul acestei luni secto
rul de îngrășăminte va intra parțial 
în funcțiune normală și se vor livra 
agriculturii importante cantități de 
îngrășăminte cu azot. Fabrica de a- 
moniac va produce în etapa finală 
200 000 tone de amoniac anual, iar 
fabrica de azotat de amoniu 300 000 
tone de îngrășăminte. Se execută 
lucrări de construcții și la fabrica de 
uree, cu o capacitate de producție 
de 100 000 tone pe an.

Procesele de fabricație sînt con
duse de la panouri de comandă do
tate cu aparate de măsură și con
trol. Cadrele de muncitori și tehni
cieni cărora li s-a încredințat ex
ploatarea acestor instalații au fost 
pregătite la școli și în unități simi
lare din țară.

6 MARTIE 1945

0 DATĂ MEMORABILĂ
IN ISTORIA POPORULUI NOSTRU

Dragi tovarăși,
LL 7 martie cetățenii patriei noastre își vor 

lege reprezentanții în Marea Adunare Na- 
V ,nală și în sfaturile populare regionale, ra
ionale, orășenești și comunale.

întregul nostru popor întîmpină acest im
portant eveniment într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, cu satisfacția unor mari 
realizări în toate domeniile de activitate.

Bogat și mobilizator este tabloul acestor 
înfăptuiri. Nu există colț al țării 
care să nu cunoască transformări 
înnoitoare.

Viața a confirmat din plin jus
tețea politicii de industrializare, 
promovată cu consecvență de 
partid și guvern ca verigă princi
pală a întregii opere de recon
strucție socialistă a Romîniei. S-a 
creat o temelie puternică pentru 
avîntul continuu al forțelor de 
producție, pentru creșterea rapidă 
și echilibrată a tuturor ramurilor 
economiei naționale.

Intr-un interval de numai 5 ani 
— 1960-1964 — forța industrială 
a Republicii Populare Romîne s-a 
dublat, realizîndu-se în prezent o 
producție globală de 8 ori și ju
mătate mai mare decît în 1938.

Au cunoscut o creștere accele
rată principalele ramuri ale in
dustriei moderne — industria e- 
nergetică, chimică, constructoare 
de mașini. Ele dau astăzi aproape 
jumătate din întreg volumul pro
ducției noastre industriale.

S-a acordat o neslăbită atenție 
introducerii tot mai largi a tehni
cii noi — mijloc sigur de ridicare 
a productivității muncii. A avut 
loc un amplu proces de reutilare 
a întreprinderilor vechi și de în
zestrare a celor noi cu mijloace 
tehnice perfecționate. A crescut
preocuparea pentru îmbunătățirea calității 
produselor, cerință esențială a dezvoltării 
economice.

Un obiectiv constant al partidului îl con
stituie justa repartizare teritorială a forțelor 
de producție. A fost asigurată dezvoltarea 
economică a tuturor regiunilor țării, impri- 
mîndu-se un ritm de dezvoltare mai accen
tuat regiunilor rămase în urmă. Importante 
resurse naturale, odinioară irosite, sînt astăzi 
transformate în produse de înaltă valoare 
economică.

Și în viitor partidul și guvernul vor înfăp
tui cu perseverență politica de industrializare 
socialistă, în vederea dezvoltării armonioase, 
în ritm înalt, a întregii economii, ridicării 
«Sopaîniei la nivelul țărilor avansate ca pro
ducție și consum pe locuitor. Prin sporirea 
capacităților de producție, prin modernizarea 
întreprinderilor existente și construirea unor 
noi obiective modern utilate, prin creșterea 
calificării corespunzător cu cerințele tehnicii 
contemporane și îmbunătățirea continuă a 
calității, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
vor obține noi și importante progrese în dez
voltarea industrială a Romîniei socialiste.

Tovarăși,
încheierea procesului de cooperativizare 

socialistă a deschis agriculturii noastre o cale 
largă de dezvoltare. S-a schimbat radical mo
dul de lucrare a pămîntului. Rezultatele re
marcabile obținute de numeroase gospodării 
agricole ale statului și de cooperativele agri
cole de producție fruntașe ilustrează marea 
superioritate a agriculturii socialiste.

Pentru ridicarea agriculturii și dezvoltarea 
tuturor ramurilor ei au fost alocate impor
tante mijloace materiale — investițiile în a- 
gricultură depășind prevederile stabilite în 
plai .ui de 6 ani. Pe ogoarele țării lucrează 
zeci de mii de tractoare, combine și alte ma
șini agricole. Cadrele de ingineri și tehnicieni 
aduc o contribuție valoroasă la introducerea 
și răspîndirea agrotehnicii moderne.

Bucurîndu-se de aceste condiții, țărănimea 
cooperatistă, lucrătorii din gospodăriile agri
cole de stat și stațiunile de mașini și tractoa
re au obținut, chiar în anii cu condiții clima
tice mai puțin favorabile, producții agricole 
sporite. A fost astfel asigurată buna aprovi
zionare a populației și a industriei, precum 
și satisfacerea altor nevoi ale economiei na
ționale.

Partidul și guvernul vor acorda în conti
nuare o atenție deosebită dezvoltării intensi
ve și multilaterale a agriculturii, promovării 
largi a metodelor științifice de cultivare a 
pămîntului, folosir i raționale a terenurilor 
agricole, lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și hidroameliorații, sporirii producției de 
îngrășăminte chimice, extinderii mecanizării.

Avem convingerea că prin eforturile oame
nilor muncii de la sate, marile rezerve de 
creștere a producției vegetale și animale de 
care dispune agricultura noastră socialistă 
vor fi tot mai intens puse în valoare, în inte
resul bunăstării țărănimii și a întregului 
popor.

mai sînt încă în urma cerințelor în continuă 
creștere ale populației, oricine judecă lucru
rile în mod obiectiv recunoaște marile efor
turi ce s-au depus în această direcție în în
treaga țară.

O imagine nouă dau satelor sutele de mii 
de case ridicate din fondurile proprii ale ță
rănimii. în vederea ocrotirii sănătății po
porului au fost date în folosință noi unități 
sanitare.

Generalizarea școlii de 8 ani, gratuitatea 
întregului învățămînt, dezvoltarea rețelei de 
școli de toate gradele reflectă puternicul a- 
vînt al învățămîntului în țara noastră.

înfloresc continuu știința și arta, cărora 
statul le-a asigurat condiții optime de dez
voltare, creații valoroase îmbogățesc patri
moniul culturii noastre socialiste.

Rezultatele obținute pînă acum pe ansam
blul economiei naționale permit să se apre
cieze că obiectivele planului șesenal vor fi 
îndeplinite cu succes, iar în unele ramuri vor 
fi depășite.

Se creează astfel o temelie solidă viitorului 
plan cincinal — 1966-1970. Proiectul acestui 
plăn, care se află în curs de elaborare, va fi 
pus în dezbaterea oamenilor muncii și, apoi, 
discutat la cel de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn, în vara acestui an.

Noul plan cincinal va marca un mare pas 
înainte în creșterea producției industriale și 
agricole, în progresul multilateral al patriei 
și ridicarea bunăstării poporului.

Romînia, în trecut un colț vitregit, de sără
cie al Europei, merge pe un drum sigur, 
transformîndu-se într-o țară socialistă înain
tată, cu un nivel tot mai ridicat de civilizație.

Acesta este rodul muncii entuziaste, pline 
de abnegație a minunatului nostru popor, 
liber și stăpîn pe propria soartă, conștient că 
tot ce a făurit și tot ce realizează slujește 
propășirii țării, făuririi unui trai mai bun 
pentru toți cei ce muncesc.

Aș dori să mă folosesc de acest prilej pen
tru a adresa în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consi
liului Național al Frontului Democrației 
Populare cele mai calde felicitări eroicei noas
tre clase muncitoare care își îndeplinește cu 
cinste misiunea de clasă conducătoare a so
cietății ; țărănimii cooperatiste, care munceș
te cu spor pentru a da țării recolte tot mai 
bogate; inginerilor și tehnicienilor, oameni
lor de știință, artă și cultură care și-au pus 
cunoștințele și forțele creatoare în slujba 
poporului; tineretului nostru entuziast; 
harnicelor noastre femei; tuturor cetățenilor, 
oameni ai muncii de toate naționalitățile — 
care și-au adus contribuția la făurirea măre
țelor realizări ale Romîniei socialiste. în a- 
ceste realizări este întruchipată munca pli
nă de patriotism a fiecăruia — și avem con
vingerea că anii ce urmează vor adăuga noi 
victorii celor obținute pînă acum.

Tovarăși,
Un factor esențial al dezvoltării Republicii 

Populare Romîne îl constituie participarea

nemijlocită a celor mai largi mase ale poporu
lui la întreaga viață politică a țării.

Democratismul orânduirii noastre de stat 
și-a găsit o vie expresie în desfășurarea ac
tualei campanii electorale. Ea se caracteri
zează printr-un puternic avînt politic al ma
selor și o intensă activitate eoonomico-gospo- 
dărească, prin dezbaterea aprofundată a tre
burilor obștești de către milioanele de oameni 
ai muncii de la orașe și sate.

Temelia puterii populare, izvo
rul principal al forței și trăini- 
ciei ei este alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime. Rezolva
rea marxist-leninistă a problemei 
naționale, asigurarea deplinei e- 
galități a tuturor oamenilor mun
cii, a cimentat prietenia frățească 
a poporului romîn cu minoritățile 
naționale. întregul nostru popor 
este strîns unit în jurul partidu
lui. Coeziunea și însuflețirea cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc 
politica sa, verificată de viață, 
stau chezășie cuceririi de noi și 
noi succese în opera de construc
ție socialistă.

Tovarăși,
în anii al căror bilanț îl 

parcurgem a crescut prestigiul 
țării noastre pe arena mondială, 
Republica Populară Romînă afir- 
mîndu-se ca un factor activ al 
promovării păcii și colaborării in
ternaționale.

La baza politicii externe a sta
tului nostru stau prietenia, alian
ța frățească și colaborarea cu ță
rile socialiste. Partidul nostru și 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne militează perseverent pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare cu toate țările socialiste, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so

cialist, ale respectării independenței și suve
ranității, egalității și respectului reciproc. 
Aceste principii au o importanță primordială 
pentru asigurarea unității și coeziunii siste
mului socialist, pentru sporirea influenței și 
puterii de atracție a ideilor socialismului în 
lume.

Pornind de la convingerea că fiecare țară, 
mare sau mică, trebuie să-și aducă contribu
ția la întărirea păcii, Republica Populară 
Romînă întreprinde inițiative proprii și acor
dă sprijinul său activ oricăror acțiuni îndrep
tate spre crearea unui climat de destindere și 
colaborare internațională, spre apărarea 
dreptului popoarelor de a dispune singure de 
propria soartă.

Romînia urmează consecvent linia de dez
voltare a relațiilor cu toate țările, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme social-poiitice diferite. Corespunză
tor acestei politici s-a>u lărgit relațiile diplo
matice și au crescut an de an schimburile 
economice, culturale și tehnico-științifice cu 
numeroase țări.

Alături de celelalte țări socialiste și de alte 
state iubitoare de pace, Republica Populară 
Romînă militează pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea și distruge
rea armelor nucleare, înlăturarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, desființarea 
blocurilor militare, înfăptuirea dezarmării 
generale.

Interesele păcii în lume cer ca popoarele 
să zădărnicească încercările cercurilor impe
rialiste agresive de a menține sau aprinde 
focare de neliniște în lume, de a alimenta 
încordarea internațională, a înăbuși prin 
forța armelor mișcarea de eliberare a popoa
relor. Aceste încercări și-au găsit recent 
expresie în operațiile de război ale Statelor 
Unite ale Americii împotriva Republicii De
mocrate Vietnam.

în zilele noastre pe arena mondială cunosc 
o continuă creștere uriașele forțe sociale ale 
apărării păcii și înnoirii lumii : sistemul so
cialist mondial, care exercită o înrîurire ho- 
tărîtoare în viața omenirii, noile state inde
pendente, mișcarea muncitorească și demo
cratică, popoarele care luptă pretutindeni 
pentru pace și progres.

Coeziunea acestor forțe imense, acțiunea 
lor unită și hotărîtă este chezășia apărării 
păcii în lume, victoriei cauzei libertății și 
independenței popoarelor.

Tovarăși,
Tabloul luminos al realizărilor țării noas

tre oglindește voința neînfrîntă a poporului 
romîn de a-și făuri o viață fericită, de a face 
patria noastră mereu mai bogată, mai înflo
ritoare.

Avem convingerea că votul de la 7 martie 
va da expresie hotărîrii întregului popor de 
a merge înainte, strîns unit, pe drumul arătat 
de partid — drumul socialismului, al bună
stării și păcii.

Trăiască poporul romîn, constructor al so
cialismului !

Trăiască patria noastră scumpă, Republica 
Populară Romînă !

Creșterea capacităților 
de producție

La centralele termoelectrice „Steaua 
roșie"-Fîntînele și Luduș se efectuează 
importante lucrări pentru dezvoltarea 
capacității lor de producție. La centrala 
Luduș, lucrările la cel de-al cincilea grup 
se desfășoară din plin. Aici va începe 
în curînd montarea unui grup de 200 
MW, cel mai mare agregat energetic 
din țară. Lucrările sînt avansate și la 
turnul de răcire cu tiraj forțat, la a că
rui construcție se folosesc prefabricate 
din beton armat. Se lucrează intens și 
la stafia de epurare chimică a apei și 
la cea de pompare din Mureș. Se fac, 
de asemenea, pregătiri pentru extinde
rea stației de transformare a energiei 
electrice de 400 kîlovolți. La centrala 
„Steaua roșie”-Fîntînele se fac în pre
zent pregătiri pentru montarea unui nou 
grup de 100 MW. (Agerpres)

întregul popor se pregătește cu 
entuziasm pentru ziua de mîine, 
cînd își va alege reprezentanții în 
Marea Adunare Națională și în sfa
turile populare. în preajma alegeri
lor, zi de sărbătoare pentru demo
crația noastră socialistă, aniversăm 
un eveniment care ne amintește de 
luptele revoluționare, în focul că
rora s-a plămădit regimul democrat- 
popular : instaurarea cu 20 de ani 
în urmă, la 6 martie 1945, a primu
lui guvern din istoria Romîniei în 
,care clasa muncitoare avea rolul 
precumpănitor.

Insurecția armată de la 23 August 
1944 a marcat începutul revoluției 
populare, a descătușat forțele poporu
lui, care prin lupta sa a hotărît soar
ta bătăliei pentru putere. La che
marea și sub conducerea partidu
lui comunist, care canaliza ener
gia maselor spre obiective me
reu mai înalte ale progresului social, 
forțele democratice, progresiste se 
ridicau la luptă pentru consolidarea 
și extinderea cuceririlor dobindite. 
pentru adînci reforme democratice 
și instaurarea unei democrații reale, 
pentru eliberarea de sub jugul ori
cărei asupriri și exploatări. în isto
ria poporului nostru vor rămîne 
pentru totdeauna înscrise eroismul, 
înalta conștiință patriotică cu care 
milioanele de oameni ai muncii de 
la orașe și sate au înfruntat imen
sele greutăți pricinuite de urmările 
războiului și jafului hitlerist, de sa
botajul capitaliștilor și moșierilor, de 
uneltirile partidelor reacționare.

Clasa muncitoare, organizată în 
sindicate unice, țărănimea care lupta 
pentru pămînt, partidele și grupă
rile reunite în Frontul Național De
mocrat, formațiunile de luptă pa
triotice schimbau raportul forțelor 
politice în favoarea poporului mun
citor. în cursul ofensivei împotriva 
forțelor reacțiunii, partidul comu
nist a unit în jurul său, într-un larg 
front patriotic, imensa majoritate a 
poporului: muncitorii, țăranii, in
telectualii, păturile mijlocii de la 
orașe, masele de femei, tineretul, oa
menii muncii aparținînd minorită
ților naționale, precum și o parte a 
burgheziei. Forțele democratice, în 
plină ofensivă, au smuls poziție 
după poziție reacțiunii, raliate în 
jurul monarhiei și al partidelor na- 
țional-țărănesc și național-liberal, 
au răsturnat rînd pe rînd guvernele 
cu majoritate reacționară. Masele 
luau cu asalt primăriile, preturile și 
prefecturile, instalînd în fruntea a- 
cestora pe propriii lor reprezentanți, 
alungau din aparatul de stat și din 
conducerea instituțiilor și întreprin

derilor elementele reacționare; țără
nimea, cu sprijinul direct al clasei 
muncitoare, punea stăpînire pe pă- 
mînturile moșierești, înfăptuind ast
fel, pe cale revoluționară, reforma 
agrară. Zeci și sute de mii de oa
meni se revărsau pe străzile orașe
lor, exprimîndu-și prin uriașe mi
tinguri și demonstrații voința de a 
impune un guvern democratic. Isto
ria țării noastre nu mai cunoscuse o 
asemenea tumultuoasă activizare 
politică a maselor.

La 6 martie 1945, valul luptei popu
lare a adus la putere primul guvern 
cu adevărat democratic din istoria 
țării, guvernul prezidat de patriotul 
înflăcărat și eminentul om de stat 
al poporului nostru, dr. Petru Groza. 
„Schimbarea de la 6 martie, hotărî- 
toare pentru soarta democrației 
noastre — a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — n-a fost 
obținută prin pertractări, ci smulsă 
prin luptă populară regelui și reac
țiunii grupate în jurul lui“.

La 6 martie clasa muncitoare, a- 
liată cu țărănimea muncitoare, a ob
ținut o victorie hotărîtoare în lupta 
pentru cucerirea puterii politice din 
miinile claselor exploatatoare. In
staurarea guvernului democratic a 
deschis drum liber unor profunde 
transformări revoluționare în viata 
economică și social-politică a țării. 
Alegerile din noiembrie 1946, la care 
forțele democratice, în frunte cu par
tidul comunist, au întrunit peste 71 
la sută din totalitatea voturilor, au 
demonstrat, cum nu se poate mai 
convingător, că guvernul era expre
sia voinței maselor largi, că el se 
bucura de încrederea deplină a po
porului.

întărirea pozițiilor politice și eco
nomice ale clasei muncitoare și alia- 
ților ei, unirea celor mai largi mase 
ale poporului, sub conducerea parti
dului, izolarea totală și zdrobi
rea politică a partidelor clase
lor exploatatoare au făcut să se a- 
jungă la acel stadiu al raportului de 
forțe, cînd a devenit posibilă lichi
darea ultimelor vestigii ale domina
ției politice burghezo-moșierești, în
lăturarea monarhiei.

Insurecția armată antifascistă, 
instaurarea la putere a guvernului 
democrat în martie 1945, proclama
rea Republicii Populare Romîne au 
fost verigi ale aceluiași proces re
voluționar neîntrerupt de smulgere 
a puterii politice din mîinile claselor 
exploatatoare și preluare a ei de că
tre clasa muncitoare, aliată cu ță
rănimea muncitoare.

(Continuare în pag. II-a)

PENTRU CA PATRIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
SĂ EIE TOT MAI BOGATĂ, MAI ÎNFLORITOARE
Temelie trainică
pentru noi înfăptuiri

BRAȘOV (coresp. „Scînteii") — 
La sfîrșitul cuvîntării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ascultată 
cu viu interes de constructorii de 
tractoare de la secția motor, mais
trul Apostol Neagu, șef de atelier, a 
spus : „Vreau să mă refer la o pro
blemă esențială desprinsă din a- 
ceastă însuflețitoare cuvîntare și 
anume la justețea politicii parti
dului de industrializare a țării.

Această politică își află oglin
direa cît se poate de grăitor și 
în regiunea noastră. Tn anii puterii 
populare Brașovul a devenit un mare 
și puternic centru al industriei con
structoare de mașini. Tractoarele 
produse de uzina noastră brăzdează 
de la un capăt la altul ogoarele ță-

(Continuare în pag. II-a)

Numeroși muncitor! de la „Grlvlța roșie” au ascultat cu viu Interes în- 
suflețitoarea cuvîntare rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Vom obține recolte 
mereu mai mari

O comună dobrogeană ca oricare alfa. 
Pecineaga trăiește din plin atmosfera săr
bătorească din preajma alegerilor. Ca 
pretutindeni în (ară, afișe ale Frontului 
Democrafiei Populare pot fi întîlnite la 
tot pasul. S-a statornicit aici obiceiul ca 
în fiecare seară numeroși țărani coope
ratori să se adune la sediul cooperati
vei agricole de producție pentru a ur
mări programul la televizor. Mulfi alții 
stau acasă în fața micului ecran. Aseară, 
cînd crainicul a anunjaf că va vorbi to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
prilejul alegerilor de deputafi în Marea 
Adunare Națională și sfaturile populare, 
vestea s-a răspîndit cu repeziciune din 
om în om, din casă în casă. Țăranii mun
citori ascultau cu viu interes și puternică 
însuflețire cuvîntarea. Tabloul minunat al 
înfăptuirilor poporului noslru îniățișat în 
cuvîntare le-a umplut inimile de bucu
rie. în bogatul bilanț al realizărilor ob
ținute în acești ani în agricultura țării 
își recunosc și propria rnuncă. Coopera
tiva lor este astăzi multimilionară, reali
zează an de an producții sporite. A- 
ceasta se datorește ajutorului continuu 
acordat de stat prin mecanizarea lucră
rilor agricole, trimiterea la sate a ca
drelor de specialiști. La sfîrșitul cuvîntării 
discuțiile se încheagă repede, firesc.

(Continuare în pag. II-a)
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Condiții minunate de învățătură

Avîntul revoluționar din pe
rioada care a urmat victoriei in
surecției armate din August 1944 
ți-a găsit expresie în demonstra
țiile a zeci și sute de mii de oa
meni, care cereau instalarea unui 
guvern democrat, aplicarea pro
gramului de guvernare al F.N.D., 
în acțiunile de masă, desfășurate 
sub conducerea partidului comu
nist, pentru democratizarea de 
jos a aparatului de stat, pentru o- 
cuparea cu forța a pămînturilor 
moșierești și împărțirea lor țăra
nilor. Ca rezultat al acestor ac
țiuni, la începutul lunii martie 
1945, înainte de instaurarea gu
vernului democratic, 52 din cele 
58 de județe ale țării aveau în 
fruntea lor prefecți instalați de 
mase, iar în județe ca Botoșani, 
Constanța și altele pămînturile 
moșierești supuse exproprierii fu
seseră împărțite în proporție de 
80—90 la sută. Reproducem în 
facsimil titluri ale coresponden
țelor apărute în presa vremii, 
care relatau despre demonstrații
le și acțiunile maselor.

Imediat după insurecția armată 
din august 1944, la care parti
cipasem, împreună cu alți mun
citori de la Grivița, ca membri 
ai unei formații patriotice de luptă, 
partidul mi-a încredințat sarcina 
organizării muncitorilor din unită
țile C.F.R. din București în sindi
cate unice. La mitingul ținut în fața 
sediului C.C. al P.C.R., în ziua de 
30 august, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej ne adresase îndemnul de a în
tări rîndurile clasei muncitoare, 
forța cea mai înaintată, mai com
bativă a poporului, de a păși pre
tutindeni la organizarea sindicate
lor, Răspunzînd acestei chemări, 
muncitorii țineau adunări în care își 
alegeau delegații în comitetele de 
întreprindere, cereau satisfacerea 
revendicărilor lor.

Repetatele manifestații ale mun
citorilor de la toate unitățile C.F.R. 
din Capitală au impus înlocuirea, 
în octombrie 1944, a directorului ge
neral reacționar.

La chemările P.C.R. muncitorii 
ceferiști răspundeau cu un entu
ziasm nestăvilit. îmi va rămîne 
mereu vie în amintire ziua de 24 
septembrie 1944, cînd zeci de mii de

muncitori și funcționari ai Capitalei 
s-au întrunit pe Stadionul ANEF. 
Atunci s-a făcut limpede auzită che
marea partidului comunist Ia înlo
cuirea guvernului de militari și teh
nicieni, prezidat de generalul Sănă- 
tescu, printr-un guvern care să re
prezinte cele mai largi pături mun
citoare de la orașe și sate. Cîteva 
zile mai tîrziu a apărut în ziare 
proiectul de Platformă a F.N.D. 
elaborat de partidul comunist, plat
formă ce a fost îmbrățișată de 
masele largi.

Spre a putea zădărnici încercă
rile reacțiunii de a recurge la pro
vocări armate, partidul dăduse cu- 
vînt de ordine să se întărească for
mațiunile patriotice de luptă. La 
scurt timp după 23 August, la Ate
lierele C.F.R. Grivița, ca și în alte 
întreprinderi, rîndurile acestor for
mațiuni au crescut simțitor.

In ziua de 24 februarie 1945, 
muncitorii ceferiști s-au aflat în 
primele rînduri ale uriașei de
monstrații din Piața Palatului. 
Coloana noastră era imensă: în 
timp ce capul ei ajunsese la 
Gara de Nord, ultimele rînduri mai 
erau încă în dreptul Atelierelor. In

Piața Palatului coloana a fost în- 
tîmpinată cu focuri de mitralieră 
trase concomitent de după schelăria 
clădirii ministerului de interne și 
din palatul regal. Cinci dintre to
varășii noștri au căzut stră
punși de gloanțe. Demonstranții 
și-au strîns și mai mult rîndurile. 
In mijlocul pieței, de la o tribunii 
improvizată dintr-un camion, con
ducătorii muncitorimii au înfierat 
odioasa crimă a lui Rădescu.

In zilele următoare, demonstrațiile 
împotriva guvernului Rădescu, pen
tru un guvern F.N.D., au crescut în 
amploare și combativitate. îmi a- 
mintesc bine măreața zi de 6 Martie 
1945. Pe la prînz, Piața Na
țiunii devenise neîncăpătoare pen
tru cei 800 000 de demonstranți. 
Văzduhul răsuna de lozinci prin care 
masele . iși exprimau hotărîrea 
neclintită de a nu înceta lupta pînă 
nu vor instaura guvernul democrat. 
La vestea că, sub presiunea po
porului, regele fusese nevoit să sem
neze lista guvernului condus de dr. 
Petru Groza, mitingul s-a transfor
mat într-o uriașă manifestație de 
solidaritate cu noul guvern.

Ilie POPA

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 
această oră, în orășelele studenților 
din Cluj este, de obicei, un du-te- 
vino. De astă dată mulțime de ti
neri s-au adunat în holurile cămi
nelor, în jurul aparatelor de radio 
și a televizoarelor.

La căminul nr. 2 studenții, în gru
puri, au început, imediat după în
cheierea cuvîntării tovarășului 
Gheorghiu-Dej, comentariile obiș-, 
nuite după un eveniment politic de 
seamă. Studentul loan Ursu, de la 
facultatea de științe juridice, spu
nea colegilor din jur : „M-a impre
sionat imaginea clară, cuprinzătoare 
a țării noastre în mers neabătut 
înainte, datorită în primul rînd creș
terii impetuoase a economiei națio
nale. Primul secretar al partidului 
nostru a arătat puternicul avînt al

învățămintului, științei și culorii în 
țara noastră. Noi înșine trăim&aceas- 
tă realitate. In centrul nostru uni
versitar sîntem 13 000 de studenți 
numai la cursurile de zi. Cu toții 
avem cele mai bune condiții de în
vățătură. Iată, numai în jurul nos
tru sînt 10 cămine noi. Se mai con
struiesc încă două.

— Mai putem adăuga multe altele 
— spune studentul Constantin Iva- 
neș. In ultimii 4 ani au luat ființă 
facultăți noi — de științe econdmic» 
și fizică, de electromecanică, de me
dicină veterinară. Avem asigurat» 
toate condițiile de viață și învăță
tură. Vom răspunde cu cinste grijii 
ce ni se poartă nouă, studenților, pre- 
gătindu-ne cît mai temeinic pentru 
a deveni buni specialiști și cetățeni 
de nădejde ai patriei noastre dragi.

Temelie trainică pentru noi înfăptuiri

800.000 <:etâ|eni au salutat <j>ri
iCU .entuziasm formarea guvernului Petru Groza

(Urmare din pag. I-a)

rii. Autocamioanele iabricate la 
Steagul roșu pot ii întîlnite pe toate 
drumurile patriei.

Noi, constructorii de mașini, ne 
mîndrim că în întreprinderile în care 
lucrăm a fost introdusă tot mai larg 
tehnica nouă — mijloc sigur de ri
dicare a productivității muncii. In 
ce mă privește voi face tot ce îmi 
stă în puteri pentru a ajuta la cali
ficarea cadrelor spre a putea 
mînui cu pricepere această tehnică 
de prim rang". '

Completîndu-1 pe maistrul Apostol 
Neagu, rectificatorul Nicolae Seredai 
a arătat că întregul colectiv este ho
tărî! să ridice tot mai mult calitatea

produselor pentru ca marca uzinei să 
fie au adevărat la înălțime. „încer
căm cu toții un sentiment de bucu
rie și dragoste pentru caldele felici
tări adresate de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în numele C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului Naționțri al 
F.D.P., clasei muncitoare".

— Votul pe care îl vom da mîil” 
candidaților F.D.P., arată strungari 1 
Nicolaie Ilioiu, va fi un vot pentru noi 
succese pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste. Cred că exprim 
și sentimentele tovarășilor mei ară- 
tînd că în acest ultim an al șesena- 
lului vom îndeplini cu cinste sarci
nile de plan și angajamentele luate 
în întrecerea socialistă.

Moț iune
Hei epî sute 

refți p plupMiî 
îoftiit.i Vtoica Teleorman, 
toarte cateqsxHh? scKto’e pfecem F eipwwl 
pLwMntld , ArmMto/ toflterf și ?? 
trunUî astâii 6 Martie în nwea adunare
ceUțeneatc*. lekrtam instalare* guvernufm 
Grota, gwem de concentrate .«democratică, și. 
ne angajam să-t ■ ..... pute

«țâțe to dto Bucu- 
județe tor Ofwv to-

Vom obfine recolte mereu mai mari
(Urmare din pag. I-a)

„Cum să nu te bucuri cînd știi că 
astăzi nu există coif de fără unde să nu 
se vadă transformările înnoitoare, spunea 
Ion Mușat, președintele cooperativei a- 
gricole de produefie. In comuna noastră, 
datorită întăririi an de an a cooperati
vei agricole, țăranii muncitori trăiesc o 
viafă nouă. Și-au construit case frumoa
se, școală. La noi lucrează acum 32 trac
toare și alte mașini agricole. Acestea au 
contribuit la obținerea unor produefii 
mari de cereale și alte culturi*.

Inginerul zootehnist Cornel Dănilă, 
referindu-se la acel pasaj din euvtntare

care arată că prin eforturile oamenilor 
muncii de la sate pot fi tot mai intens 
puse în valoare marile rezerve de creș
tere a produefiei vegetale și animale, 
spunea : „Vom răspunde prin fapte a- 
cestei chemări. In primăvara aceasta 
vom însămînfa o suprafață de peste 2 000 
ha. Terenul este bine pregătit, avem să- 
mînfa asigurată, s-au repartizat tractoare
le și mașinile pe brigăzi. Vom urmări cu 
multă atenfie în fiecare zi temperatura 
în sol pentru a începe la timp semăna
tul".

Țăranii cooperatori au arătat că mtine, 
7 martie, vor da cu toată încrederea 
Votul candidafilor F.D.P.

Asaltul prefecturii 
de la Craiova

în perioada care a urmat insu
recției victorioase de la 23 August 
1944, regiunea Craiova, în trecut 
citadelă a reacțiunii capitalisto-mo- 
șierești, a fost, ca și alte regiuni ale 
țării, arena unor aprige lupte ale 
maselor populare împotriva forțe
lor reacțiunii. Luptele politice au 
atins un punct culminant spre sfîr- 
șitul lunii februarie 1945.

La 17 februarie 1945, o puternică 
coloană de manifestanți, oameni ai 
muncii de la orașe și sate, s-a apro
piat de palatul prefecturii din cen
trul Craiovei și a cerut demisia pre
fectului reacționar, înlocuirea aces
tuia cu un reprezentant al F.N.D. 
De frică, prefectul a fugit. Masele 
au instalat atunci un prefect din 
rîndurile lor.

Clica lui Rădescu, alarmată de 
pierderea unei importante poziții 
politice, a dat ordine drastice de 
restabilire cu forța a situației.

Spre seară palatul prefecturii a 
fost înconjurat de detașamente de 
jandarmi. Membrii noului consiliu 
județean și noul prefect au fost re
ținuți sub arest. Prima fază a bă
tăliei nu adusese cîștig cauzei po
porului.

Masele au continuat lupta cu și 
mai multă hotărîre și elan. Comi
tetul regional P.C.R. din Oltenia, a- 
jutat și îndrumat de C.C. al partidu
lui, a realizat, în cadrul F.U.M. și al 
F.N.D., o puternică mobilizare a 
maselor, organizîndu-le temeinic 
pentru o nouă acțiune de mare am
ploare, pregătită pentru ziua de 24 
februarie 1945.

Clica lui Rădescu a dispus fortifi
carea prefecturii. în interiorul ei a 
fost instalat un detașament de rean
gajați, sub comanda procurorului 
militar, înarmați cu mitraliere, gre
nade de mină și artne automate.

Ziua de 24 februarie a fost o zi 
posomorită, cu cerul întunecat. 
De dimineață oamenii muncii, răs
punzînd chemării partidului comu
nist, au început să se adune, orga
nizați pe întreprinderi, cartiere și 
comune, la marele miting de protest 
împotriva acțiunii forțelor reacțio
nare. Poate pentru prima dată în 
istoria sa, bătrina capitală a Olte
niei vedea o masă atît de mare de 
oameni uniți în elanul lor de a-și 
vedea înfăptuite dezideratele.

Populația adunată a înconjurat 
palatul prefecturii și a încercat să 
pătrundă în interiorul lui. Atunci, 
procurorul militar a comandat des
chiderea focului. Rafale de mitralie
ră măturau în lung coridoarele clă
dirii. împiedicind înaintarea. Mai 
mulți muncitori au fost răniți de 
schije. Grupurile de manifestanți au 
fost oprite în înaintarea lor de re
țele de sîrmă ghimpată. A început 
asediul prefecturii.

înspre ora trei după-amiază lupta 
s-a întețit. Un grup de muncitori a 
pătruns în subsolul palatului și l-a

ocupat. In această fază a luptei, a 
căzut bravul muncitor Ion Tomes- 
cu, străpuns de gloanțe de mi
tralieră. Spre ora patru, muncitorii 
de la serviciile comunale au reușit 
să oprească alimentarea cu apă, îm- 
piedicînd astfel forțele reacțiunii să 
folosească jeturile de apă pentru a 
împrăștia pe manifestanți.

Mă găseam la postul de observa
ție din apropierea clădirii și eram 
in legătură cu statul major al for
mațiilor patriotice de luptă, instalat 
la sediul comitetului regional P.C.R. 
Pe la orele 4 după-amiază, am ra
portat că rezistența din interiorul 
clădirii slăbește. Am primit dispo
ziție să introduc în luptă un puter
nic grup - de muncitori de la ate
lierele C.F.R., de la șantierele na
vale Tr. Severin și de la alte între
prinderi. Atacul acesta. a fost im
presionant. Muncitorii au venit în 
pas alergător, în grupuri strînse, 
fără să se intimideze de țevile mi
tralierelor îndreptate asupra lor. 
Răzbind prin sîrma ghimpată, ei au 
pătruns, pe scara principală.

Ordinul dat de procurorul militar 
de a deschide focul în plin împotri
va muncitorilor n-a fost executat 
de ostași. Serg. maj. Cristescu a fost 
primul care a aruncat arma, stri- 
gînd că nu va trage în frații săi. 
La fel au procedat și ostașii. Po
porul a cucerit astfel prefectura de 
la Craiova. Am avut cinstea să fiu 
primul prefect al județului Dolj in
stalat de popor.

Faptul că ' armata, răspunzînd 
chemării partidului comunist, s-a 
alăturat maselor populare în 
lupta lor revoluționară, a con
tribuit la eșecul provocărilor 
reacțiunii. Muncitorii au continuat 
să facă paza palatului prefecturii și 
a obiectivelor strategice din Craiova 
și din regiune pînă în ziua de 6 
martie, cînd la cîrma țării a fost 
Instalat primul guvern democrat.

In timpul marelui miting al populației Capitalei din ziua de 6 Martie 1945

Muncitori și țărani uniți in luptă
îmi stăruie în minte amintirea 

zilelor furtunoase ce au urmat eli
berării țării de sub jugul fascist.

Partidul comunist lansase, în sep
tembrie 1944, lozinca constituirii co
mitetelor țărănești, care să mobili
zeze țăranii la lupta pentru reforma 
agrară, pentru alungarea elemente
lor fasciste din administrația comu
nală, pentru sprijinirea războiului 
drept, antihitlerist. în acele zile, în 
fostul județ Muscel, țăranii, spriji
niți de muncitorii de la orașe, își 
constituiau comitetele lor, se înca
drau în masă în Frontul Plugarilor.Nicolae CELAC

Februarie 1945, Aspect al unei demonstrații a oamenilor muncii din 
orașul Iași

La 18 octombrie 1944, țăranii din 
comuna Bădești m-au instalat în 
locul fostului primar fascist. Era 
pentru prima oară în județul nostru 
cînd în calitate de primar se afla 
un comunist adus la putere de 
popor. în scurt timp au fost insta
lați de către țăranii din județ nu
meroși alți primari din rîndurile lor, 
oameni cu vederi democratice.

Noii primari democrați din județ 
întîmpinau însă o aprigă împotri
vire din partea prefectului reac
ționar de la Cîmpulung Muscel. 
Toate măsurile luate de noi erau 
anulate sau tărăgănate de el. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
a început lupta pentru schimbarea 
prefectului.

îmi amintesc bine ziua asaltului 
prefecturii. Pe străzile orașului 
Cîmpulung, mii de muncitori și de 
țărani veniți din întregul județ 
scandau : „Jos prefectul ! Vrem gu
vern F.N.D. ! Vrem pămînt!“. Pre
fectul se baricadase, împreună cu 
un pluton de soldați înarmați, în 
podul clădirii. La ferestrele acesteia 
erau postate mitraliere. Prefectul a 
amenințat că va da ordin să se tra
gă în plin. La auzul acestor cuvin
te, mulțimea nu s-a înfricoșat, ci, 
dimpotrivă, a înconjurat din toate 
părțile prefectura. Mineri de la Schi
tu Golești, muncitori de la I.A.R., ță
rani au început să formeze adevăra
te scări vii, ureîndu-se unii pe ume
rii altora, pînă la nivelul ferestrelor 
de sus ale prefecturii. Soldațil au

refuzat să se supună ordinului de a 
trage în popor, astfel că înlocu
irea prefectului reacționar cu un 
prefect democrat s-a realizat fără 
vărsare de sînge.

La începutul lunii februarie 1945, 
C.C. al P.C.R. a lansat lozinca ocu
pării cu forța a pămînturilor moșie
rești de către țărani. Spre a-i ajuta 
în această acțiune, în satele județu
lui nostru au venit în acele zile 
muncitori din întreprinderile Piteș- 
tiului și Cîmpulungului, mineri de 
la Schitu Golești. La cererea moșie
rilor de prin partea locului, călăul 
Rădescu le-a trimis în ajutor un 
pluton de soldați. Luînd cuvîn- 
tul în fața celor peste 2 000 de ță
rani adunați în centrul comunei, ca 
și a soldaților, care fuseseră puși 
să mărșăluiască în jurul țăranilor 
spre a-i intimida, reprezentanți ai 
P.C.R. și ai Frontului Plugarilor au 
cerut soldaților să se solidarizeze cu 
lupta părinților și fraților lor. Sol- 
dații au răspuns acestui îndemn. 
Peste 300 de țărani din comunele 
Bădești și Pietroșița au primit 
atunci pămînt.

Au trecut de atunci 20 de ani, dar 
îmi amintesc ca acum entuziasmul 
de care au fost cuprinși țăranii din 
județ, ca și cei din întreaga țară, 
cînd au aflat că la București, prin 
lupta poporului, a fost instaurat gu
vernul prezidat de dr. Petru Groza.

Ion MINCU
fost membru al C.C. 
al Frontului Plugarilor

0 dată memorabilă 
in istoria poporului nostru
(Urmare din pag. I-a)

Regimul democrat-popular este 
opera poporului, rodul luptei lui în
delungate pentru libertate și o via
ță mai bună. Făurlndu-și orînduirea 
care răspunde intereselor și năzuin
țelor Iul celor mai fierbinți, poporul 
nostru s-a afirmat ca adevăratul 
făuritor al Istoriei sale.

Cei 20 de ani trecuți de la memo
rabila zi de 6 Martie 1945 de
monstrează cu prisosință forța și 
vitalitatea puterii populare, care a 
asigurat cetățenilor țării cele mai 
largi drepturi și libertăți, posibilități 
nelimitate de afirmare a capacității 
lor de creație. Activitatea milioa
nelor celor ce muncesc, eroismul și 
spiritul lor de abnegație au rodit 
din plin în victoria definitivă a so
cialismului la orașe și sate și li
chidarea pentru totdeauna a exploa
tării și asupririi omului de către 
om, în avîntul economiei socialiste, 
înflorirea științei, artei și culturii, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Ca într-o oglindă se reflectă ima
ginea Romîniei socialiste de azi în 
Manifestul Frontului Democrației 
Populare. Tabloul mărețelor reali
zări obținute în anii regimului de
mocrat-popular trezește în inimile 
oamenilor muncii puternice senti
mente de bucurie și mîndrie patrio
tică, le sporește încrederea în ca
pacitatea lor de a înfăptui cu succes 
sarcinile trasate de partid. Cuvînta- 
rea rostită ieri la posturile de radio

șl televiziune de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej constituie pentru în
tregul nostru popor un îndemn la 
muncă plină de entuziasm pentru a 
ridica țara pe culmi și mai înalte 
ale progresului și civilizației.

Poporul muncitor este conștient că 
marile sale victorii au fost cu pu-, 
tință datorită faptului că are în 
fruntea sa un asemenea conducător. 
cum este Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, încercat în lupte, puternic prin 
devotamentul său față de popor, 
prin încrederea nemărginită a po
porului.

Dragostea și încrederea poporului 
față de partid, față de puterea 
populară își găsesc o vie expresie 
în puternicul avînt cu care întrea
ga țară întîmpină alegerile de mîine. 
Campania electorală a determinat 
o vastă activitate politică și cetă
țenească — manifestare a democra
tismului orînduirii noastre — mo» 
bilizînd noi energii ale maselor, sti- 
mulînd inițiativa lor în lupta pen
tru înflorirea și prosperitatea pa
triei socialiste.

Să participăm toți, cu însuflețire, 
la alegerile de mîine ! Votînd can- 
didații Frontului Democrației Popu
lare, poporul nostru își va exprima 
hotărîrea de a păși mereu înainte, 
sub steagul glorios al partidului, de 
a-și consacra mai departe toată e- 
nergia și priceperea cauzei desăvîr
șirii construcției socialiste. Votul de 
mîine va fi un vot pentru dezvol
tarea cuceririlor noastre revoluțio
nare, pentru socialism, pentru pace 
și înțelegere între popoare.

CINEMA •TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE: Regina cintecelor: 

Patria (10; 13; 16; 18.45; 21,30), București 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Modern (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Mofturi 19(10 :
Republica (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Un enoriaș ciudat : victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20). Patru fete într-o 
curte : Luceafărul (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Festival (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). O scrisoare pierdută : Carpațl (9,15; 
12,15; 15,15). Nevasta nr. 13 : Feroviar 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Melodia (9,30; 
12; 15,15; 18; 21), Flamura (10; 12,30; 15; 
20). Un surts în plină vară : Flamura (o- 
rele 17,30). Sărutul : Tomls (10; 12; 14; 10: 
18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 21). Viață 
ușoară : Central (9,45; 12; 14,15; 16 30).
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 
Central (orele 18,45). Veselie la Acapulco: 
Union (13,45; 16: 18,15; 20,30), Cultural (o- 
rele 10,30). Cronică cubană : Lumina 
(9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30). Program pen
tru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Titanic vals : Doina (11,30; 13,45; 16: 18,15; 
20,30), Lira (15,30; 18; 20,30), Pacea (15,45; 
18; 20,15). Telegrame — Politică cu... de
licatese : Timpuri Noi (10: 11.45; 13,30; 
15,15). Program de filme documentare 
Timpuri Noi (17; 18,45; 20,45). O stea cade 
din cer — cinemascop: Giulești (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Bucegi (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Arta (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30: 20,45) Sedusă și abandonată : Cul
tural (15,30: 18; 20,30). Ah, Eva ! : Cosmos 
(14: 16: 18,15; 20,30), Dacia (9; li; 13: 15.15; 
17.30; 21.15). Program de filme documen
tare : Dacia (orele 19.30). Cu mîiuile pe 
oraș : Buzeștl (15,30; 18: 20,30). Micul pes
car — cinemascop : Grivița (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30: 20,45). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : unirea (11; 
16; 19,30). Cel mai mare spectacol : Fla
căra (10,30: 14,30; 17,30; 20.45). Vremea pă- 
gfnllor : Vltan (15; 17; 19: 21). Cotroeeni 
(16; 18,15; 20,30). Tovarășii i Miorița (10;

12,30; 15,15: 18; 20,45), Floreasca (14,45;
17,30; 20,30). La patru pași de infinit : 
Munca (15,30; 17,45; 20). Cartouche — ci
nemascop : Popular (10,30; 16; 18,30; 21). 
Cine-i criminalul?: Aurora (9,15; 1130: 
13,45; 16; 18.30; 20,45). Un nou Ghilgami j : 
Viitorul (15,30: 18; 20,30). Diavolul deșer
tului : Colentina (16; 18,15; 20,30). Cîntind 
In ploaie : Volga (9,45; 12; 14.15; 16,30; 
18,45; 21). Paula captivă : Rahova (16; 
18,15; 20,30). Moscova-Genova : Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Soție pentru un austra
lian — cinemascop : Drumul Sării (15; 
17,30; 20). Șapte ani de căsnicie — cine
mascop : Ferentari (15; 17,30; 20). Răzbu
nătorul — cinemascop : Crîngașl (16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Montajul „1945 — 
6 martie — 1965“. 19,35 — Opereta pentru 
copii „Floarea albastră- de Aurel Giro- 
veanu. 20,35 — Filmul artistic rominesc 
„Străinul" (seria I). 22,05 — Melodii pen
tru toți — emisiune muzical-distractlvă. 
In încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, I 

șl 9 martie In țară : Vreme schimbătoa
re. cu cer alternind între înseninări si 
acoperiri trecătoare. Vor cădea precipi
tații locale, mai ales sub formă de nin
soare în jumătatea de nord a țării și 
sub formă de lapovită și ploaie în rest. 
Vint potrivit din sectorul vestic, cu in
tensificări temporare. Temperatura ușor 
variabilă Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 șl plus 5 grade, mai coborîte în 
nordul țării, mai ales în prima parte a 
intervalului, iar maximele între 3 și 13 
grade. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer variabil, temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații temporare. Vint 
potrivit din vest. Temperatură ușor Va
riabilă. Ceață.
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Votul dat în alegerile de la 7 martie 

candidaților Frontului Democrației
O comparație între tirajul 9 
cărților cu 20 de ani în

F. 0. P. Populare va fi un

înflorirea orașelor
vot pentru

și satelor,
A ■ ■ ■ pentru bunăstarea și fericirea

întregului popor!

IN FOLOSUL
OAMENILOR MUNCII

în fiecare familie, în viața noastră, a tuturor, se simt tot mai puternic efectele măsurilor luate 

cu continuitate de partid și de stat de-a lungul anilor, pe baza trainică a dezvoltării economiei 

naționale, pentru a asigura creșterea nivelului material și cultural al populației. De la an la an, se poate 

urmări curba ascendentă a importantelor resurse materiale alocate pentru construcția de locuințe și de 

noi unități social-culturale, comerciale și de deservire, pentru dezvoltarea învățămîntului, științei și cul

turii. Aceste sume se socotesc în miliarde. Mal bine de cinci bugete din 1950 reprezintă fondurile desti

nate în perioada planului șesenal numai pentru nevoile social-culturale I Sînt cifre care dau o imagine 

grăitoare a preocupării constante pentru ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc, obiectiv fun

damental al politicii partidului și statului.

Avintul continuu al economiei naționale creează mereu noi posibilități pentru a face viața omului

mai frumoasă și plăcută. Conștiința că tot ce se face este pentru fericirea lor stă la baza încrederii,

elanului cu care oamenii muncii îndeplinesc sarcinile mobilizatoare puse de partid, închinîndu-și toate

forțele mărețului țel al desăvîrșirii construcției socialiste.

m Un peisaj familiar : blocuri
” noi, moderne în fiecare o- 

raș al țării. Un spectacol fami
liar : un camion cu mobilă oprit 
în fața intrării blocului, o familie 
care se mută într-un apartament 
' ipațios, confortabil. Marile an
sambluri arhitectonice construite 
în i’jtimii ani dau un farmec nou 
orașelor. în perioada 1960— 
1964 au fost date în folosință 
populației, din fondurile statului, 
circa 214 000 de apartamente, 
încă 53 000 de apartamente cu un 
grad ridicat de confort se vor da 
în 1965. După cum se subliniază 
în Manifest, de o atenție susținută 
se va bucura îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale populației. 
Noua generație nu va mai cu
noaște încăperile insalubre, în
tunecoase, în care au trăit părinții.

_ Cooperativizarea socialistă
™ a agriculturii a creat con

diții optime pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării țărănimii. în 
comune și sate apar luminoasele 
fațade zugrăvite în culori vil ale 
sutelor de mii de case nou con
struite. Cu arhitectura lor variată 
și pitorească, noile construcții 
vorbesc despre bunăstarea sate
lor și dragostea de frumos a ță
rănimii. Alte cerințe, alte preo
cupări devin tot mai curente în 
viața satului. Pe case, în multe 
locuri, zărești zvelta antenă a te
leviziunii sau radioului, semn de 
prosperitate, dar și de cultură. Ca 
să-și facă satele mai primitoare 
și mai frumoase, țăranii au pie- 
sxuit drumurile, au plantat pomi, 
au făcut împrejmuiri de piatră în 
jurul curților, au ridicat garduri 
noi. Fotografia noastră surprin
de un moment din acțiunea de e- 
lectrificare a satului. în 1964 lu
mina electrică s-a aprins în alte 
1 024 de sate.

urmă și astăzi ? Greu de făcut: 
nu există date despre tirajele din 
trecut. Din pudoare, vechile sta
tistici nu pomeneau astfel de ci
fre. Dar scriitorii, oamenii de cul
tură își amintesc că rar trecea ti
rajul unei cărți de 5 000 de exem
plare. Tirajul cărților editate în 
1964 atinge cifra de 58 de milioa
ne. Comparația între trecut și pre
zent ar putea fi mutată și în 
alte domenii: al spectacolelor
teatrale, al concertelor, al expo
zițiilor, al bibliotecilor. în toate 
sectoarele, sub toate formele, cul
tura a devenit azi un bun al ma
selor. Niciodată țara n-a cunoscut 
un avînt de atari proporții spre 
cunoașterea și însușirea valorilor 
culturii.

Cu ani și ani în urmă, un 
senator își dădea cu păre

rea că nu e nevoie ca statul să 
cheltuiască degeaba (sublinierea 
noastră) pentru învățămîntul pri
mar rural. „Are să facă din țărani 
savanți, filozofi, oameni de știin
ță...?* se întreba cu dispreț cioco
iesc senatorul. Cu o asemenea 
„politică culturală" față de țărani 
nu e de mirare că nu au fost 
multe satele care se puteau lău
da că au școala lor.

Astăzi porțile școlilor sînt larg 
deschise tuturor celor dornici de 
învățătură. S-a generalizat învă- 
țămîntul de 8 ani, moment remar
cabil în dezvoltarea revoluției 
culturale. 14 918 școli de 8 ani 
și 551 de școli medii de cul
tură generală sînt pe întinsul 
țării. întregul învățămînt, de la 
clasa I-a și pînă la termina
rea școlii superioare, este gra
tuit. Toate acestea sînt expre
sia constantei griji a partidului și 
guvernului pentru instruirea tine
rei generații și formarea unor 
oameni cu un nivel ridicat de 
cultură. Peste 3,5 milioane de e- 
levi, practic toți copiii țării, înva
ță în școli, subliniază manifestul. 
Literalmente, țara întreagă se bu
cură de minunata lumină a cărții.

■■ Iată cîteva cifre despre 
" dezvoltarea învățămîntului 

superior : de la 33 de facultăți în 
1939, am ajuns azi la 178. De la 
4 centre universitare la 15, de la 
9 000 de ingineri vom ajunge la 
85 000 cu promoția din acest an. 
Pentru studenți s-au construit în 
ultimii ani cămine și cantine stu
dențești cu peste 24 000 de locuri. 
Mulți studenți primesc burse. Au 
fost construite localul universită
ții din Timișoara, noi spații de în
vățămînt la universitatea din Iași.

_ Să ne închipuim cum ar fi 
arătat un carnet de însem

nări al doctorului Ulieru în zilele 
noastre. Ar fi menționat, cu emo
ția oricărui om care-șl iubește 
poporul șl profesiunea sa pusă în 
slujba binelui general, grija par
tidului pentru ocrotirea sănătății 
publice. Ar fi notat cu satisfacție 
cum a luat parte la acțiuni profi
lactice pentru depistarea și tra
tarea la timp a bolilor. Ar fi făcut 
concludente comparații între tre
cut și prezent, citind în ziare că 
numai pe anul 1965 s-au alocat 
fonduri de 4,7 miliarde de lei 
pentru ocrotirea sănătății. Apara
tele cu care sînt dotate unitățile 
sanitare i-ar fi amintit că odini
oară lipseau cîteodată pînă și 
seringile. L-ar fi mișcat, desigur, 
atenția acordată ocrotirii mamei 
și copilului și ar fi fost fericit că 
este medic în timpurile noastre.

_ în fiecare an, în plin sezon 
™ de odihnă, oficiile poștale 

distribuie sute de mii de ilustrate 
din Eforie și Băile Herculane, 
Borsec și Tușnad, Sovata și Ma
maia, trimise de strungari, fre
zori, cazangii, profesori, ingineri, 
studenți etc. în cursul anului 
1964, 750 000 de persoane au be
neficiat de odihnă și tratament, 
petrecînd minunate zile de va
canță în murmurul valurilor și foș
netul brazilor. Mulți își petrec 
timpul liber luînd rucsacul In spi
nare și pornind în drumeție sau 
practicînd sporturi de iarnă în 
munți, descoperind și umplîndu-și 
sufletul și mintea cu frumusețile 
de neuitat ale patriei.

în locul dughenelor obscu
re și rudimentare ou comerț

„pe tocmeală", au apărut maga
zine frumoase și elegante, cu vi
trine largi, luminoase, armonios 
încadrate în peisajul nou al car
tierelor de blocuri. Oamenii mun
cii își fac cumpărăturile în unități 
moderne, cu o capacitate mare 
de deservire și metode rapide de 
desfacere.

Volumul vînzărilor de mărfuri 
prin comerțul socialist a fost în 
anul 1964 de 62,8 miliarde de lei. 
Ridicarea puterii de cumpărare a 
celor ce muncesc este oglindită 
de creșterea cu 75 la sută a vo
lumului de mărfuri desfăcute prin 
comerțul socialist în 1964 în com
parație cu anul 1959. în anul 
trecut au fost date în folo
sință noi unități moderne de 
desfacere, printre care complexe
le comerciale din Galați, Tg. Mu
reș, Craiova, Reșița, Hunedoara, 
București etc. Și un fapt remar
cabil : cererea de mărfuri se de
plasează tot mai mult spre arti
cole de uz îndelungat, televizoare, 
frigidere etc. Aproape că nu e- 
xistă comună în care să nu fie un 
magazin universal. Semnificativ 
pentru creșterea vehiturilor oame
nilor muncii de la sate este faptul 
că anul trecut populația sătească 
a cumpărat mărfuri în valoare de 
aproape 15,5 miliarde lei. S-a in
tensificat schimbul între oraș și 
sat; au crescut cantitățile de 
mărfuri industriale trimise la sate, 
au sporit cantitățile de produse 
valorificate prin contractări și a- 
chizlțil pentru nevoile economiei 
naționale și hrana oamenilor 
muncii.



S C î N T E î A Nr. 6550
.BE1 l-'iU-B

ALEGĂTORII DESPRE CANDIDAȚII LOR Peitru acest peisaj. Presa internațională
De ce îl vom vota Ua bun pedagog pentru acești ochi
în circumscripția electorală, oră

șenească nr. SO din Bîrlad a fost 
propus candidat al F.D.P. maistrul 
Mihai Asultanei, de la Fabrica de 
rulmenți. Am rugat pe cîțivă ale
gători să-și spună părerea despre 
candidatul lor. Iată răspunsurile 
primite.

Ion D. Ion — lăcătuș la Fabrica 
de rulmenți. „11 cunosc pe tovară
șul Asultanei de aproape .9 ani, de 
cînd am absolvit școala profesio
nală și am fost repartizat la secția 
forjă. Trebuie să recunosc că la în
ceput nu prea reușeam să-mi. în
deplinesc sarcinile de producție, 
iar cu disciplina în muncă... Dato
rită sfaturilor lui, răbdării cu care 
m-a ajutat, am început să lucrez 
tot mai bine. Este un maistru care 
se bucură de prețuirea muncitori
lor. La alegerile de la 7 martie, îi 
voi da cu toată încrederea votul 
meu. Sînt convins că. și în munca 
obștească va fi la fel de inimos și 
de bun gospodar cum este și ia 
locul de muncă".

Elena Bojanu, gospodină : „L-am

Președintele nostru
Isbicenii este o comună de buni 

gospodari. Țăranii de aci se mîn- 
drcsc cu realizările cooperativei a- 
gricole de producție, cu multe con
strucții de folos obștesc, cum sînt 
frumoasa clădire a căminului cul
tural, școala generală de 8 ani, 
magazinul universal și altele.

La obținerea acestor realizări a 
avut o contribuție însemnată și to
varășul Gheorghe Zarcu, președin
te al cooperativei agricole de pro
ducție de 12 ani. In tot acest răs
timp, el a muncit pentru întărirea 
și dezvoltarea cooperativei agricole 
de producție și sporirea producției 
agricole. An de an, a învățat să or
ganizeze șl să conducă tot mai bine 
treburile cooperativei, s-a străduit 
să-și însușească cunoștințe temei
nice despre cultura plantelor și 
creșterea animalelor, a urmărit 
permanent aplicarea lor în practi
că. Zi de zi, se află acolo 
muncesc colectiviștii.

Acum, cooperativa agricolă 
Isbiceni se numără printre 
fruntașe din raionul Corabia, 
trecut a obținut în medie la hectar 
1 600 kg de grîu, peste 3 600 kg 
porumb și 20 000 de kg sfeclă 
zahăr, iar fermele zootehnice au 
juns să aibă 950 de bovine, 1 100 
porcine, 1 750 de ovine și 
5 000 de păsări matcă. Venitul bă
nesc, obținut din valorificarea pro
duselor agricole, s-a ridicat la peste 
8 000 000 de lei.

Apreciind calitățile tovarășului 
Gh. Zarcu de bun organizator și 
conducător al cooperativei agri
cole, preocuparea lui pentru rezol
varea treburilor obștești ale comu
nei, pentru sprijinirea altor coo
perative, la alegerile din 1961 ce
tățenii l-au ales deputat în Marea 
Adunare Națională. Indeplinin- 
du-și cu cinste încrederea acor
dată, alegătorii l-au propus din 
nou candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 16 pentru a- 
legerile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

Ei îi vor da din toată inima vo
tul, convinși că va munci cu a- 
ceeași pasiune pentru sporirea pro
ducției agricole în cooperativele 
din circumscripție, pentru rezol
varea altor probleme de interes 
obștesc.

auzit de multe ori pe soțul meu, 
forjor la Fabrica, de rulmenți, vor
bind despre maistrul Mihai Asul- 
tănei. Apoi l-am cunoscut și eu, în 
activitatea desfășurată ca deputat 
în circumscripția noastră. In frun
tea cetățenilor care l-au ales în le
gislatura trecută, a participat la ni
velarea terenurilor dintre blocuri, 
plantarea pomilor, amenajarea 
spațiilor verzi și altele. Știu că, de 
asemenea, a sfătuit și ajutat mai 
mulți cetățeni, din circumscripție 
în rezolvarea, unor chestiuni per
sonale".

Ing. Ion Ilisei — șeful secției 
forjă. „Maistrul principal Mihai. A- 
sultanei dovedește un interes deo
sebit pentru introducerea tehnicii 
noi în secția forjă. Sînt bine cu
noscute noile procedee tehnologice 
de forjare pe care le-a introdus : 
laminarea profilată, trecerea unor 
repere de la forjarea liberă, pe 
ciocane, la forjarea în matrițe, pe 
presele orizontale. In urma aplică
rii acestor procedee, fabrica noastră 
realizează anual importante eco
nomii. In afară de faptul că este 
un maistru priceput, el se preocupă 
permanent de ridicarea continuă a 
calificării profesionale a forjorilor. 
Acum este a doua oară propus 
candidat în alegerile pentru sfatul 
popular orășenesc și sînt convins 
— așa cum de altfel a și dovedit — 
că se va achita cu cinste de sarci
nile ce-i revin".

„Pentru dragostea cu Care se ocu
pă de educarea copiilor, candidatul 
nostru este stimat și prețuit de toți 
locuitorii orașului. Este bun peda
gog și gospodar...'1. Aceste cuvinte 
le-am auzit deseori la întâlnirile a- 
legătorilor cu candidatul F.D.P. în 
circumscripția electorală raională 
nr. 1, tov. Ștefan Licescu, directo
rul Școlii medii nr. 1 din Găești. 
In cei 6 ani de cînd. este director, 
școala a fost evidențiată în nu
meroase rînduri pentru succesele 
obținute în desfășurarea procesului 
de învățămînt, cit și în activitatea 
cultural-sportivă. 
cește cu pasiune 
pentru întărirea 
școală și părinții 
cu competență cadrele didactice în 
folosirea celor mai bune metode in
structiv-educative. Se ocupă, de a- 
semenea, cu spirit gospodăresc de 
asigurarea unor condiții bune de 
învățătură pentru elevi, de procu
rarea materialului didactic.

Tov. Licescu este cunoscut și de 
membrii cooperativelor agricole de 
producție din comunele raionului, 
unde a ținut conferințe sau a răs
puns la întrebări puse de ascultă
tori.

In cadrul întâlnirilor pe care 
le-a avut cu alegătorii, Ștefan Li
cescu s-a sfătuit îndelung cu aceș
tia asupra problemelor de gospo
dărire a orașului. Alegătorii au 
făcut propuneri privind extinderea 
rețelelor de alimentare cu apă 
și energic electrică, pavarea unor 
străzi etc., angajindv-se să partici
pe la executarea acestor lucrări.

Al. CIUCURENCU
Artist al Poporului
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tehnician

Gospodar al
Cetățenii din Cîndești, 

Piatra Neamț, sînt hotărîți 
aleagă pe Gheorghe State, pentru 
a șasea oară, deputat în sfatul 
popular comunal. De ce se bucură 
el de atîta încredere ? De mulți 
ani este secretarul sfatului popu
lar comunal. La realizarea lucră
rilor de folos obștesc din comuna 
noastră, tov. State a avut un rol 
însemnat. S-a dovedit un bun gos
podar, ajutînd comitetul executiv 
al sfatului popular să folosească, 
cu multă chibzuință fondurile co
munei, materialele cumpărate sau 
din resurse locale. Cu sprijinul a- 
cordat de cetățeni s-au putut con
strui în comună trei școli, un că
min cultural, sediu pentru coope-

raionul 
să-l ră

Un număr de muncitori, tehni
cieni, ingineri de la Uzina „Elec
tromagnetica" din București, 
care s-au remarcat in mod deo
sebit și în activitatea obștească 
în cartierele unde locuiesc, au 
fost propuși candidați ai F.D.P. 
în alegerile de la 7 martie. In 
fotografie (de la stingă la 
dreapta) : Ion Albiei, matrițer 
(în circumscripția raională nr. 
216), Maria Lupașcu, proiectan
tă (în circumscripția raională 
nr. 105), ing. Nicolae Dragomir, 
directorul uzinei (în circumscrip
ția orășenească nr. 327), Nae C. 
Paul, muncitor (în circumscrip
ția orășenească
Baroș, șlefuitor (în circumscrip
ția electorală raională nr. 80). 
(De la Dumitru JIANU, tehnician).

nr. 362), Gh.

Directorul mun- 
și perseverență 
legăturii dintre 

copiilor, îndrumă

Ștefan 
profesor

DRAGHIA

comunei

sfățului a dat 
prețios și cooperativei 
producție, mai ales la 
materialelor de con- 

resursc locale. Se stră-

rativa de consum, s-au electrificat 
ulițele. Secretarul 
un sprijin 
agricole de 
procurarea 
strucție din
duiește să rezolve cit mai repede 
și mar bine cererile și sesizările 
cetățenilor din comună.

La 7 martie ne vom prezenta cu 
toții în fața urnelor. Vom vota cu 
drag candidații F.D.P. pentru a 
obține noi succese în întărirea și 
înflorirea patriei noastre.

Toche VASILACHE
membru al cooperativei agricole 
de 1 ■’ " '
P.

producție din Cîi 
Neamț

ndești

despre țara noastră

ieri și azi
i.

Realitățile de azi din țara noastră 
cheamă să năzuim spre Culmi tot ma’ 
înalte de Sensibilitate și creație. Avem 
„înfăptuiri care bucură inima poporului'1 

■— spune frumos Manifestul F.D.P. Avem 
înfăptuiri care deșteaptă în sufletul artiș
tilor o nobilă ambiție de frumos și de 
poezie. Și în domeniul culturii, ca și in 
celelalte, Manifestul F.D.P. n-a propus 
nimic irealizabil, nimic care să rămînă 
deziderat ineficace : el ne-a făcut însă 
pe fiecare din noi să ne promi'em nouă 
înșine și țării că ne vom întrebuința mai 
bine talentul.

Peisajul pe care pictorul îl are astăzi 
sub ochi poartă tot mai mult întipărirea 
cugetării lucide. El ne obligă să gîndim, 
larg și drept, încrezător și exigent, res- 
pingînd obișnuințele meschine. Po
porul nostru a dat, în ultimul secol, un 
număr neobișnuit de talente ; Cu arta lui, 
Brâncuși a cucerit lumea. Trebuie să afir
măm tot mai îndrăzneț, tot mai conclu
dent, puterile creatoare ale acestei țări. 
Votul de la 7 martie consider că este 
pentru noi, pictorii, un imbold spre Ca
litate majoră, un legămînt de creație ri
guroasă.

Spre o asemenea creație, plină de ge
neroasă franchețe, scutită de 
meschin, îl îndeamnă pe picior 
Iutile noastre de azi, care se 
prietenoase spre soare, cu ritmul
cu claritatea lor modernă ; pămintul, cu 
vastele lui suprafețe, care simplifică ma
jor peisajul ; industria, 
harta Romîniei, 
vitalitate. Dacă 
dată nevoia să 
un pitoresc al
girbov și colțuri 
acum pictorul are fot mai mult gustul 
unei nobile clarități, al unei simplități re
velatoare.

Socialismul a rînduit mai rațional viața 
oamenilor, a făcut ca firea lor să fie tot 
mai mult disponibilă pentru frumos, pen
tru bucuriile artei. Publicul expozițiilor 
noastre e infinit mai mare decît în trecut, 
avem astăzi în Romînia numeroase mu
zee, se creează tot mai mult condiții 
pentru o difuziune largă a artei. Ochi 
proaspeți se pot apropia azi de comori 
care în trecut le erau interzise. La 7 mar
tie votez pentru acești ochi și pentru acest 
peisaj înnoit, radios și puternic. Votul 
dat Frontului Democrației Populare este 
un vot pentru înflorirea artei.

pitoresc 
erhitec- 
deschid 
lor net,

ivită magnific pe 
într-un elan de limpede 
peisagiștii simțeau altă- 

căute motive pătrunse de 
sordidului, case aplecate 

părăginite mizerabil,

Cînd te întorci cu gîndul către ra
cilele șl păcatele trecutului îți vine 
în minte vechea zicală : „Bună țară, 
rea tocmeală". în aceste patru cu
vinte, înțelepciunea populară a ros
tit csînda definitivă a orînduirii de 
atunci.

Țara era în adevăr bună și boga
tă, oamenii munceau cu pricepere 
și vrednicie, dar tot folosul trudei 
lor se întorcea către pătura restrîn- 
să a exploatatorilor. Muncitorii de 
la orașe și țăranii trăiau în mi
zerie și asuprire. Cînd nu mai pu
teau răbda și își cereau dreptul la 
o viață mai bună și mai dreaptă, 
stăpînirea deziănțuia împotriva lor 
urgia poliției și jandarmeriei.

Bună țară, rea tocmeală...
Această penibilă stare de lucruri 

era bine cungscută peste hotare.
Despre Romînia de atunci se 

spunea că „este esențialmente o 
țară agricolă și de creștere a 
vitelor... Activitatea industriei ex
tractive romîne se limitează la ex
ploatarea petrolului și a sării.. Ro
mînia rămîne încă tributară străină
tății în ce privește produsele sale 
manufacturiere" (Larousse du XX- 
eme sibcle, 1933).

Sau : „Agricultura și industria 
minieră găsesc mari resurse în 
Romînia, poziția sa geografică
e favorabilă comerțului, popu
lația e inteligentă, harnică și
prolifică, dar... agricultura e încă
departe de a da tot ce ar putea să 
dea. industria și echipamentul eco
nomic sînt încă puțin dezvoltate, 
căile fetate au nevoie de o refacere 
completă... Bugetele sînt cel mult 
într-un echilibru penibil și nu pot 
admite cheltuieli productive" (Andre 
Tibal, „Romînia" Paris 1330).

Și trebuie spU3, acestea sînt din
tre afirmațiile moderate.

Am putea să umplem coloane în
tregi cu asemenea extrase folosind 
numai ziare și cărți burgheze. 
Din lipsă de spațiu, vom adăuga 
numai cîteva rînduri desprinse din 
▼olufnul „Europa răsăriteană între 
cele două războaie mondiale", apă
rut la Londra, în 1945, sub semnă
tura publicistului Hugh Seton Wat
son: „Cauza prăbușirii Romîniei (bur
gheze — n.n.) a fost prăpastia fără 
fund, care separa pe conducători de 
cei conduși. Mizeria țăranului, bru
talitatea birocratică, precum și o 
clasă privilegiată lipsită de orice 
simț al răspunderii sociale av. exis
tat în Romînia, într-o măsură foarte 
elocventă. Intr-o astfel de atmos
feră, democrația nu putea înflori. 
Prea absorbiți de interesele și am
bițiile lor personale, pentru a se o- 
cupa de reforme, conducătorii alu
necau inevitabil spre fascism și ser- 
vitudine față de imperialismul 
străin".

Iată deci, foarte pe scurt și în li
nii generale, cum era privită și ju
decată peste hotare Romînia de ieri.

Să vedem cum se înfățișează 
și cum e cunoscută Romînia de 
azi, Romînia socialistă. Vom cita, 
mai întîi, Buletinul Comisiei Econo
mice a O.N.U., cu referire la situația 
din 1960 : „Romînia se plasează prin
tre economiile cele mai dinamice 
ale Europei... In ceea ce privește 
venitul național, el are un ritm de 
creștere dintre cele mai rapide care 
au fost înregistrate în Europa în pe
rioada 1950—1960 și depășește 
cu mult ritmurile pe care le-a cu
noscut Romînia între cele două răz
boaie mondiale". Trei ani mai tîrziu, 
studiul Consiliului Economic și So-

Tudor TEODORESCU-BRANIȘTE

cial al O.N.U., pe anul 1963, publicat 
în iunie 1964 („Etude sur l'âcono- 
mie mondiale"), constata că „ritmul 
de dezvoltare industrială a Romîniei 
este printre cele mai rapide, rata sa 
de creștere în momentul de față o- 
cupînd locul al doilea în lume".

După aceste constatări pe care le 
fac organele economice ale O.N.U. 
și care nu au nevoie nici de comen
tarii, nici de sublinieri, să ne oprim 
o clipă la aprecierile oamenilor de 
specialitate și ale marilor cotidiene 
de peste hotare. Ziarul londonez 
Times spune : „Romînia s-a transfor
mat dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată și o agricultură rămasă 
în urmă, într-un stat dezvoltat in- 
dustrial-agrar". Richard O'Regan, tri
misul special al agenției americane 
Associated Press, după o vizită fă
cută în țara noastră, conchide : „E 
de mirare cum s-a putut ca într-un 
timp atît de Bcurt să se dezvolte 
aproape simultan industria, agricul
tura și celelalte sectoare economice, 
cît și construcția masivă de locuințe, 
de edificii social-culturale". Cunos
cutul ziarist american Drew Pearson, 
de la Washington Post, după ce a- 
mintește că „Romînia a devenit a 
doua țară din lume ca ritm de dez
voltare", adaugă : „O atmosferă 
de lucru plutește în aer. Aceas
tă constatare este valabilă atît 
pentru sate, cît și pentru orașe", iar 
trimisul special al cotidianului elve
țian Din Tat exclamă : „Romînia se 
află într-o epocă de înflorire econo
mică, cum n-a mai cunoscut nici
odată în frămîntata ei istorie de se
cole".

„Tractoarele romîneștî UTOS — ob
servă ziarul Le Peuple — brăzdează 
cîmpurile din peste 34 de țări străi
ne și același număr de țări folosesc 
mașinile-unelte fabricate în Romî
nia"; ziarul precizează că printre a- 
cestea sînt țări cu o tradiție indus
trială îndelungată, „ca, de pildă, 
R. D. Germană, R. F. Germană, Bel
gia, Franța, Anglia, Suedia, Italia, 
Japonia, Cehoslovacia, Uniunea So
vietică".

Martin Neubauer, trimisul special 
al ziarului vest-german Deutsche 
Voikzeitung, spune în notele sale de 
drum : „La sate, aproape în toate 
casele bărbați și femei stau aplecați 
asupra cărților. Acum se învață, 
acolo unde, intr-un trecut nu prea în
depărtat, jumătate din populație era 
condamnată la analfabetism... Popu
lația, sătească poartă astăzi costume 
și rochii bune".

Pe aceeași linie, Eric Bourne, de la 
ziarul american Christian Science 
Monitor, notează: „In afară de indus
trie, și agricultura s-a dezvoltat sur
prinzător de bine... O călătorie cu 
automobilul prin țară... a fost intere
santă pentru dovezile de îngrijire și 
amenajare ce pot fi văzute în majo
ritatea satelor mari”.

Iată și ce constată publicistul și 
scriitorul sovietic Vadim Kojevni- 
kov : „Oricine vizitează țara dv. se 
poate convinge că aici se desfășoa
ră impetuos un proces de înfăptui
re a ideilor socialismului, idei care 
intră tot mai mult în conținutul vie
ții omenești. Am vizitat multe țări 
străine și n-aș putea spune că acolo 
nu se construiește. Dar construcțiile 
de aici, destinate nu unui grup re- 
strîns, ci unui număr meteu în creș
tere de oameni, dincolo de utilitatea

lor imediată, rfeprezihtă gdevărăt» 
monumente ale epocii hiK.^.rfe ; ele 
sînt o mărturie a umanismului orîn
duirii socialiste care a triumfat și în 
țară dv„ a concepției socialiste des
pre om îndeobște, despre ceea ce i 
se cuvine omului".

Și cu toate că lista extraselor da 
presă poate apărea încărcată pentru 
un articol, aș vrea să mai citez nu
mai două declarații ale unor oaspeți 
din țări îndepărtate, ca să se vadă 
și ce spun realizările noastră Unor 
popoare trezite de curînd la viață. 
Activistul sindical din Uganda 
H. M. Luande declară : „Realiză
rile Republicii Populare Romîne 
arată cît de vaste sînt posibili
tățile de dezvoltare multilaterală 
pe care le oferă popoarelor socia
lismul". Iar Philomena Sahoye, acti
vistă sindicală din Guyana Britani
că, aiirmă : „înainte de a vizita Ro
mînia, cunoșteam numai teoretic ce 
înseamnă socialismul. Nu avusesem 
prilejul să văd, să simt, să constat 
practic ce înseamnă acest nou sis
tem social. Și iată că în cele două 
săptăniîni cît am 3tat în țara dv. 
mi-am împlinit o veche dorință, luînd 
primul contact cu o țară socialistă. 
Despre tot ce am văzut nu am decît 
cuvinte de laudă, iar pentru popor, 
care a făurit această lume ii. -ă, nu 
am decît adîncă stimă".

Chiar și numai din aceste c leva 
extrase, culese la întîmplare, din- 
tr-un vraf întreg de publicații și zia
re, la care se adaugă necontenit al
tele noi, se vede limpede că Romi, 
nia are astăzi pe arena internaționc 
lă un prestigiu de care nu s-a bu
curat niciodată în trecut. Despre ce 
realizări, deșpre ce prefaceri și înno
iri s-ar fi putut vorbi atunci ? Țara 
era ținută într-o stare de jalnică 
înapoiere. Păturile muncitoare și pro
ductive se zbăteau în mizerie și în
tuneric. Desprinși cu totul de masele 
populare, străinr de interesele și nă
zuințele acestora, urmărindu-și cu 
ferocitate scopurile de îmbogățire și 
chiverniseală personală, politicienii 
care se perindau la cîrma țării, și-au 
scris singuri actul de acuzare. Prin
tre „evenimentele" al căror ecou 
răzbătea peste hotare erau grevele 
muncitorești și mișcările țărănești, 
consecință a foamei și nedreptății 
generale, pe care guvernanții acelor 
triste vremi 16 reprimau sîngeros. La 
acestea se adăuga vîlva marilor 
scandaluri, cum au fost faimoasele 
afaceri Skoda, Gross-Cagero și atî- 
tea altele.

In numai două decenii, în care am 
avut de suportat și grelele urmări 
ale războiului, în Romînia s-a între
prins o vastă operă de construcție 
înnoire, rodul eforturilor întregul., 
popor, călăuzit de Partidul Muncito
resc Romîn. Pentru prima oară au 
fost chemate Ia lucru toate energiile 
și toate capacitățile, asigurîndu-li-se 
cele mai bune condiții de muncă și 
de afirmare.

Marile realizări ale regimului so
cialist vorbesc prin ele însele, se 
impun atenției oaspeților care ne vi
zitează țara, presei și opiniei publice 
internaționale. Cu adîncă simpatie 
sînt ele privite de popoarele care de 
curînd au scuturat jugul colonial și 
pe care înfăptuirile socialismului le 
însuflețesc în propriile lor Străduințe 
pentru făurirea vieții noi.

Privind cu îndreptățită satisfacție 
ceea ce s-a împlinit pînă acum, țara 
merge mai departe pe drumul ce-i 
stă larg deschis în față, către un 
viitor măreț și luminos.

Distincții acordate întreprinderilor fruntașe pe {ară 
in întrecerea socialistă pe 1964
MATURITATEA

SUCEAVA (coresp. „Scînteii").— 
Combinatul de industrializare a lem
nului din Suceava face parte din fa
milia marilor combinate moderne 
construite în anii șesenalului, în care 
lemnul este valorificat superior, fiind 
transformat în produse de mare im
portanță pentru economia națională. 
In perioada celor doi ani de activi
tate, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii combinatului au reușit să-și însu
șească tehnologia de fabricație, rea- 
lizînd o gamă variată de produse.

Astăzi se poate vorbi, cu deplin 
temei, despre maturitatea tînărului 
colectiv al combinatului. Dovadă 
sînt și rezultatele obținute în pro
ducție anul trecut, pentru care i s-au 
decernat Steagul roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară în ra
mura industrializării lemnului. In 1964, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici au realizat peste plan produse 
a căror valoare se ridică la 4 864 000 
lei. Cea mai mare parte a sporului 
de producție a fost obținut pe baza 
mai bunei folosiri a mașinilor. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 28,4 
la sută față de anul 1963 — primul 
an de producție. S-au produs peste 
prevederile planului 1373 tone plăci 
fibrolemnoase, 200 garnituri de mobi
lă, 7 682 m p uși și ferestre, 50 m c 
placaj. Cantitatea de placaj de 
calitate superioară a fost mai 
mare cu 1.8 la sută față de indicii 
planificați, iar la plăci fibrolemnoa
se s-au produs cu 14 la sută mai 
multe plăci de calitatea I. Produsele 
combinatului se bucură de aprecie
re atît în țară, cît și în cele peste 
20 de țări în care se exportă.

La adunarea festivă, Gheorghe 
Sion, maistru la fabrica de placaj, a

COLECTIVULUI Prețuire a muncii rodnice
spus, printre altele : „Realizările ob
ținute pînă acum, rod al muncii în
tregului colectiv, sînt un îndemn de 
a munci și mai bine, mai spornic. 
Prin folosirea mai deplină a posibi
lităților și rezervelor interne de care 
dispunem, vom asigura în acest an 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan, vom acorda în continuare în
treaga atenție îmbunătățirii calității 
produselor". Alți vorbitori au subli
niat strădania muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de a-și însuși tot 
mai temeinic tehnica modernă cu 
care este înzestrat combinatul.

Realizările din primele două luni 
ale acestui an, se adaugă la 
bilanțul rodnic al muncii colectivu
lui de aici. In această perioadă, au 
fost date peste plan 251 tone plăci 
fibrolemnoase, 41 m c placaj, 254 m p 
uși și ferestre.

CRAIOVA (coresp. „Scînfeii”). — Din 
marea salbă a întreprinderilor construite 
în anii puterii populare, care își afirmă 
tot mai mult prezența în economia na
țională, fac parte și uzinele „Electropu- 
tere”-Craiova. Aici se. fabrică locomotive 
Diesel electrice de 2 100 C.P., transfor
matoare de forță, aparataj de înaltă ten
siune, mașini electrice cu performanțe 
tehnice superioare.

Anul trecut, constructorii de mașini 
electrice din această uzină modernă și-au 
îndeplinit în mod exemplar sarcinile de 
plan. Volumul producției realizate în 
1964 a fost de peste 5 ori mai mare 
decît în 1959, o parte însemnată a spo
rului producției fiind dobîndit pe sea
ma creșterii productivității muncii. Au

Pentru a doua oară
Colectivului Institutului de proiectări 

pentru industria chimică anorganică și 
metalelor neferoase (IPRAN) din Capi
tală i s-au decernat, pentru a doua oară 
consecutiv, Steagul roșu și diploma de 
institut de proiectări fruntaș pe țară în 
întrecerea socialistă pe anul 1964. Pre
țuirea de care se bucură colectivul 
institutului se datorește succeselor ob
ținute în elaborarea unor proiecte de 
bună calitate și în termene scurte. Anul 
trecut, aici au fost întocmite 1500 de 
proiecte și documentații tehnice pentru 
obiective importante, cum sînt : Combi
natul chimic Craiova, combinatele de 
îngrășăminte chimice Tr. Măgurele și 
Tg. Mureș, Uzina de aluminiu Slatina,

Uzina de alumină Oradea. Prin organi
zarea temeinică a muncii, durata de 
întocmire și predare a proiectelor către 
beneficiari a fost redusă anul trecut, în 
medie, cu 17,4 zile de proiect. 
Prin tehnologiile adoptate și soluțiile de 
proiect alese — în care s-a prevăzut fo
losirea pe scară largă a materialelor 
prefabricate, maselor plastice, oțeluri
lor speciale etc — s-a obținut o redu
cere simțitoare a costului lucrărilor pro
iectate. Ca o mărturie a calității bune 
a proiectelor elaborate, este faptul că 
peste 63 la sută din cele prezentate anul 
trecut la avizare au primit calificativele 
„foarte bine" și „excepțional".

fost fabricate peste plan mai mult de 300 
motoare electrice de curent alternativ și 
separatoare de inferior, 84 celule prefa
bricate pentru aparataj electric de înaltă 
tensiune. O remarcabilă realizare a anu
lui trecut a constituit-o executarea și li
vrarea primului autotransformator de 
200 000 kVA. Economiile suplimentare 
obținute la prețul de cost s-au ridicat la 
2 650 000 lei, față de 1 500 000 lei cit 
prevedea angajamentul initial.

Ca o prefuire a realizărilor din anul 
trecut, colectivul uzinei a primit ieri în 
cadrul unei adunări festive, pentru a 
doua oară, Steagul roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară în industria 
electrotehnică în întrecerea socialistă pe 
1964. Exprimîndu-și bucuria prilejuită de 
acordarea distincțiilor, Mircea Dinculescu, 
constructor de locomotive Diesel elec
trice, Gavrilă Avrămescu, maistru prin
cipal la fabrica de aparataj, Mihai Licu- 
lescu, inginer șef al fabricii de transfor
matoare, Petre Cîrlog, maistru la fabrica 
de mașini electrice rotative, au vorbit 
totodată despre preocupările lor și ale 
celorlalți muncitori, ingineri și tehnicieni 
pentru a adăuga noi realizări la cele ob
ținute. între primele succese de seamă 
din acest an se înscrie livrarea celui din
ții lot de locomotive Diesel electrice 
pentru export. Ei și-au reafirmat hotărî- 
rea de a dezvolta experiența bună clști- 
gată spre a da viață sarcinilor trasat» de 
partid privind continua ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al producției.

încălțăminte de calitate superioară
CLUJ (coresp. „Scîn

teii"). — Pentru reali
zările obținute în 1.964 
în întrecerea socialis
tă, colectivul fabricii 
de pielărie și încălță
minte „Clujana" a 
primit ieri, într-un 
cadru festiv, Steagul 
roșu și diploma de în
treprindere fruntașă 
pe ramură. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
de aici au produs anul 
trecut peste plan 
45 600 perechi încălță
minte din piele și 8 500 
perechi încălțăminte 
din cauciuc. Preocu-

pindu-se de ridicarea 
prestigiului „mărcii fa
bricii", colectivul în
treprinderii a realizat 
cu 73 la sută mai mul
tă încălțăminte de ca
litate superioară, a 
lărgit simțitor sorti
mentul produselor. 
Concomitent cu îmbu
nătățirea calității, s-au 
economisit 7 250 mp 
piei pentru fețe, 35 000 
kg talpă de bovine și 
100 000 kg piei crude. 
Productivitatea muncii 
a crescut, față de plan, 
cu 1,21 la sută. 720 de

muncitori, ingineri și 
tehnicieni au primit, 
pentru realizările do- 
bîndite în producție 
titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă. în 
cadrul adunării festi
ve, muncitorii Traian 
Luca, Szabo Alexan
dru, Sandor Sim,ion 
au arătat că primirea 
acestor distincții con
stituie pentru întregul 
colectiv un imbold în 
îndeplinirea exempla
ră a planului și a an
gajamentelor pe acest 
an.

Alte colective fruntașe
Exploatarea 

minieră 
Aninoasa

Minerii de aici 
au extras a- 
nul trecut pes
te plan 25 000 
tone de cărbu

ne și au realizat economii la prețul 
de cost planificat în valoare de pes
te 300 000 lei. Randamentul mediu
pe post a fost mai mare cu peste
50 kg cărbune, decît cel planificat.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Fabricii de produse lactata din Bucu
rești au realizat anul trecut planul producției globale in proporție de 
105 la sută și au depășit sarcina planificată de creștere a productivi
tății muncii cu 6 la sută. El au dat In consum cu 86 000 hi de lapte șl cu 
683 tone de unt mat mult decît In anul 1963. In fotografie : la inmînarea 

Steagului roșu șl a diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură

Ceferiștii de la
Depoul C.F.R. acest depou au

Galați depășit, anul
trecut, planul 

de transport cu 6,63 la sută. Prin 
remorcarea a 218 trenuri cu tonaj 
sporit, în plus față de angajamentul 
luat, tonajul mediu a crescut cu 1,2 
Ia sută. Ei au economisit 2 170 tone 
de combustibil convențional. Tot
odată, productivitatea muncii a spo
rit cu 12,7 la sută, iar la prețul de 
cost s-au realizat economii ■«ipli- 
mentare de 2 228 000 lei.

Întreprinderea 
forestieră 
Cîmpina

Anul trecut, 
colectivul în
treprinderii a 
realizat peste
plan produse 

in valoare de 4 660 000 lei. Indicii
de utilizare a masei lemnoase s-au 
mărit cu 2,25 la sută la rășinoase, 
0,30 la sută la fag și 2,35 la sută la 
stejar.

Exploatarea 
minieră 
Cavnic

Colectivul mi
nei a îndeplinit 
planul produc
ției globale pe 
anul 1964 în

proporție de 109,15 la sută, iar pla
nul producției marfă — de 109,99 Ij 
sută. Minerii și preparatorii de ai< 
au dat în plus aproape 1 400 tone, 
concentrate de metale neferoase.

întreprinderea 
mixtă 

orășenească 
Baia Mare

Planul produc
ției globale a 
fost depășit de 
colectivul de 
aici cu 4.5 la
sută, iar la 

prețul de cost au fost realizate e- 
conomii suplimentare în valoare de
3 957 000 lei.
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împotriva acțiunilor agresive
ale S. U. A. față de R. D. Vietnam

INFORMAȚII

Mitingul de protest al studenților romîni fi străini
Peste 2 000 de studenți romîni și 

străini s-au întrunit vineri seara în- 
t.-un miting de protest împotriva 
repetatelor acțiuni agresive ale 
S.U.A. față de R.D. Vietnam.

Casa de cultură a studenților s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru marele 
număr de tineri care au ținut să fie 
prezenți la miting. Mulți dintre ei 
ascultau la difuzoarele din holuri 
cuvintele de protest ale colegilor lor 
din sală.

Mitingul a fost deschis de Dan 
Marțian, membru supleant al Birou
lui C.C. al U.T.M., secretar al Comi
tetului U.T.M. din Centrul universi
tar București. El a subliniat că noile 
atacuri samavolnice ale forțelor ar
mate americane împotriva poporului 
vietnamez constituie un act agresiv 
care încalcă normele elementare ale 
dreptului internațional, aduc grave 
prejudicii cauzei păcii nu numai în 
Asia, ci și în întreaga lume.

Au luat cuvîntul Irimie Nicolae, 
secretar 
ciațiilor 
versitar 
Subroto 
(Laos), aspirantul Hu Nai-jen (R. P. 
Chineză), studenții Fan. Van Minh 
(R.D. Vietnam), Stiti Hammad (Alge
ria), Oustpane Ba (Mali), Arquime- 
des Paredes (Venezuela), Arși Gara- 
ghiozis (Albania), care au înfierat 
noile acte de agresiune săvîrșite îm
potriva R. D. Vietnam, manifestîn- 
du-și sprijinul hotărît pentru cauza 
dreaptă a poporului vietnamez.

al Consiliului Uniunii aso- 
studenților din Centrul uni- 
București, studenții Iohanes 
(Indonezia), Kampai Kunala

Sănătate, vigoare, tinerețe
în continuă dezvoltare, mișcarea de 

cultură fizică și sport din tara noastră 
atrage mase tot mai largi de oameni 
ai muncii la practicarea feluritelor spor
turi. Numeroase terenuri, complexe 
sportive, stadioane moderne, săli, ba
zine de înot cunosc tumultul activității 
sutelor de mii de sportivi și spor
tive, al milioanelor de spectatori. Prin 
grija partidului și statului nostru, tine
retul patriei are largi posibilități să 
crească viguros, să-și fortifice organis
mul. Cultura fizică, sportul, turismul au 
fost puse în anii democrației populare 
la îndemîna muncitorilor din fabrici și 
uzine, tineretului de la sate și orașe.

Ce poate ilustra mai bine populari
tatea de care se bucură astăzi sportul, 
decit faptul că in cele peste 10 000 de 
asociații sportive din întreprinderi, insti
tuții, S.M.T., G.A.S. și cooperative agri
cole de producție, din școli ?i facultăți, 
sînf înscriși mai bine de 3 400 000 de 
membri ai U.C.F.S.?

Competițiile de masă se bucură per

La o oră de educație iizicâ în sala

Decor estival pe stadionul „23 August" din Capitală

Intr-o atmosferă de puternică so
lidaritate, participanții la miting au 
aprobat prin vii și îndelungi aplauze 
o moțiune de protest în care se spu
ne printre altele :

„împărtășind pe deplin îngrijora
rea resimțită în lumea întreagă în 
legătură cu cursul periculos pe care 
îl iau evenimentele din Asia de sud- 
est, cerem cu hotărîre să înceteze 
imediat acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam și inter
venția militară americană în Viet
namul de sud, să fie retrase toate 
trupele străine și materialele lor de 
război din această parte a lumii, să 
fie aplicate cu consecvență acordu
rile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Indochina și să fie respectat 
dreptul sfînt al popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii, ca și de pre
tutindeni, de a-și organiza viața și 
de a-și hotărî soarta după propria 
lor voință, potrivit propriilor lor in
terese și aspirații.

Ne exprimăm profunda simpatie 
și solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru apăra
rea independenței naționale, a inte
grității teritoriale, pentru reunifi- 
carea și dezvoltarea pașnică a pa
triei sale".

în încheierea mitingului, studen
ții romîni și străini au adresat am
basadei S.U.A. la București o tele
gramă în care își exprimă indigna
rea profundă și condamnă acțiunile 
agresive împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. (Agerpres)

manent de o participare largă și entu
ziastă. Sparlachiadele, crosurile popu
lare, campionatele asociațiilor sportive, 
acțiunile turistice întrunesc în fiecare 
an milioane de cetățeni de toate vîrste- 
le, de toate profesiile. Prima spartachia- 
dă republicană organizată anul trecu', 
cu prilejul aniversării a 20 de ani de 
la eliberarea patriei, a cunoscut un deo
sebit succes.

Sportul romînesc și-a cîștigat un fru
mos prestigiu și pe plan internațional. 
De multe ori reprezentanții noștri 
au cucerit locuri fruntașe la diferite 
ediții ale Jocurilor Olimpice, ale cam
pionatelor mondiale, europene sau 
balcanice etc.

Activitatea de cultură fizică și sport 
se bucură de un sprijin permanent din 
partea guvernului și a statului. Răspun- 
zînd condițiilor ce le stau la dispo
ziție, sportivii noștri au datoria să se 
antreneze cu și mal multă conștiincio
zitate, pentru ca performanțele lor să 
ridice fot mai sus prestigiul patriei,

de «port a Universității din Timișoara

Prin comportarea lor remarcabilă într-o serie de 
confruntări internaționale, rugbiștii romîni și-au 
atras deseori aprecieri elogioase. In fotografie : 
aspect de la una din tradiționalele intîlniri anuale 

Romînia—Franța
Echipele reprezentative de handbal (masculin șl 
feminin) ale țârii noastre, deținătoare ale titluri
lor de campioane mondiale, se bucură de o fru
moasă reputație internațională. In fotografia din 
stingă : fază de la un meci Romînia—Danemarca

A

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
EMIL BODNĂRAȘ, 

AMBASADORULUI INDONEZIEI

Vineri, 5 martie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Emil Bodnăraș, a primit in 
audiență protocolară de rămas bun 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Indoneziei la Bucu
rești, Sukrisno, în legătură cu ple
carea sa definitivă de la post.

SOSIREA DELEGAȚIEI ROMÎNE 
DE LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 

DIN LEIPZIG

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația guvernamentală a R.P. 
Romine, condusă de Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a participat la des
chiderea ediției jubiliare a Tîrgului 
internațional de primăvară 
Leipzig, cu prilejul împlinirii 
de ani de la inaugurarea sa.

La sosire, în Gara de Nord, 
gația a fost întîmpinată de
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihail Petri și Ion 
Marinescu, miniștri, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de reprezentanți ai 
conducerii unor ministere economice 
și funcționari superiori ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

de la 
a 800

dele- 
Gogu

Din sportul 
internațional

TENIS DE MASA. — Echipa mascu
lină de tenis de masă a R. P. Romine 
a repurtat un frumos succes în cadrul 
campionatelor internaționale ale An
gliei de la Brighton, învingînd în fi
nala competiției cu 3—0 echipa Angliei. 
In semifinale, echipa noastră întrecu- 
se cu 3—2 echipa R. S. Cehoslovace.

Competiția feminină a revenit echi
pei Angliei. După ce în semifinale ju
cătoarele engleze au întrecut cu 3—0 
echipa R. S Cehoslovace, ele au în
vins în finală cu 3—0 echipa R. P. 
Romine. în semifinale echipa noastră 
a eliminat cu 3—1 echipa R. P. Un
gare.

HOCHEI PE GHEATĂ. — Joi seara 
la Tampere, în prima zi a campionate
lor mondiale de hochei pe gheață, au 
fost înregistrate următoarele rezultate: 
grupa A: U.R.S.S.-Finlanda 8—4; grupa 
B : EIveția-Austria 7—3, Anglia-Iugo- 
slavia 5—5, R P. Polonă-R.P. Ungară 
9—5. Rezultate de ieri : Suedia-R.D. 
Germană 5—1, U.R.S.S.-Norvegia 14-2.

PATINAJ ARTISTIC. — în penulti
ma zi a campionatelor mondiale de pa
tinaj artistic de la Colorado Springs 
(S.U.A.) a fost desemnată învingătoa- 
rea probei feminine. Titlul a revenit 
patinatoarei canadiene Petra Burka. Ea 
a fost urmată de campioana europea
nă Regine Heitzer (Austria) și de Peg
gy Fleming (S.U.A.).

După desfășurarea exercițiilor im
puse, în proba masculină conduce 
francezul Alain Calmat (491,4 puncte), 
urmat la 3,2 puncte de austriacul Eme- 
rich Danzer, campion european.

HANDBAL.— La Copenhaga, în pri
mul meci contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", echipa 
Ajax, campioana Danemarcei, a în
trecut cu 24—20 pe Medvesceak Zagreb 
(Iugoslavia). Returul va avea loc la 12 
martie la Zagreb.

Plo-

avut 
cola- 
între

Și 
de

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
INTRE MINISTERUL INDUSTRIEI 

PETROLULUI ȘI CHIMIEI
ȘI SOCIETATEA 

„GAZ DE FRANCE"
Vineri dimineața, membrii dele

gației Societății „Gaz de France" au 
făcut o vizită la Rafinăria Brazi și 
la Combinatul petro-chimic 
iești.

După-amiază, în Capitală, a 
loc semnarea Protocolului de 
borare tehnică șl științifică 
Ministerul Industriei Petrolului 
Chimiei și Societatea „Gaz 
France".

Din partea romînă, protocolul a 
fost semnat de Alexandru Boabă, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, iar din partea 
franceză de Jean le Guellec, pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Societății.

Protocolul prevede rezolvarea u- 
nor probleme de interes reciproc 
privind producția, transportul, de
pozitarea și distribuția gazelor. In 
acest scop, între cele două părți se 
vor efectua schimburi de ingineri și 
specialiști, de documentații și se vor 
studia unele probleme de interes re
ciproc.

Cu prilejul semnării Protocolului, 
Alexandru Boabă a oferit un dineu.

(Agerpres)

Stiri culturale
Tenorul Ion Piso a plecat laTenorul Ion Piso a plecat la Nisa, 

unde va cînta în opera „Tosca". In con
tinuarea turneului, artistul romîn va a- 
pare pe scena Operei din Liege în „Lu
cia di Lammermoor", spectacol la care 
își va da concursul și baritonul Dan 
lordăchescu.

★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de ac

tivitate, orchestra de cameră a Sindica
tului Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale a prezentat vineri seara, 
la Ateneul R. P. Romine, un concert 
festiv Haydn. Programul a cuprins Sim
fonia nr. 49 in fa minor, Concertul pen
tru pian și orchestră în re major, solist 
dr. Mihai Georgescu, Concertul pentru 
oboi și orchestră în do major, solist 
Ion Danie, și Simfonia nr. 21 în soi ma
jor. Concertul a fost dirijat de Mircea 
Cristescu, artist emerit. In cei zece ani 
de la înființare, orchestra, laureată a 
celui de-al VI-lea concurs republican 
al artiștilor amatori, a susținut nume
roase concerte în instituții sanitare și 
centre industriale din (ară.

★
Teatrul „Barbu Delavrancea" din Ca

pitală a prezentat joi premiera piesei 
„Noaptea la drumul mare" c scriitoru
lui italian Renato Lelli. In distribuție : 
Sandu Rădulescu, artist emerit, Angela 
Macri și Voicu Jorj. Spectacolul este 
pus în scenă de regizorul Ion Simio- 
nescu, intr-un decor de arh. Vladimir 
Popov. Costume : Georgeta Trofim.

LOTO CENTRAL
La tragerea specială Loto central din 
martie 1965, au fost extrase din urnă5 

următoarele numere :
Extragerea obișnuită

8 62 83 59 64 88 30 45 87 89
Premii suplimentare : 55 63 52

Premii suplimentare In obiecte și bani
Extragerea I : 54 31 56 ; Extragerea a 

II-a : 68 4 19 ; Extragerea a IlI-a : 65 
26 53 ; Extragerea a IV-a : 37 81 16 14; 
Extragerea a V-a : 81 86 33 1 ; Extrage
rea a Vl-a : 45 6 4 87 ; Extragerea a 
Vil-a : 52 89 38 56 ; Extragerea a
VIII- a : 74 61 46 73 76 ; Extragerea a
IX- a : 29 1 86 61 15 ; Extragerea a X-a: 
67 70 83 46 40 ; Extragerea a Xl-a : 68 
71 30 35 22 ; Extragerea a Xll-a : 32 81 
61 40 13 ; Extragerea a XIII-a : 38 60 ; 
Extragerea a XlV-a : 27 11.

Fond de premii : 3 634 725 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 12 martie 1965, în București.

Note de drum din Ghana

PE CALEA UNEI VIEȚI NOI
Diminețile Accrei sînt umede și calde, 

prevestind parcă baia de abur de 
către prînz. Briza răcoroasă, care la 
aceste ore matinale mai mîngîie enor
mele frunze din creștetul palmie
rilor, aduce cu ea aerul proaspăt și sărat 
al oceanului. Sînt orele cele mai potrivite 
pentru a face o plimbare prin capitala 
Ghanei. In centru străzile sînt drepte, de
senate parcă cu rigla, însă la periferie 
conturul lor devine capricios și se termină 
cînd nici nu te aștepți. Majoritatea clădi
rilor au două, trei etaje. Multe din ele se 
ridică în mijlocul unor grădini inundate 
de o vegetație luxuriantă de un verde 
crud. Cîteva blocuri masive, impunătoa
re, cum ar fi hotelul „Ambasador" sau 
clădirea magazinului universal de stat 
G.N.T.C. îți atrag atenția de la început. 
Spre periferie întîlnești vestigii ale 
trecutului sub forma unor căsuțe umile, 
încropite din lut și iarbă sau frunze de 
palmier. în piețele pitorești vînzători gă
lăgioși cheamă în gura mare clienții, 
vinzîndu-le yam (un cartof enorm de 3—5 
kg cu gust dulceag), banane și ananas.

Spre deosebire de multe orașe africane, 
Accra are ceva remarcabil în personali
tatea sa, și acest lucru nu scapă atenției 
vizitatorului. Sînt copiii în uniformele lor 
școlare. îi urmărești minute în șir cum 
pășesc voioși către școală. Puțini au 
însă ghiozdane. Așa cum se obișnuiește 
în Africa, ei poartă pe cap, într-o echi
libristică de invidiat, caiete, cărți sau 
chiar călimara cu cerneală. Un ghanez 
îmi relata că înainte de indepen
dență copiii din Accra străbateau străzile 
cu peria și crema de ghete în mină în 
speranța, adesea iluzorie, a unui cîșt:g 
cit de mic. Acest obicei, simbol al mi
zeriei și al lipsei de drepturi elemen
tare, a dispărut în anii de după cuce
rirea independenței.

La sfîrșitul ultimului război 90 la sută 
din populația Ghanei era analfabetă. în 
1957, anul cuceririi independenței, în țară 
existau numai 18 școli secundare frecven
tate de 3 000 de elevi. Astăzi, numai în 
școlile medii și pedagogice învață 
aproape 200 000 de copii. în perioada 
1962—1963 s-au deschis peste 1 400 de

Demonstrație 
muncitorească la Bilbao

BILBAO 5 (Agerpres).— Agenția 
France Presse transmite că 5 000 de 
oameni ai muncii din Sestao, 
suburbia industrială a orașului Bil
bao, au manifestat joi după-amiază 
pe străzile orașului, exprimîndu-și 
nemulțumirea față de unele preve
deri nedemocratice din noile con
tracte colective. Manifestanții scan
dau • „Libertate, libertate !“. Ei au 
fost împrăștiați de poliție cu ajuto
rul bastoanelor de cauciuc. In ciuda 
intervenției poliției, peste 1 000 de 
muncitori s-au îndreptat spre sediul 
local al sindicatelor. O femeie a fost 
rănită.

32 DEPUTATI LABURIȘTI
SPRIJINĂ MARȘUL PĂCII

LONDRA 5 (Agerpres).— Un grup 
de 32 de deputați laburiști au dat 
publicității în coloanele săptămîna- 
lului „Sanety", organul „Mișcării 
pentru dezarmare nucleară", o decla
rație cuprinzînd o chemare adresată 
partizanilor dezarmării nucleare la
buriști să participe la marșul de trei 
zile, care, conform tradiției, va fi 
organizat la începutul primăverii.

Autorii declarației scriu că toți 
membrii partidului care sprijină 
ideile dezarmării nucleare trebuie să 
declare că așteaptă de la guvern ac
țiuni urgente în vederea traducerii 
in viață a obligațiilor asumate în 
timpul campaniei electorale.

ALIMENTE DIN PETROL?

Omenirea va găsi oare în petrol o 
parte din alimentele de care are ne
voie pentru a lupta împotriva foamei ? 
— se întreabă un comentator al agen
ției France Presse care relatează des
pre lucrările ce se desfășoară de mai 
mulți ani intr-un laborator al Socie
tății franceze a petrolului. Această 
speranță se datorește existenței în 
hidrocarburi a unor microorganisme 
care dau naștere proteinelor. Noul 
aliment produs în acest laborator 
are aspectul unei pulberi albi
cioase fără miros și nu amintește cu 
nimic de origina sa petroliferă. Ames
tecat cu făină poate folosi la prepa
rarea biscuiților. La Lavera a și intrat 
în funcțiune o unitate de producție 
semicomercială. Ea va servi și la efec
tuarea unor ultime analize de toxico
logie și dietetică.

Intr-un articol publicat de revista 
„Impact", editată de U.N.E.S.C.O., 
șeful acestor cercetări, Champagnant, 
consideră că din producția mondială 
de petrol s-ar putea obține anual 20 
de milioane tone proteine, ceea ce re
prezintă de 10 ori producția mondială 
de făină de pește.

TABLOURI DIN PETALE Șl FRUNZE

Gruzinul Mihail Alexandrovici Ma- 
mulașvili, în vîrstă de 91 ani, s-a ocu
pat toată viața de horticultură. Oa
meni din lumea întreagă vin să-i vi
ziteze grădina din Mțheta, să-i admire

școli primare, inclusiv în cele mai înde
părtate coifuri ale junglei sau sâvânei.

I și 
patru ani copiii învață 
adică înfr-una din cele 
importante vorbite în 
a IV-a se predă și en- 
limba oficială a stafu-

mai

părtate colțuri ale junglei sau sâva 
Învățămîntul elementar este general 
gratuit ; în primii 
în limba maternă, 
cinci limbi
Ghana. Din clasa 
gleza, care este 
lui.

în preocupările guvernului ghanez un 
loc de seamă îl are grija de a crește 
din tînăra generație o pleiadă de cadre 
atît de necesare pentru înfăptuirea aspi
rațiilor celor care au luptat pentru inde
pendență. Cartierul Acimota și orășelul 
studenților de pe colina Legon, unde în
vață 3 000 de studenți avînd la înde- 
mînă laboratoare spațioase, sînt expresia 
vie a acestei

Denumirea 
semnificativă, 
vii încercau 
fața neguțătorilor de sclavi pentru ca, 
dacă ar fi reușit să evadeze, să li se piar
dă mai ușor urma. „Acimota", „acimota" 
— ,,nu-mi rosti numele", șopteau oamenii 
între ei, sperînd că în acest fel vor reuși 
să scape de chinuitoarea soartă ce-i aș
tepta dincolo de Ocean. Astăzi, numele 
de Acimota îl poartă cartierul universitar 
al capitalei, simbolizînd eliberarea pen
tru totdeauna a ghanezilor de oprimare. 
Acimota a devenit un simbol al descă
tușării.

preocupări.
cartierului Acimota este 

Cu veacuri în urmă, capti- 
să-și tăinuiască numele în

Poarta țării
Mașina gonește ca un bolid pe șo

seaua ce kăagă capitala de noua poartă 
maritimă a țării, orașul Tema. Undeva, 
în dreapta, abia poți distinge frumoasa 
plajă Labadi, iar în stînga se înalță pa
vilioanele viitorului Tîrg internațional 
care se va deschide în 1967.

Tema este cel mai tînăr oraș al Gha- 
nei. Aici s-a concentrat tînăra industrie 
ghaneză. Rezervoarele și conductele argin
tii ale rafinăriei sclipesc orbitor în razele 
soarelui ecuatorial. Ghana nu dispune însă 
de țiței din producție proprie. Subsolul

Guvernul turc va înăspri 
politica sa cipriotă?

• Presa turcă despre revizuirea tratatului de 
la Lausanne e O delegație turcă la Nicosia

ANKARA 5 (Agerpres). — Presa 
turcă de joi publică comentarii re
feritoare la politica țării în pro
blema Ciprului. Ziarul „Soni Hava- 
dis" scrie că „aluzia președintelui 
Consiliului de Miniștri, Urgiiplii, 
(din cursul dezbaterilor Parlamen
tului asupra programului guvernu
lui) în legătură cu o revizuire a 
tratatului de la Lausanne ne face 
să credem că, dacă Grecia continuă 
să-și mențină cererile, noul cabinet 
va înăspri politica sa cipriotă". 
Ziarul „Hurriyet" afirmă că Minis
terul Afacerilor Externe al Turciei 
pregătește o eventuală revizuire a 
dispozițiilor tratatului privind rela
țiile turco-grecești. Unele dispoziții 
ale acestui 
plică, remarcă 
fi reconsiderate 
privind situația 
și a minorității

tratat nu se mai a- 
ziarul, și ar putea 
articolele 37 și 45, 
turcilor din Grecia 
grecești din Turcia.

Rafinării naționalizate în Siria
DAMASC 5 (Agerpres). — Guver

nul sirian a emis un decret potrivit 
căruia un număr de nouă rafinării și 
întreprinderi pentru desfacerea pro
duselor petroliere urmează să fie 
naționalizate. Șase dintre aceste în
treprinderi sînt siriene, iar trei apar
țin companiilor străine „Shell Oii", 
„Socony Vacuum" și „Esso Stan-

florile minunate — trandafiri gingași, 
gherghine splendide și ansamblurile 
decorative din plante și pietre, ade
vărate opere de artă. Nu întîmplător 
Mamulașvili a fost distins cu titlul de 
artist emerit al R.S.S. Gruzine. în re
petate rinduri el s-a clasat pe locul I 
la diferite expoziții florale.

Peliko, fiica lui Mamulașvili, care a 
îndrăgit florile încă din fragedă co
pilărie, a reușit să aducă ceva nou în 
arta tatălui ei : ea a început să creeze 
din petale și frunze miniaturi — 
tablouri de mărimea unei cărți poștale 
și chiar mai mici.

PRIMUL FESTIVAL INTERNATIONAL 
AL ARTEI NEGRILOR

în anul 1966, la Dakar, capitala 
Senegalului, se va ține primul festival 
internațional al artei negrilor. Cu a- 
cest prilej se urmărește ilustrarea con- 

La fabrica de textile din Tema (Ghana)

țării nu a fost încă explorat suficient ; în 
curînd două instalații rominești „4—LD", 
contractate de către această țară, vor 
scormoni adîncurile în căutarea aurului 
negru. O altă întreprindere, situată nu 
departe, a început să pună în valoare 
cea mai mare bogăjie a Ghanei — 
cacao. Este prima fabrică de ciocolată a 
țării. Au fost construite, de asemenea, o 
fabrică de mase plastice, una de textile 
și o tipografie. Pe malul oceanului s-a 
înălțat un port modern, la danele căruia 
pot acosta vase cu un pescaj de 16 
metri. Macarale puternice, magazii spa
țioase permit un trafic intens. La în
ceputul acestui an aici a acostat vasul 
nostru „Cluj" care a transportat mărfuri 
rominești : anvelope, plăci fibrolemnoase, 
textile, vinuri, conserve, miere de al
bine etc.

Alături de portul oceanic s-a construit 
un port pescăresc care 
viitoarea flotă de pescuit a

va adăposti 
țării.

Akosomho
a devenit unDe cîjivâ ăni Akosombo 

nume foarte cunoscut in Ghana. înainte 
era doar un sătuleț așezat pe malul rîului 
Volta, la înmănuncherea munfilor Akwa- 
pin. Aici se construiește o puternică 
hidrocentrală. Pentru a ajunge la impună
torul baraj care va avea 700 de metri 
lungime și 125 de metri înălțime, străbați 
mai întîi cîmpia de pe litoral. De o parte 
și de alta a șoselei se întinde jungla cu 
mici terenuri defrișate pentru agricultu
ră. Satele sînt rare, 
nesc plantații 
Fruclele, ca 
în miniatură, 

Ici, colo se înfîl- 
de arbori de cacao, 

niște mingi de rugby 
atîrnă caraghios pe

trunchii nu prea înalți. Semințele de 
cacao au fost aduse pe aceste meleaguri 
din insulele Fernando Po în 1879 de că
tre un fierar, pe nume Tetteh Quarshie. 
De atunci, cultura acestui arbore gingaș

NICOSIA 5 (Agerpres). — Vineri 
dimineață a sosit la Nicosia o de
legație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei. In timpul șede
rii sale în capitala Ciprului, dele
gația turcă va purta discuții cu 
membrii Ambasadei Turciei la Ni
cosia și cu liderii comunității ci-» 
prioților turci, 
vizită oficială 
turce în Cipru 
zei în insulă.

Aceasta este prima, 
a unei delegații- 

de la izbucnirea cri-

★
5 (Agerpres). — GalrtNEW YORK

Plaza Lasso, mediatorul O.N.U. în 
Cipru, a recomandat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, ca man
datul forțelor O.N.U. în Cipru (cara 
expiră la 26 martie) să fie prelun
git pe încă trei luni. La mijlocul 
lunii martie se va întruni Consiliul 
de Securitate pentru a discuta pre
lungirea mandatului forțelor O.N.U, 

dard“, care distribuiau 67 la sută din 
totalul produselor petroliere consu
mate în Siria. Decretul prevede că 
proprietarii întreprinderilor naționa
lizate vor fi despăgubiți în 15 ani, cu 
o dobîndă de trei la sută. Recent, 
guvernul sirian a hotărît să resti
tuie proprietarilor o serie de maga
zine ce fuseseră naționalizate.

tribuției aduse de negri la cultura ge
nerală a omenirii. S-a hotărît ca astfel 
de festivaluri să fie ținute din doi în 
doi ani. In program sînt prevăzute 
expoziții, reprezentații de teatru, con
certe, recitaluri de poezie și un festi
val de film. Se vor acorda premii ce
lor mai bune realizări.

NUMAI DOUĂZECI DE LUPI

O echipă de savanți suedezi a pu
blicat un studiu despre animalele mari 
ce trăiesc în Suedia. Echipa a lucrat 
patru ani și a parcurs 12 000 de kilo
metri, îndeosebi dincolo de cercul 
polar. După constatările comisiei, în 
întreaga Suedie nu mai sînt, în mo
mentul de față, decit douăzeci de 
lupi. Au mai rămas în jur de 300 de 
urși și, cu toate că în fiecare an se 
vînează vreo 25, numărul lor se men- 
ține neschimbat.

și pretențios s-a extins cu repeziciune 
in Ghana care a devenit unul din prin
cipalii furnizori de cacao din lume. 
Astăzi se cultivă aici aproximativ 
600 000 000 de arbori răspîndiți pe vreo 
două milioane hectare. Producția de 
cacao furnizează aproape 60 la sufă din 
venitul țării. Guvernul a luat măsuri pen
tru ca, paralel cu această cultură, agri
cultura să devină multilaterală în scopul 
asigurării necesarului de alimente al 
populației.

Apropierea de baraj este semnalată 
de o impunătoare construcție — podul 
de la Adami, cel mai mare din Africa, 
cu o deschidere de 250 metri. Un 
uriaș arc de oțel leagă cele două maluri 
ale Voltei. De aici pînă la bara| mai 
sini doar 15 km. Camioane grele trans
portă sute de tone de utilaje și maleriale 
de construcții. Șoseaua urcă lin, dezvă
luind in (ață un mic orășel cu căsuțe 
cochete și barăci de campanie ; este oră
șelul constructorilor. Hidrocentrala va 
avea patru turbine în funcțiune ți două 
de rezervă. Capacitatea sa — 500 MW, 
cu posibilități de creștere pînă la 880 
de megawați Curentul produs va fi uti
lizat în bună parte pentru prelucrarea 
bauxitei din care se va extrage aproxi
mativ 120 de mii de tone de aluminiu. 
POntru construcția hidrocentralei este 
necesară strămutarea a 600 de sate Cu 70 
de mii de locuitori. Se prevede ca în a 
doua jumătate a acestui an hidrocentrala 
să intre în probe tehnologice.

...Timpul pe care l-am petrecut în 
mijlocul harnicului și talentatului popbr 
ghanez mi-a îmbogățit imagihea despre 
lupta lui pentru prosperitate și pace. 
Cu prilejul zilei independenței Ghanei, 
care se sărbătorește în fiecare an la 6 
martie, urăm poporului ghanez noi 
succese în construirea patriei sale libere.

Ing. loan NECULA
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criza relațiilor r.f. germane se pună capăt actiunilor agresive
CU R.A.U. Șl TANZANIA
• DIVERGENȚE IN SINUL GUVERNULUI DE LA BONN • REAC
ȚIA PREȘEDINTELUI NASSER • PREȘEDINTELE TANZANIEI 
DECLARĂ CA NU VA ACCEPTA VREO IMIXTIUNE IN TREBU
RILE INTERNE ALE ȚĂRII SALE

BONN 5 (Agerpres). — Guvernul 
vest-german s-a întrunit joi pentru 
a examina din nou ...........
existente în
R.A.U. și Tanzania, 
vest-germane și-au făcut 
cută anterior intenția de 
ționa în sensul așa-numitei 
trine Hallstein", aplicînd 
țiuni celor două țări pentru 
că și-au extins relațiile cu 
Germană. După aproape nouă ore 
de dezbateri, membrii guvernului nu 
au ajuns la un punct de vedere 
comun, neputînd astfel adopta o ho
tărîre. Agenția France Presse, citind 
surse bine informate, afirmă că în 
sînul guvernului vest-german s-ar 
fi cristalizat două tendințe: una, 
grupată în jurul cancelarului. Er
hard, preconizează aplicarea unor 
sancțiuni atît în domeniul econo
mic cît și în cel politic (în speță, 
ruperea relațiilor diplomatice cu 
R.A.U), și alta grupată în jurul mi
nistrului de externe Schroeder, și 
cuprinzînd în special pe miniștrii 
liberali, susține că o ruptură poli
tică ar aduce prejudicii R.F.G. și 
preconizează numai sancțiuni eco
nomice. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului, Giinther von Hase, a de
clarat că în orice caz R.F.G. este 
hotărîtă să aplice sancțiuni econo
mice R.A.U. El a precizat însă că 
actualele acorduri în domeniul co
laborării economice dintre cele două 
țări nu vor fi afectate de eventua
lele măsuri. Această declarație, re-

dificultățile 
relațiile R.F.G. cu 

Autoritățile 
cunos- 
a ac- 
„doc- 
sanc- 
faptul 
R. D.

levă agenția Reuter, a fost interpre
tată de observatorii politici ca un 
indiciu că riposta guvernului vest- 
german va consta mai ales într-un 
refuz de a participa la finanțarea 
celui de-al doilea plan cincinal al 
R.A.U., a cărui îndeplinire va înce
pe în luna mai a.c. Ajutorul econo
mic acordat R.A.U. constă, înde
osebi, din credite rambursabile și 
asistență tehnică. Din creditele deja 
contractate, R.F.G. urmează să mai 
verse 100 milioane mărci. Referin- 
du-se la intențiile guvernului R.F.G., 
președintele R.A.U., Nasser, a decla
rat : „In ce privește amenințările 
Germaniei Federale de a rupe re
lațiile economice cu noi, declarăm 
că pe piața mondială există nume
roase societăți dispuse să satisfacă 
cererile noastre. Noi nu am primit 
nici un ajutor material din partea 
Germaniei occidentale. Ea nu a 
făcut decît să ne acorde împrumu
turi și înlesniri de plăți pe care le 
rambursăm cu dobînzi 
sută".

împotriva Tanzaniei 
R.F.G. au anunțat deja 
ajutorului militar care constă în 
furnizarea de echipament și asisten
ță în instruirea armatei. Președin
tele Republicii Unite Tanzania, 
Nyerere, a declarat că țara sa re
nunță la orice fel de ajutor din par
tea R.F.G. și că nu este dispusă 
accepte vreo imixtiune străină 
elaborarea politicii ei externe.

de 6 și 7 la

autoritățile 
suspendarea

să 
în

Demonstrație la Dar-Es-Salaam (Tanzania) împotriva vizitei în Rhode
sia de sud a lui Bottomley, ministrul englez pentru relațiile cu Common- 

wealth-ul, și a lordului Gardiner

NAIROBI
■ nDiscuții asupra situației din Congo

NAIROBI 5 (Agerpres). — în 
pitala Kenyei continuă lucrările 
siunii Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane. Vineri, 
în cadrul unei ședințe plenare în
chise, Consiliul ministerial al O.U.A. 
a examinat situația din Congo (Leo
poldville). Intrucît la ședința plenară 
nu au participat reprezentanți ai gu
vernului revoluționar de la Stanley
ville, condus de Cristophe Gbenye, 
delegația sudaneză a depus o moțiu
ne cerînd ca la ședința consacrată 
examinării situației din Congo să 
participe și reprezentanți ai acestui 
guvern pentru a-și expune punctu1 
de vedere.

Conducătorii forțelor răsculate din 
Congo au difuzat la Nairobi un co
municat adresat sesiunii Consiliului 
ministerial al O.U.A., semnat de 
Thomas Kanza, în care se arată că 
revoluția începută de poporul congo
lez va continua pînă la eliberarea 
totală a Congoului.

Moise Chombe, primul ministru al 
guvernului de la Leopoldville, care

ca- 
se-

a sosit la Nairobi pentru a participa 
la dezbaterile pe marginea proble
mei congoleze, a avut o întrevedere 
cu Jomo Kenyatta.

★
LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 

Agenția France Presse relatează că 
autoritățile de la Leopoldville au 
eliberat vineri din închisoarea din 
Ndolo 24 de deținuți politici, între 
care membri ai partidului lumum- 
bist unificat. Agenția menționează 
că această măsură urmărește anu
mite țeluri politice, printre care îm
bunătățirea poziției lui Chombe la 
conferința O.U.A. de la Nairobi.

»

fată de R. D. Vietnam!»
Scrisoarea conferinței 
popoarelor indochineze

O.N.U., U Thant, în favoarea regle
mentării pe cale pașnică a situației 
din Vietnam.

Corespondență din Cairo

Petrol sub apele 
gol1ului Suez

Cercetările efectuate în ultimul timp 
în R.A.U. în regiunea golfului Suez au 
dus la descoperirea unor importante ză
căminte de petrol în locurile numite 
Ras Amer și El Tor. La Ras Amer, lu
crările de forare au fost executate de 
o companie egipteană începînd din a 
doua jumătate a anului trecut. Cu cîtiva 
ani mai înainte aici au efectuat cercetări 
mai mulfi specialiști străini, care au 
conchis că nu se găsește petrol. Com
pania egipteană a construit o insulă ar
tificială, la o depărtare de 450 metri 
de fărm, de pe care s-a executat forajul 
pînă la adîncimea de 600 metri. La a- 
ceastă adîncime s-a dat de o pungă de 
petrol cu un diametru de 10 km. Prima 
sondă instalată dă 600 barile pe zi (un 
baril = 163 kg).

De asemenea, a fost descoperit petrol 
la sud de Ras Amer, dar de cea
laltă parte a golfului, în locul numit 
El Tor. Forîndu-se pînă la adîncimea 
de o mie de metri, s-a dat de un strat 
de petrol avînd o grosime de 25 metri. 
Săpîndu-se mai departe, pînă la 1 500 m, 
s-a descoperit un alt strat de 70 metri.

Aziz Sidky, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.A.U., a declarat că 
extracția anuală de petrol în aceasiă zonă 
va putea atinge 20 milioane de tone.

Lucrări de 
♦uează și în

cercetare și forare se efec- 
elte regiuni ale R.A.U.

Nicolae PLOPEANU

FUNERALIILE FOSTULUI PREȘEDINTE 
AL AUSTRIEI

PNOM-PENH 5 (Agerpres). — 
Participanții la conferința popoa

relor indochineze, care își continuă 
lucrările în capitala Cambodgiei, au 
aprobat, în ședința de joi seara, în 
unanimitate, textul unei scrisori că
tre președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, protestînd împotriva acți
unilor agresive americane la adresa 
R. D. Vietnam. Ei au adoptat, de 
asemenea, textul unor telegrame a- 
dresate copreședinților Conferinței 
de la Geneva în care cer să se ac
ționeze pentru a pune capăt atacu
rilor împotriva R. D. Vietnam. Șe
ful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat că re
centele acțiuni agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam fac mai 
necesară ca oricînd unitatea țări
lor din această regiune a lumii.

Moțiune depusă 
în Camera Comunelor

LONDRA 5 (Agerpres). — Un 
grup de 45 de deputați laburiști, a- 
parținînd aripei de stînga a parti
dului, au depus o moțiune în Ca
mera Comunelor în care cer guver
nului britanic să se desolidarizeze 
de politica S.U.A. în Vietnam. Mo
țiunea declară că este de cea mai 
mare importanță pentru pacea mon
dială ca guvernul britanic să de
clare fără echivoc că, dorind sin
cer să mențină alianța cu S.U.A., se 
află în imposibilitate de a susține 
această țară în războiul pe care îl 
duce în Vietnam. Moțiunea cere, 
de asemenea, guvernului să decla
re că politica britanică se bazează 
pe Declarația de la Geneva din 
1954 și că sprijină recentele iniția
tive luate de secretarul general al

Declarația guvernului 
R. P. Chineze

Poporul chinez, se spune în în
cheierea declarației, sprijină cu fer
mitate poporul vietnamez frate, care 
este hotărît să ducă pînă la capăt 
lupta împotriva imperialismului a- 
merican.

PEKIN 5 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă, gu
vernul R. P. Chineze a dat publici
tății la 4 martie o declarație în le
gătură cu recentul atac al aviației 
americane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. Guvernul chinez sprijină 
deolarația din 3 martie a guvernului 
R. D. Vietnam și condamnă politica 
Statelor Unite, expusă în „Cartea 
Albă" publicată recent de Departa
mentul de Stat.

în declarația guvernului R. P. 
Chineze se arată că Statele Unite 
sînt cele care au împiedicat reuni- 
ficarea pașnică a Vietnamului vio- 
lînd acordurile din 1954 de la Ge
neva și ridicînd astfel poporul din 
Vietnamul de sud la luptă și rezis
tență. „Cînd regimul marionetă in
stalat de S.U.A. în Vietnamul de 
sud a eșuat, Statele Unite au trimis 
propriile lor armate. Intervenția ar
mată americană a dus la intensifi
carea luptei poporului sud-vietna- 
mez. Dominația reacționară ameri
cană în Vietnamul de sud a devenit 
atît de nepopulară, încît nimeni nu 
poate crede că lupta armată a po
porului sud-vietnamez este o așa- 
numită campanie susținută de Ha
noi și nu rezultatul inevitabil al 
acestei dominații reacționare".

„Pentru a se salva de la înfrîn- 
gere în Vietnamul de sud, adminis
trația Johnson, șantaj înd cu extin
derea războiului, încearcă acum în 
zadar să determine poporul sud- 
vietnamez să înceteze lupta", se 
spune în declarație. „Acestea nu sînt 
însă decît iluzii. Singura modalitate 
de rezolvare a problemei constă în 
încetarea imediată a intervenției și 
agresiunii în Vietnam și retragerea 
imediată a tuturor forțelor armate 
ale S.U.A. din Vietnamul de sud în 
conformitate cu acordurile din 1954 
de la Geneva".

L. Pearson: „Să ne 
îndreptăm spre 
o reglementare negociată 
și pașnică**

OTTAWA 5 (Agerpres). — Răs- 
punzînd unei întrebări în Camera 
Comunelor a Canadei, primul mi
nistru Lester Pearson a declarat — 
potrivit agenției France Presse — 
că „situația din Vietnam este deli
cată și periculoasă. Noi ducem dis
cuții în această problemă cu gu
vernul american și cu alte guverne 
interesate". „Sperăm, a subliniat 
Pearson, că ne vom îndrepta spre 
o reglementare negociată și paș
nică, realizată în condiții convena
bile și deplîngem orice evoluție care 
ar putea să îngreuneze această re
glementare".

Eisaku Sato: „Acțiuni 
regretabile**

TOKIO 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, 
a declarat vineri în Parlament — 
după cum informează France Presse 
— că „bombardamentele americane 
împotriva Vietnamului de nord sînt 
regretabile". El a adăugat că pro
blema Vietnamului „trebuie să fie 
rezolvată pe calea tratativelor și nu 
prin acțiuni militare". Sato și-a ex
primat, de asemenea, dorința „de a 
vedea problema vietnameză tratată 
în baza acordurilor de la Geneva".

Laos

MESAJ ADRESAT
CONFERINȚEI DE

Redistribuire de posturi
la Saigon
Sosirea șefului de stat major

SAIGON 5 (Agerpres). — Agenții
le de presă anunță formarea unui 
comitet executiv al forțelor armate 
sud-vietnameze, alcătuit din patru 
generali. După această nouă redistri
buire a posturilor cheie din fruntea 
armatei, generalul maior Nguyen 
Van Thieu, vicepremier și ministru 
al apărării, a devenit șeful noului 
comitet creat. Generalul Tran Van 
Minh, deși nu face parte din co
mitetul executiv, își păstrează func
ția de șef al armatei sud-vietnameze. 
Observatori politici apreciază că ge
neralul Khiem, actualul ambasador 
al Vietnamului de sud în Statele 
Unite. — așteptat să sosească la Sai
gon — va completa noua formație.

SAIGON 5 (Agerpres). — Genera-

Corespondență din Santiago

CHILE ÎN

au 
din

Duminică 7 martie este zi de alegeri 
și în Chile. Sosind la Santiago de Chile, 
capitala republicii, am găsit orașul în 
fierberea pricinuită de apropierea acestui 
eveniment. Străzile erau literalmente 
inundate de afișe și panouri electorale. 
Posturile de radio și televiziune își axau 
emisiunile pe aceeași temă.

In viața politică a acestui sfat sud- 
american, a cărui formă alungită (se în
tinde pe o distanță de 4 200 de km pe 
coasta Oceanului Pacific, fără a depăși 
nicăieri lăjimea de 350 km) este unică 
în lume, alegerile de duminică prezintă 
o deosebită importanjă. Acestea sînl 
primele alegeri parlamentare care 
loc după alegerile prezidenfiale
septembrie 1964, în baza cărora Eduardo 
Frei, reprezentant ai partidului democrat- 
creșfin, a devenit președinte al fării. 
Ziarele chiliene arată că de componenja 
viitorului congres — în alegeri vor fi 
reînnoiji cei 147 de membri ai Camerei 
Deputafilor și 20 (din cei 45) de membri 
ai Senatului — va depinde în măsură 
hotărîtoare înfăptuirea programului anun- 
fat de președintele Frei pentru viitorii 
șase ani. In precedenta Cameră demo- 
crat-creștinii nu dispuneau decît de 28 
de locuri, iar în Senat de 4 locuri. De 
aceea programul lui Frei întîmpina per
manent obstacole în parlament.

Se știe că îndată după ce a preluat 
funcfia supremă, Frei a remis forului 
legislativ un număr de proiecte definind 
linia guvernului în diverse sectoare, însă 
pînă acum doar unul a fost aprobat (cel 
ce stabilește regimul de control al im
porturilor prin intermediul băncii cen
trale). Celelalte ori se aflau în comisiile 
parlamentului, ori au fost retrase de șeful 
guvernului, aprobarea lor fiind lipsită de 
perspective. Tocmai aceste proiecte for
mează steagul electoral al partidului de 
guvernămînt democraf-creștin. Este vorba

al armatei
Harold

terestre a S. U. A.
Johnson, șeful statului(Jul

major al armatei terestre a S.U.A., a 
sosit vineri în capitala Vietnamului 
de sud în fruntea unei delegații mi
litare și civile americane. La sosire 
el a declarat că va rămîne aici cel 
puțin patru zile. Agenția Associated 
Press este de părere că vizita gene
ralului Johnson are ca scop consul
tări „la nivel înalt" între partea a- 
mericană și oficialitățile militare și 
civile sud-vietnameze. '

NEW YORK 5 (Agerpres). — Ge
neralul Nguyen Khanh, care între
prinde o vizită în S.U.A., a avut joi 
seara întrevederi cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, și cu pre
ședintele Adunării Generale a O.N.U., 
Alex. Quaison Sackey.

HANOI 5 (Agerpres). — Prințul 
Sufanuvong, președintele partidu
lui Neo Lao Haksat și vicepremier 
al guvernului de coaliție din Laos, 
a adresat copreședinților Conferin
ței de la Geneva din 1962 pentru 
Laos un mesaj în care condamnă 
recentele acțiuni agresive ale Sta
telor Unite împotriva Laosului. El 
a cerut ca Statele Unite să pună de 
îndată capăt zborurilor avioanelor 
deasupra teritoriilor eliberate din 
Laos, să-și retragă personalul mili
tar și să înceteze acțiunile împo
triva acestei țări.

*

HANOI 5 (Agerpres). — Recent 
avioane americane au bombardat 
capitala provinciei laoțiene Khan 
Khai, împrejurimile sale și multe 
alte localități aflate sub controlul 
trupelor Patet Lao. Referindu-se la 
postul de radio „Vocea Laosului" 
agenția vietnameză de informații a- 
nunță că în aceste bombardamente 
s-au înregistrat victime omenești și 
au fost aduse prejudicii materiale 
populației locale.

FAȚA URNELOR
de reforma constituțională (menită să 
confere președintelui dreptul de a re
curge la plebiscit cînd e în dezacord cu 
parlamentul și să permită pe de altă 
parte îndemnizarea exproprierilor de te
renuri în titluri de împrumut public), de 
noul acord asupra cuprului, de reforma 
agrară, de măsuri de sporire a exportu
rilor, de construcfii de locuințe în me
diul urban etc. Intre ele mai figura și 
crearea unui fond „de solidaritate" prin 
intermediul stabilirii unui impozit pro
gresiv (așa-numitul impozit patrimonial) 
asupra bunurilor și proprietăților cu 
scopul de a obține mijloace financiare 
necesare programului de construcții pu
blice și dezvoltării economico-sociale în 
genere. T 
retras și 
cări, în 
salariilor.

Poziția 
de programul lui 
Dreapta, 
liberali 
tocmai acele puncte care se bucură de 
aprobarea opiniei publice : accelerarea 
reformei agrare, impozitul patrimonial, 
planurile de asanare socială, hotărîrea de 
a stabili relații cu toate țările 
indiferent de orînduirea lor social- 
politică. La Santiago am văzut afi
șe ale reacțiunii conținînd calomnii la 
adresa fărilor socialiste, invenții copiate 
după cele mai abjecte și perimate mo
dele. In alegerile prezidențiale din 4 
septembrie conservatorii și liberalii l-au 
sprijinit pe Frei numai pentru a împie
dica succesul candidatului Frontului 
de acțiune 
Dar imediat 
anunțate 
economice 
parte a marii burghezii) au trecuf

Recent însă acest proiect a fost 
încorporat, cu serioase modifi- 
altul care prevede reajustarea

forjelor politice chiliene față 
Frei este diferită, 

reprezentată de conservatori, 
și o parte din radicali, ataca

succesul
populară, Salvador Allende, 
ce au văzut că unele măsuri 

de guvern le-ar leza pozițiile 
(e vorba de moșieri și o 

la

contraacjiuni. In cadrul unei întruniri 
electorale Jose Musalem, candidatul de- 
mocrat-creștin pentru postul de senator 
de Santiago, a explicat situația în urmă
torul fel : „Inițiativele guvernului sînt 
blocate în congres. Dreapta manevrează 
continuu, 
distribuite.
formată din persoane aparjinînd exclusiv 
dreptei, define 69 la sută din venitul 
national. 45 la sută din cetăjeni au 29 la 
sută din venit, iar 50 la sută au numai 
unul la sută din el. Impozitele au vizat 
întotdeauna numai pe muncitori, funcțio
nari și în genere pe toți cei ce trăiesc 
dintr-un salariu. Iar cei ce realmente 
posedă bogății, eludează fiscul și cînd li 
s-a solicitat cooperarea au făcut front 
împotriva oricărei măsuri care le ame
nință buzunarul”.

Datele furnizate de Musalem nu sînt 
o noutate. Se știe de multă vreme că 
din cei aproximativ opt milioane de lo
cuitori cît are Chile, două sute de mii 
sînt proprietari ai aproape tuturor bogă
țiilor, în timp ce restul suportă cea mai 
mare parte a poverilor fiscale. In planu
rile guvernului figurează și intenjia de 
a obține o stabilizare monetară, apli- 
cîndu-se o „frînă progresivă procesului 
inflationist". Se prevede că în acest an 
costul vieții va crește cu 25 la sută, față 
de 38 la sută cît a fost anul trecut. în
vingerea inflației este proiectată de abia 
prin 1970.

Opozifia de stînga afirmă ca o serie 
de puncte de reforme initiate de guvern 
nu au conjinuful care li se atribuie ofi
cial, ci ascund pericole pentru dezvol
tarea economică și socială a țării. For
țele stîngii, în special partidele comunist 
și socialist, consideră, între altele, că 
noul acord cu privire la cupru, princi
pala bogăție minieră a țării, înseamnă

In Chile bogățiile sînt prost 
Cinci la sută din popuiafie,

de fapt o cedare în fafa pretențiilor 
companiilor nord-americane Anaconda și 
Braden. In loc de „chilenizarea" cupru
lui, cum pretinde guvernul, statul chilian 
ar acorda garanții și mai solide pentru 
monopoluri, impunîndu-se un regim de 
scădere a impozitelor percepute de la 
acestea, o congelare a noilor impozite 
pe timp de douăzeci de ani, exploatarea 
unor noi zăcăminte, asigurări că minele 
nu vor fi naționalizate și că statul nu va 
interveni pe piața cuprului, precum și 
alte asemenea avantaje pentru compa
niile respective. De asemenea, stînga 
susține că democrat-creștinii, deși de
nunță în vorbe gravele inegalități sociale, 
nu ar urmări o autentică redistribuire a 
bogățiilor țării, nu s-ar încumeta să su
prime privilegiile în măsura în care acest 
lucru ar fi necesar. Ca exemplu este ci
tat impozitul patrimonial, la care puterea 
executivă practic a renunțat pentru „a 
nu-i atinge pe cei bogați". Forțele de 
stînga se opun cererii președintelui de 
a i se conferi puteri speciale în dauna 
prerogativelor congresului.

încurajat în succesul său de la ale
gerile prezidenfiale (la care a obținut 
1,5 milioane din 2,5 milioane vofuri), 
Partidul democraf-creștin speră ca dumi
nică să obțină majoritatea parlamentară 
sau, cel puțin, să-și asigure mai mult 
de o treime din locuri Această treime 
ar permite președintelui, prin aplicarea 
dreptului de veto de care dispune, să 
freacă peste votul ostil al guvernului, 
lucru pe care nu poate să-l facă fără 
o majoritate de două treimi. Potrivit 
observatorilor din Chile, datorită politicii 
sale dinamice, partidul lui Frei va putea 
ușor să obțină peste o treime din locurile 
Camerei deputaților, dar îi va fi mai 
dificil să obțină același lucru în Senat, 
unde el va trebui să se bazeze probabil 
pe o coaliție cu independenții. Comen- 
tind perspec'i'ele politice din Chile, 
corespondentul agenției France Presse a- 
firmă că dacă Eduardo Frei va reuși să 
se elibereze de frîna parlamentară, el 
„va putea să urmeze cursul politicii sale 
originale".

Vasile OROS
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VIENA 5 (Agerpres). — Vineri au 
avut loc la Viena funeraliile preșe
dintelui Austriei, dr. Adolf Schărf. 
In Sala Coloanelor din clădirea Par
lamentului, unde s-a aflat catafal
cul cu corpul defunctului, au făcut 
de gardă generali și ofițeri superi
ori din armata austriacă. La ora 9, 
delegațiile străine, ambasadorii îm
puterniciți de guvernele țărilor lor 
de a le reprezenta la funeralii, au 
adus ultimul lor omagiu defunctului.

Guvernul R. P. Romîne a fost 
reprezentat de Mircea Ocheană, am
basadorul R. P. Romîne la Viena.

La ora 11 a avut loc o ședință de 
doliu a Consiliului Național al Aus
triei la care au participat membrii 
familiei celui dispărut, membrii gu
vernului austriac și alte personali-

tăți ale vieții publice din Austria 
reprezentanții guvernelor străine. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului Național, dr. 
Maleta. Apoi Cancelarul Josef Klaus, 
care potrivit constituției îndeplinește 
în prezent și funcția de președinte, 
a evocat momentele mai importante 
din viața fostului președinte și a 
subliniat contribuția pe care acesta 
a adus-o la renașterea Austriei ca 
stat neutru și independent.

Cortegiul funerar a străbătut 
străzile Vienei îndreptfmdu-se spre 
Zentralfriedhoff, unde sicriul a 
fost coborît în cavoul președinților 
Austriei. Aici a luat cuvîntul vice
cancelarul dr. Bruno Pittermann, 
care a vorbit despre personalitatea 
fostului președinte.

Fanfani numit ministru de externe al Italiei
Curentul lui Scelba nu va face parte din guvern

ROMA 5 (Agerpres). — în cadrul 
acțiunilor pentru remanierea guver
nului de centru-stînga, primul 
nistru al Italiei, Aldo Moro, i-a 
rit oficial vineri dimineață 
Amintore Fanfani funcția de 
nistru al afacerilor externe pe 
acesta a acceptat-o.

Vineri seara, președintele repu
blicii, Giuseppe Saragat, a semnat 
decretul prin care Fanfani este nu
mit ministru al afacerilor externe.

Potrivit agenției France Presse, 
pentru a compensa pierderea locu
lui de ministru al afacerilor ex
terne, Partidul social-democrat a 
obținut în guvernul remaniat func
ția de ministru al industriei și co
merțului, care va fi ocupată de so- 
cial-democratul ~ ' 
Starnuti (în locul lui Giuseppe Me
dici — democrat-creștin). Agenția 
relevă că, astfel democrat-creștinii 
dețin în acest guvern — în afara 
președinției Consiliului de Miniștri

mi- 
ofe- 

lui 
mi- 
care

Edgardo Lami-

COPREȘEDINȚILOR
LA GENEVA

Declarația reprezentantului înal
tului comandament al forțelor ar
mate ale Patet Lao, care a fost dată 
publicității în legătură cu sus-amin- 
titul bombardament, condamnă cu 
hotărîre aceste acțiuni agresive ame
ricane.

KHARTUM. Ministrul apărării din 
guvernul revoluționar congolez, Gas
ton Soumialot, a sosit la Khartum, 
unde va avea convorbiri cu membrii 
guvernului sudanez în problema aju
torului acordat insurgenților congo
lezi. La Khartum s-a anunțat că el se 
va întîlm sîmbătă cu primul ministru 
Khalifa. Soumialot a declarat că, după 
vizita în Sudan, va pleca în R.A.U. 
și Algeria.

NEW YORK. Intre acțiunile pri
vind intensificarea demonstrațiilor ne
grilor în sprijinul înscrierii lor pe lis
tele electorale, reverendul Martin 
Luther King, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace, a anunțat că du
minică va începe un marș al negrilor 
de la Selma la Montgomery, capitala 
statului Alabama. Marșul se va des
fășura pe o distanță de aproximativ 
50 de mile și va dura două sau trei 
zile.

LONDRA. Intr-o emisiune închinată 
folclorului din țările balcanice, postul 
de radio B.B.C. a transmis un pro
gram închinat folclorului romîn, pre
zentat de cunoscutul folclorist A. L. 
Loyd. Acesta a reprodus pe larg în 
traducere proprie fragmente din cele 
mai vechi și mai frumoase balade ro- 
mînești ca : „Miorița", „Mihu Copi
lul", „Radu Calomfirescu" și altele.

BAGDAD. Observatorii politici a- 
preciază, potrivit știrilor sosite din 
Beirut, că între liderul kurzilor, Mus
tafa Barzani, și guvernul irakian ar fi 
intervenit o ruptură, iar acordul în
cheiat la 10 februarie 1964 între cele 
două părți at fi fost denunțat. Oficio
sul guvernamental „Al Jumhuria" re
latează că unități irakiene s-au insta
lat în punctele cheie din munți. Un 
alt ziar, „Al Manar", comentînd rup-

— 15 ministere, socialiștii — 5 și 
funcția de vicepreședinte al consi
liului, social-democrații — 3 mi
nistere, iar republicanii — unul.

Agenția A.N.S.A. publică o decla
rație a lui Scelba, liderul curentu
lui de dreapta al Partidului demo- 
crat-creștin, în care se spune că nici 
el și nici alți membri ai curentului 
nu vor intra în guvernul Moro.

Guvernul laburist
pus in minoritate

Votul nu va avea urmări politice

(Agerpres). — Vi-LONDRA 5 
neri, pentru prima oară de la veni
rea sa la putere, guvernul laburist 
britanic a fost pus în minoritate în 
Camera Comunelor. Aceasta a a- 
doptat — cu 128 de voturi pentru 
și 117 contra — o moțiune a opo
ziției conservatoare în care se cerea 
ca proiectul de lege privind supri
marea pedepsei cu moartea în An
glia să fie retrimis Camerei fără 
a fi discutat de comisia specială în
ființată de guvern.

Potrivit observatorilor, înfrînge- 
rea suferită de guvern nu are însă 
nici un fel de repercusiuni politice 
deoarece este vorba de un vot pro
cedural.

Camera Comunelor a aprobat joi 
seara cu o majoritate de 11 voturi
— 298 de voturi pentru, contra 287
— „Carta Albă“ în problemele mili
tare, elaborată de guvernul britanic,

tura intervenită între Barzani și auto
ritățile guvernamentale scrie că acest 
lucru aduce prejudicii întregii țări.

NEW YORK. La Națiunile Unite 
au avut loc consultări în legătură cu 
viitoarea activitate a Comitetului spe
cial pentru operațiile destinate menți
nerii păcii, care va examina căile de 
înlăturare a greutăților financiare în- 
tîmpinate actualmente de O.N.U. Po
trivit agenției Associated Press, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, și 
președintele Adunării Generale, Alex 
Quaison-Sackey, au avut întrevederi 
separate cu ambasadorul american și 
ambasadorul sovietic.

KHARTUM. Intre triburile Mis- 
saryia, din regiunea Kordofan, și 
Dinka, din provincia Nilul su
perior, au avut loc serioase ciocniri, 
accentuînd și mai mult situația încor
dată din regiunile meridionale ale Su
danului.

GENEVA. Comitetul pentru comerț 
și dezvoltare al G.A.T.T. a început 
joi examinarea problemei „produselor 
care prezintă interes pentru țările in
suficient dezvoltate". Delegații țărilor 
participante la G.A.T.T. au trecut în 
revistă, pe de altă parte, măsurile care 
sînt destinate îmbunătățirii structu
rale a producției și comerțului, precum 
și diferite propuneri privind înlătu
rarea tarifelor preferențiale.

BUENOS AIRES. Autoritățile ar- 
gentiniene au anunțat descoperirea 
unei bande cu largi ramificații care 
se ocupa cu tranzacții ilegale de de
vize, provocînd daune serioase Băncii 
Centrale a Argentinei. în această afa
cere sînt amestecați „politicieni cu- 
noscuți" și chiar „înalți funcționari 
de stat argentinieni".

•<-

Viscolul, care bintuie în Europa occidentală, a provocat numeroase 
accidente de circulație. In fotografie : mai multe autoturisme s-au 
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