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Cuvântul siderurgiștilor reșițeni 
se întemeiază pe măsuri eficiente

Siderurgiștii din „ceta
tea de ioc" a Reșiței și-au 
luat, în cadrul unei însu
flețite adunări, angaja
mente mobilizatoare în 
întrecerea socialistă pe 
acest an. Cu acest prilej, 
ei și-au exprimat hotărî- 
rea unanimă de a înde
plini și depăși sarcinile de 
plan pe primul an al cin
cinalului, de a întîmpina 
cea de-a 45-a aniversare 
a creării Partidului Co
munist Român cu reali
zări importante în între
cerea socialistă. La sfîr- 
șitul adunării, corespon
dentul nostru pentru re
giunea Banat, Ion Chiuj- 
dea, a solicitat pe direc
torul general al combina
tului, ing. ION POTOCEA- 
NU, să răspundă la cîte- 
va întrebări.

V-am ruga să ne 
precizați pe ce se ba
zează angajamentele 
luate de colectivul 
combinatului pe acest 
an ?— S-au evaluat — cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe 1966 — în mod judicios, posibilitățile și rezervele existente în sectoarele combinatului. La oțelărie, la furnale și laminoare, peste tot, muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri au propus măsuri concrete, eficiente pentru punerea lor în valoare.Propunerile făcute de muncitori, ingineri și tehnicieni au stat la baza 

elaborării unui plan cu
prinzător de măsuri teh- 
nico-organizatorice care 
vizează valorificarea mai 
intensa a rezervelor inter
ne existente în sectoarele 
combinatului. Ca o măsură importantă preconizată pentru sectorul furnale este îmbunătățirea calității și asigurarea unei ba- zicități constante a aglomeratului. Aceasta va permite o funcționare ireproșabilă a furnalelor. La oțelărie, sporul de producție se va realiza, între altele, prin mai buna a- provizionare cu materii prime și materiale și reducerea timpului de repa-

rație a cuptoarelor la cald și la rece. în secțiile de laminare, .avem în ve- . dere în primul, rînd per-. fecționarea regimului termic la cuptoare, asigura-
lite pentru creșterea 
indicilor de utilizare 
a agregatelor ?— Intr-adevăr, specificul muncii noastre este
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Va marca anul acesta un pas 

hotărîtor spre lărgirea 

varietății arhitecturale?

Exploatarea 
minieră 
Rovinari

în lumina Directivelor 
C.C. al P.C.R., cu privire 
la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, munci
torii, inginerii și tehnicie
nii Exploatării miniere Ro
vinari s-au angajat să de
pășească sarcinile anuale 
planificate cu :

— 1 000 000 
producția

— 1 000 000 
producția

— 12 000 
brut ;

— 600 000 
mii la 
cost;

— 600 000 
ficii ;

— să îmbunătățească 
calitatea lignitului 
prin reducerea con
ținutului de cenușă 
cu 1 la
norma

lei
globală ; 
lei la 

marfă ;
tone lignit

la

lei econo- 
prejul de

lei bene*

sulă fafă de 
internă.

celei de-a 
a parfidu-

8 
pla-

In cinstea
45-a aniversări 
lui, vor realiza pînă la 
mai peste prevederile 
nului •

pro-
r
pro-

— 500 000 lei la 
duc)ia globală

— 500 000 lei la 
ducfia marfă ;

— 6 000 tone lignit 
brut;

— 300 000 
mii la 
cost ;

— 300 000 
ficii ;

lei econo- 
prejul de

lei bene*

Colectivul Combinatului 
siderurgic Reși)a s-a an
gajat să realizeze în acest 
an peste plan :

— 8 000 000 lei la pro
ducția globală ;

— 9 000 000 lei la pro- 
duc{ia-marfă vîn- 
dută și încasată ;

— 1 200 tone cocs 
metalurgic ;

— 4 000 tone fontă ;
— 4 000 tone o(el ;
— 3 100 tone lamina

te finite pline ;
— 600 tone bandaje 

și discuri ;
— 2 500 tone blumuri 

de relaminare ;
— 0,3 la siită la pro

ductivitatea muncii.

Din care pînă la 8 mai :

— 2 000 000 lei Ia pro
ducția globală ;

— 2 200 000 lei la pro- 
ductia-marfă vin- 
dută și încasată ;

— 500 tone cocs me
talurgic ;

— 1 500 tone fontă ;
— 1 500 tone ofel ;
— 900 tone laminate 

finite pline ;
— 200 tone bandaje 

și discuri;
— 750 tone blumuri 

de relaminare.

Pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, siderur
giștii reși)eni s-au angajai 
să sporească producția de 
oteluri aliate cu 8 la sută 
fafă de realizările anului 
1965, să asimileze în fa
bricație noi produse.

rea pieselor de rezervă pentru agregate și îmbunătățirea calibrajelor.
Evident, realizarea 

angajamentelor pre
supune folosirea mai 
judicioasă a capacită
ților de producție. Ce 
măsuri au fost stabi-

de așa natură încît fiecare tonă de fontă, oțel sau laminate în plus nu se poate realiza deeii printr-o exploatare rațională a agregatelor. Noi ne-am propus să sporim indicii de utilizare cu 0.7 la sută la furnale, cu 1 la sută la cuptoarele Martin

și. cu 0,9 la sută la laminoare. Depășirea indicilor de utilizare la furnale va fi posibilă îndeosebi prin | ridicarea temperaturii aerului insuflat în furnal la peste 920 grade Celsius și prin creșterea rezistenței cocsului care se introduce în furnal. La secția oțelărie, prin darea în funcțiune a celei de-a treia mașini de șarjare, a unei macarale în hala de turnare, prin reglarea automată a presiunii în cuptoare și alte măsuri se va asigura o utilizare mai bună a capacităților de producție. în secțiile de laminoare, sporul de producție se va . obține prin folosirea la întreaga capacitate proiectată a mașinii de cojit, a mașinii de îndreptat cu role, a cuptorului de tratamente termice de 30 de tone, prin asigurarea unei a- provizionări ritmice cu materii prime — care să înlesnească o programare rațională a laminărilor — și prin înlăturarea întreruperilor accidentale.De bună seamă, acestea sînt numai o parte din măsurile tehnico-organi- zatorice a căror aplicare va contribui la realizarea angajamentelor luate. Siderurgiștii noștri sînt ho- tărîți să-și respecte cuvintul dat. să producă cantități sporite de metal, de calitate superioară, necesar economiei naționale.

Un nou model de țesătură se înfiripă

S. M. T. Cuza Vodă, 
regiunea București

In acest an colectivul stajiunii se an
gajează sa depășească producțiile medii 
planificate la hectar în unitățile deservite 
cu următoarele cantități :

— 100 kg la grîu;
— 200 kg la porumb;
— 100 kg la floarea-soarelui;
— 1 000 kg la sfecla de zahăr.

De asemenea, mecanizatorii s-au anga
jat să extindă gradul de mecanizare al 
lucrărilor agricole la principalele culturi.

In plus, vor reduce cheltuielile anuale 
planificate cu 356 000 lei, prin economii la 
carburanți, la reparații și la cheltuielile 
administrative.

Pentru a cinsti cea de-a 45-a aniversare 
a partidului, colectivul s-a angajat ca pînă 
la 8 mai să realizeze planul de producție 
pe campania de primăvară în proporție de 
102 la sută șî să repare cele 100 combine 
pentru păioase, 20 de prese de balotat 
paie și alte mașini agricole.

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIANDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dy. și prin dv. tuturor comuniștilor italieni un călduros salut frățesc și sincere felicitări cu ocazia aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Italian.în decursul activității sale, Partidul Comunist Italian a militat neobosit pentru apărarea intereselor majore ale poporului, pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare și a tuturor forțelor populare și progresiste în lupta comună pentru înfăptuirea idealurilor de pace și progres social ale poporului italian.Vă urăm, .dragi tovarăși, noi victorii în lupta și activitatea dv. închinate cauzei nobile a socialismului, democrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Principatelor Române

U N I R E

progresistă
Rezultat firesc al unui îndelungat proces istoric, Unirea Principatelor Române a fost opera poporului, făuritor al propriei sale istorii. Masele populare de la orașe și sate însuflețite de idealul unității naționale au fost forța hotărî- toare în realizarea istoricului act de la 24 ianuarie 1859.O contribuție importantă la făurirea" Unirii ău avut spiritele înaintate ale vremii, scriitori, publiciști. oameni politici, animați dc dragoste fierbinte față de patrie și popor. Ca de ătîtea ori in istorie, cind momentele mari, cruciale pentru viața popoarelor au determinat apariția pe scena istoriei a unor oameni mari — în epoca unirii Principatelor, in viața politică și socială a țărilor române s-a manifestat o pleiadă, de personalități proeminente, care au înțeles cerințele noi, au-.șțiut să găsească răs-. puns marilor probleme puse la or-' dinea zilei și să călăuzească masele în rezolvarea lor.Tocmai pentru că exprimau în- tr-o formă clară năzuințele maselor largi, ideile propagate de spiritele luminate ale epocii au găsit un uriaș ecou în rîndurile poporului, au contribuit la întărirea și dezvoltarea conștiinței unității naționale, insuflînd mișcării pentru unire un irezistibil avînt. Actul Unirii Principatelor a demonstrat astfel, încă o dată, interferența social- ideologică, rolul important pe ca- re-1 au în, accelerarea progresului istoric personalitățile care .• acționează în direcția necesităților ' o- biective ale progresului social.Caracteristic pentru marile personalități patriotice care s-au afir-

Radu PANTAZI
doctor în filozofie

A
idee centrală în irea

a vremii

Anii șesenalului au constituit o perioadă de importante realizări și în domeniul construcției de locuințe. Construcția celor 270 000 de apartamente date în folosință în acest răstimp a necesitat un susținut efort material din partea statului, o muncă neobosită din partea arhitecților și constructorilor. Această dovadă de energie 
și entuziasm dă măsura grăitoare 
a unei nesecate puteri de creație și 
stă chezășie realizărilor viitoare ale 
arhitecților și urbaniștilor noștri.Creșterea, de la an la an, a volumului de locuințe și ritmul intens în care se lucrează au impus introducerea și extinderea metodelor industriale în proiectare și construcții : tipizarea, prefa- bricarea, mecanizarea lucrărilor. Ca inginer constructor nu pot să nu admir rezultatele tehnice și economice Ia care s-a ajuns prin industrializarea construcțiilor: reducerea termenelor de execuție, ridicarea continuă a calității lucrărilor, creșterea productivității muncii, ceea ce în final duce lâ o eficacitate sporită a investițiilor.Cu toate acestea, aș vrea să remarc că tipizarea și prefabricarea, așa cum au fost folosite, au generat unele aspecte mai puțin dorite. Fondul chestiunii este următorul : 
în panorama unor noi cartiere șî 
magistrale apar destul de izbitoare 
monotonia și uniformitatea. Prin 
repetarea pe scară largă a ace
lorași tipuri de construcții se creea
ză pericolul ștergerii specificului 
orașelor, a personalității acestora.în cei șapte ani de cînd lucrez pe șantiere am condus și am participat la construirea unui număr mare de blocuri, îtisurriînd aproape 8 000 de apartamente. Dar la realizarea lor s-au folosit cel mult zece tipuri de construcții. Chiar și anul trecut, cele 3 600 de' apartamente construite în cartierul Drumul Taberei de întreprinderea noastră au reunit doar patru tipuri de blocuri. Tipuri similare au fost folosite în același cartier și de șantierele I.C.M.-5 și I.C.L.B. Ele se regăsesc și pe șantierul recent deschis în B-duJ Armata Poporului. Si de ce să n-o spunem : ele sînt generalizate astăzi în întreaga țarăConsecinței® le cqțioaștem prea bine: orașele încep șă semene deștul de mult între ele. pe măsură ce volumul construcțiilor în fiecare crește de la an Ia an Cu greu poți deosebi, șbre exemplu, noile 'cartiere din Ploiești și Baia Mare de cele din Suceava sau Pitești, deși sînt orașe cu specific distinct.Am urmărit cu mult interes dezbaterile publicate în paginile „Scînteii" în legătură cu această temă. Am găsit aici reflectarea unei analize minuțioase asupra cauzelor care au dus la tendințe de uniformitate pe plan urbanistic și arhitectural în domeniul construcției de locuințe. Am desprins idei și o- pinii interesante, propuneri care meritau toată atenția Ceva mai mult, s-au ținut Confeiânța Națională a Arhitecților plenare ale Uniunii Arhitecților. s-au organizat simpozioane. S-a făcut uz de tot arsenalul dezbaterilor publice. Totuși, lucrurile continuă să rămî- nă neschimbate. Părerea mea este că a sosit momentul să se închei® etapa comentariilor teoretice. Prea mult au durat discuțiile și prea puține sînt rezultatele concrete.

(ng. Florin STANCESCU
director al I.C.M -3 — București

fie ca membri ai comitetelor pentru unire din cele două Principate sau conducători ai partidei naționale.După înfăptuirea marelui ideal al unirii, unii dintre ei — printre care Kogălniceanu, Alecsandri, Bo- lintineanu, ajunși în guvernele din timpul domniei lui Cuza — au militat eu energie pentru desfășurarea mai departe a progresului social, pentru traducerea in viață a reformelor democratic®.Tocmai unitatea indisolubilă dintre gîhdire și acțiune a determinat aportul deosebit de important al a- cestor personalități la înfăptuirea Unirii. Profunzimea și noblețea idolilor lor, pătrunse de patriotism înflăcărat, ca și prodigioasa activitate pe care au desfășurat-o pentru a le înfăptui au înscris pentru totdeauna numele lor in cartea de aur a istoriei patriei.
★Răsfoind scrierile patrioților u- nioniști, ne impresionează bogăția și forța argumentelor aduse în sprijinul unirii. Pe primul plan apare ideea legitimității unirii, întemeiată pe existența atît în Moldova, cit și în Tara Românească, și în Transilvania, a aceluiași popor. Ideea comunității de limbă și de neam, care sălășluia de secole în sinul poporului, gă- sindu-și o atît de sugestivă expresie în scrierile cronicarilor, este reluată și dezvoltată de unioniști. ținînd seama.de noile .și multiple-

mat în perioada pregătirii și înfăptuirii Unirii este faptul că au foșt nu numai gînditori, teoreticieni propagatori ai ideii Re unire, {t militanți pasionați care au desfășurat o tumultuoasă activitate pe tărîm politic și social. Ideile propagate de ei prin scris își găseau întruchiparea în primul rînd în propria lor activitate practică, iar experiența acestei activități se reflecta în scrierile lor, spo- rindu-le valoarea și forța de convingere.Mulți dintre ei și-au început activitatea revoluționară din fragedă . tinerețe, în asociații secrete, sau a- parent literare, dar cu țeluri net politice, care răspîndeau ideile înaintate ale înlăturării jugului feudal, ale propășirii țărilor române.Formînd inima fierbinte a generației pașoptiste, muntenii Nicolae Bălcescu. Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, C. A. Rosetti; moldovenii Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri. Alecu Russo, Cost'ache Negri : transilvănenii George Ba- rițiu. Simion Bărnuțiu și alții au organizat și înflăcărat, au fost în fruntea maselor în revoluțiile de la 1848. Activitatea patriotică, plină de dăruire pentru cauza poporului, le-a atras celor mai mulți dintre ei represiunea și exilul. Marele Bălcescu a murit în floarea vîrstei, departe de patrie.Reveniți din ekiluri, înfruntînd nenumărate opreliști și persecuții, acești . străluciți patrioți au desfășurat o ferventă activitate în sprijinul unirii, fie ca literați și publiciști (Vasile Alecsandri a condus' revista „România literară". Mihail Kogălniceanu — ziarul „Steaua ' Dunării", C. A. Rosetti, ziarul „Românul", Dimitrie Bolin- țineanu — ziarul „Dîmbovița")

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)

, »>■
. Joi, 20 ianuarie, tovarășul Ni- colae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență pe I. A. Iliuhin, minis-

tru consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București, Ia cererea acestuia. ,Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.
a ministrului consilier al Ambasadei U.R.S.S

CORESPONDENȚĂ DIN GENEVA

co.ncen- 
domenii 
acela al 
reacție'

La Geneva și-a început 
lucrările Consiliul Executiv 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății. Campania împo
triva variolei, eradicarea pa- 
ludismului, extinderea acti
vității de cercetări și situa
ția igienică a oamenilor 
mării — iată cîteva din pro
blemele majore aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii. Ac
tivitatea O.M.S. se 
trează asupra unor 
noi și complexe ca 
epidemiologiei, al
organismului fafă de medi
camente. Alle preocupări 
ale actualei sesiuni sînt sis
temul de supraveghere și 
detbclare a epidemiilor sau 
problemele sănătății lucră
torilor din transporturile ma- 
rifime, în număr de aproxi
mativ 750 000 și care con
stituie o întreagă populație,

de asemenea de

omș ACȚIUNI PENTRU APĂRAREA SĂNĂTĂȚII

s-a conceput un

Imagine ele lamă
Foto : A. Carto]an I

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
5 ?

la propriu șî la figurat, flo
tantă.

Organizația Mondială a 
Sănătății a obținut rezullate 
pozitive în combaterea unor 
epidemii. Pentru eradicarea 
variolei 
plan de zece ani, care va fi 
studiat 
consiliu. Variola se propagă 
în primul rînd în țările slab 
dezvoltate ; ea este o piagă 
a acestor țări, asemeni sub
nutriției. Focare endemice 
se mai află situate în 27 țări 
africane, 6 țări lafino-ame- 
ricane, 5 țări asiatice și 4 
țări din regiunea Meditera- 
nei orientale. O.M.S. preco
nizează 1 790 milioane de 
vaccinări în anii decadei, 
astfel încît amenințarea va
riolei să fie înlăturată pînă 
în 1977. Se preconizează a- 
locarea a importante Ion

duri pentru a veni în aju
torul populației din țările 
care nu pot încă învinge 
maladia cu mijloace proprii.

Progresele obținute în 
lupta pentru lichidarea pa- 
ludismului. deși însemnate, 
n-au pus capăt primejdiei. 
Cu deosebire sînt amenin
țate regiuni din Pacificul 
occidental, Mediterana o- 
rientală, Africa de nord și 
sud-estul Asiei. După cum 
s-a relevat' la Geneva, în 
aceste regiuni, întocmai ca 
în zonele în care boala a 
tos* deja stîrpită, se folo
sesc metodele aplicate în 
campania de eradicare din 
România, considerată de 
O,M.S. ca oferind o expe
riență valoroasă în com
baterea și lichidarea aces
tui flagel.

Ca și în cazul variolei,

programul mondial de era
dicare a paludismului, deși 
se află de multă vreme în 
centrul preocupărilor O.M.S., 
constituie un exemplu, e- 
locvent al consecințelor îna
poierii economice. In Ame
rica Latină, la o populație 
de peste 200 milioane oa
meni, se numără numai 
94 000 Infirmiere auxiliare, 
deși minimul necesar ar fi 
de 263 000. Numărul me
dicilor este mai puțin de- 
cît jumătate din minimții 
necesar. Problemele de igie
nă ale Americil Latine, ca și 
ale celorlalte teritorii în 
care bîntuie bolile, sînt, în 
ultimă analiză, un corolar 
al marilor 
economice 
„cea de-a

oiobleme social
ale țărilor din 
treia lume*.

Horia LIMAN

seama.de
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burghezo-moșieresc încărca să înă-
I

de luptă încredințat de

ARTA DECORATIVA

vîntul mobilizator al tin David. El a luat

secol, care

în decursul celor peste 12 ani cît a muncit ca activist, la început pe linia organizației tineretului comunist și a sindicatului ceferist, iar

odios,

Plină de măreție, bogată in pagini eroice este Istoria mișcării

cum este cunoscut, la putere în septem-

CONSTANTIN DAVID

Vară șl lamă. în Grădina botanică din Capitală cele două anotimpuri coexistă. Afara, cerul e de 
plumb ; în seră — și-a deschis petalele o floare tropicală

Foto : Gh. Vintilă

La concret" despre
FRUMOSUL COTIDIAN

România este cunoscută ca o țară ale cărei creații artistice populare se remarcă printr-o impresionantă originalitate, bogăție și expresivitate, prin sensibilitate, fantezie și optimism. Aceste particularități constituie un nesecat izvor de inspirație Și imbold pentru creatorii de bunuri materiale și spirituale. întotdeauna frumosul creat de popor s-a dezvoltat în strînsă legătură cu satisfacerea necesităților practice ale acestuia, cU viziunea și idealurile sale.Odată cu dezvoltarea economiei naționale crește bunăstarea populației. Cresc în același timp și exigențele. Omul evoluat al zilelor noastre dorește să aibă în folosință articole Variate, rezistente și igienice, comode și cu o înfățișare estetică. E bine cunoscut interesul crescînd al consumatorilor pentru mostrele prezentate la diversele ' expoziții de artă decorativă.Cînd intră în magazin, însă, a- matorul de produse decorative se află de multe ori în situația de a nu avea ce alege : cele mai multe dintre produsele etalate nu corespund exigențelor lui, formate în bună măsură de estetica obiectelor prezentate în unicat, în expoziții, oferindu-i-se în schimb lucrări și obiecte Urîte, de un gust îndoielnic. Asupra acestui aspect, ziarul „Scînteia11 a atras în mod repetat atenția. Amintesc, printre altele, articolul „Artistul și industria". apărut în septembrie trecut, în căre se arăta că inerția, neglijența și subaprecierea gusturilor consumatorului au dus la răspîn- direa în comerț a lucrărilor nereușite. Deși au trecut multe luni de la asemenea intervenții în presă, forurile răspunzătoare de a- ceastă Situație — mă refer în primul rînd la Ministerul Industriei Ușoare, UCECOM, Fondul Plastic și altele — continuă să ignoreze cerințele actuale, întîrzie să treacă cu hotărîre la multiplicarea unicatelor de mare valoare artistică.Una dintre cauzele importante ale acestei situații este aceea că multe dintre creațiile valoroase din punct de vedere artistic întrunesc rareori condițiile care să dea posibilitatea reproducerii lor în producția de serie. Mă întreb însă : au fost studiate posibilitățile noastre concrete, cu toată răspunderea și cu reala dorință de a realiza a- ceste condiții ? Eu cred că nu. Mă refer la o ramură de producție — Ceramica. Aici sînt necesare, după cum se știe, amenajarea unor cuptoare speciale, a unor spații de creație și realizare, dar și de materiale, în specia] de cele pentru acoperire (smalțuri și coloranți ceramici) de calitate și înalt efect decorativ. Un număr mare de creatori ar putea beneficia de aceste condiții, Dar cine se preocupă de aceste aspecte ? Discutăm și iarăși discutăm această necesitate în loc să trecem, în sfîrșit, la fapte^ Mi se pare că a sosit vremea să se studieze unde pot fi create asemenea unități care, în treacăt fie spus, nu solicită întotdeauna eforturi deosebite. (Fondul plastic produce o gamă restrînsă de materiale, dar cantitatea lor și prețul inaccesibil nu încurajează producția de seri6) •Că este vorba de inerție și, uneori, de dezinteres reiese din unele l gazuri destul de grăitoare. Astfel, 

în vederea decorării produselor din porțelan se folosește unul dintre cele mai rapide și eficiente procedee pentru serii industriale : așa- numitele decalcomanii (imagini și desene aplicate). Ele se importă în sortimente depășite din punct de vedere artistic și care de cele mai multe ori nu corespund formelor preferate de publicul nostru.în scopul înlăturării acestei deficiențe, timp de trei ani, un colectiv de la întreprinderea poligrafică din Brașov și Fabrica de porțelan din Cluj a studiat, fabricat și aplicat în producție cîteva loturi de decalcomanii. Acest colectiv nu a fost însă sprijinit suficient în faza de perfecționare a inițiativei. Executarea decalcomaniilor în țară a fost practic, aș spune, abandonată. Experiențele ar fi avut ca rezultat rezolvarea unora dintre cele mai delicate probleme și s-ar fi răsfrînt pozitiv asupra întregii producții ceramice din țară. S-a preferat însă să se importe produse finite, așa-zis „decorative" — madone, îngerași, cățeluși etc. — produse deseori abandonate și depășite peste hotare.Insuficiența cercetării în sectorul materialelor ceramicei artistice și condițiile primitive de experimentare și creație de aici se răs- frîng și asupra includerii ceramicei artistice în ansamblurile arhitecturale care o așteaptă. Are o mare importanță calitatea materialelor folosite într-un panou decorativ din ceramică, aplicat în exterior, el fiind supus la intemperii și alți agenți naturali. O lucrare foarte valoroasă din punct de vedere artistic poate, într-un timp scurt, să se distrugă pentru că materialele folosite nu sînt studiate științific. Ceramica, prin diversitatea materialelor ce o compun și interacțiunea lor în timpul arderii la temperaturi înalte, poate da combinații de un puternic efect emoțional. Alteori, însă, materialul ceramic duce la efecte nedorite, descurajatoare. De stimularea, sprijinirea mai îndeaproape a muncii de cercetare și creație în ceramică și sticlă, precum și în alte ramuri ale artei decorative, de atragerea unui număr cît mai mare de cadre — creatori de bunuri materiale și de artă — depinde în mare măsură ca. să avem materiale variate, de calitate. Dar, deși sînt mulți cei interesați să le aibă, forurile de resort — cele amintite mai înainte. ca și altele — ignoră în Continuare această cerință. în generalizarea unor rezultate pozitive pe linia Cercetării artistice și tehnice în artele decorative, un rol important l-ar avea și o revistă de specialitate. menită să unească eforturile creatorilor, să contribuie la o orientare unitară în conturarea stilului național, ajutînd în același timp la educarea maselor.O mai fructuoasă muncă de cercetare, cu un mare rol aplicativ și în același timp instructiv pentru noua generație de artiști trebuie să fie dusă în cadrul secțiilor de ceramică și sticlă, precum și la celelalte secții de artă decorativă de la institutele de artă plastică „Nicolae Grigorescu" din București și „Ion Andreescu" din Cluj, de pildă, unde există o bogată acumulare de cunoștințe și experiență în rîndul cadrelor didactice și tehnicienilor. A- ceastă rezervă nu este încă pe de-
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Exemplu măreț poporului
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de L. FOTIEVA
membru al P.C.U.S. din dhUl 1904

plin folosită și din cauza insuficientei înzestrări cu bază materială, lipsei unor utilaje și aparaturi necesare (cele existente fiind de mult depășite) ; aceasta face ca procesul de instruire a tinerelor cadre să fie îngreunat. De asemenea, diferența mare a nivelului de înzestrare tehnică între institut și uzina modernă obligă la reșcolarizarea cadrelor tinere, ajunse în producție. Ministerul învățămîntului ar trebui șă se preocupe de dotarea și îndrumarea acestor secții.Nu putem să ne declarăm mulțumiți cu succesele și distincțiile obținute la expoziții, dacă succesele dobîndite nu se generalizează în producția destinată nevoilor concrete ale maselor largi de consumatori. O cotitură în această activitate se impune repede.
Vasile 
lector
si sticlă
Institutul „Ion Andreescu" Cluj

42 de ani de la moartea lui Vladimir llici Lenin

Am avut fericirea să lucrez cinci ani sub conducerea nemijlocită a lui Vladimir llici Lenin în calitate de secretar al Consiliului Comisarilor Poporului și Consiliului A- pătării (mai tîrziu Consiliul muncii și apărării).Din primele zile ale puterii sovietice, Vladimir llici a luptat perseverent . pentru îmbunătățirea muncii aparatului de stat, intro- ducînd în munca organelor sovietice precizia, operativitatea și disciplina. Pentru a repurta o victorie definitivă asupra birocratismului, Vladimir llici socotea că era necesar ca întreaga populație să fie atrasă la conducerea statului, la participarea activă. în munca instituțiilor sovietice.Lenin cerea ca fiecare treabă să fie dusă pînă la capăt, pînă la rezultatul real, cum spunea el, și pînă la controlul îndeplinirii sarcinii — controlul a ceea ce s-a Obținut în realitate. în mod special, Vladimir llici cerea îndeplinirea riguroasă a legilor și hotărîrilor puterii sovietice și ale partidului. Atunci cînd descoperea vreun caz de neîndeplinire a unei hotărîri sau dispoziții, cerea pe loc ca vinovatul să fie sancționat. El spunea, totodată, că sancțiunea poate să nu fie prea aspră, uneori este suficientă o mustrare, dar este important să fie spulberată convingerea generală că vinovatul este pasibil de pedeapsă...Fiind el însuși foarte disciplinat, Lenin cerea aceeași disciplină din partea altora, în special din partea lucrătorilor cu munci de răspundere și a comuniștilor.Lenin era legat de mase prin mii de fire văzute și nevăzute. El primea numeroase scrisori din partea

nu

Iul Constan- războiul, ăntisovietic, cu luptătorii _________ ____ ____ .. partăf. activă,noastre muncitorești, a Partidului j la organizarea a numeroase acți- Comunist Român! Pentru cauza i uni de masă antifasciste, împotri- dreaptă a partidului și a poporului < va războiului sau cu caracter rc- muncitor, pentru viitorul luminos vendicativ — atît în București, cît al patriei, comuniștii și numeroși ,. și în provincie, alți patrioți au luptat cu nețărmu- j - - ..........................rită abnegație, au înfruntat teroa- i' rea și. prigoana prin care regimul :bușe voință de Hh_ertațe^^ jioporu- apoi îndeplinind diferite munci de . rgSpUncjere jn organizațiile de : partid din orașul București, • re- j giunile Dunărea de Jos, Valea Prahovei, sau în aparatul Comitetului ' Central al partidului co- munist, Constantin David s-a dovedit un militant plin de fermitate revoluționară, strîns legat de masele muncitoare, bine cunoscut și iubit de muncitorii din București, în pofida terorii, a întemnițărilor și schingiuirilor la care a fost supus din 1931 pînă în 1940 a fost arestat de 24 de ori — Constantin David a rămas mereu neclintit la postul partid.După venirea brie 1940 — a legionarilor, organizație fascistă care reprezenta a- gentura directă, coloana a V-a a hitlerismului în România, a adus a- supra țării un val întunecat de teroare antidemocratică și antipopulară. Acestei terori i-au căzut victimă patrioți antifasciști, oameni politici și oameni de știință și cultură democrați, intelectuali progresiști. Dar vîrful cel mai ascuțit al dictaturii legionare a fost îndreptat împotriva partidului comunist, a mișcării muncitorești. Legionarii âu căutat Să se răfuiască în primul rînd cu comuniștii, luptătorii cei mai hotărîți împotriva fascismului, împotriva planurilor de împingere a țării la remorca Germaniei hitleriste și

lui, și-au dat fără preget chiar viața.Unul dintre acești eroi, de la a cărui asasinare mișelească de către legionari se împlinesc 25 de ani, este Constantin David, activist de seama al Partidului Comunist Român.Născut într-o familie de muncitori, la 25 aprilie 1908, în București, Constantin David a înfruntat din fragedă copilărie mizeria și sărăcia. încă înainte de a fi împlinit 14 ani, a intrat ucenic la atelierele C.F.R. „Grivița", cali- ficîndu-se ca strungar. Aci a cunoscut din plin viața grea a tineretului de pe atunci, crunta exploatare la care era supusă clasa muncitoare. Fire energică, plină de dinamism, el s-a simțit atras cu tărie de lupta revoluționară a muncitorimii sub conducerea partidului, înțelegîrid că aceasta era singura cale prin care muncitorii puteau să-și apere interesele lor vitale, să-și făurească o viață mai bună.în cadrul organizației U. T. C., cît și al sindicatului C.F.R. de la „Grivița", Constantin David a făcut primii pași pe drumul călirii sale politice. După efectuarea stagiului militar, s-a întors în rîndul tovarășilor săi de muncă de la „Grivița", pe care i-a găsit în plină efervescență revoluționară. Era acea perioadă istorică în care, din adîncă ilegalitate, Partidul Comunist Român pregătea declanșarea puternicelor bătălii de clasă din ianuarie-februarie 1933.Constantin David s-a încadrat cu avînt în munca de organizare și mobilizare la luptă a muncitorimii ceferiste, fapt pentru care a fost condamnat la 6 luni detențiune. Departe de a-i slăbi hotărî- rea de luptă, închisoarea, unde a venit în contact cu cadre de bază ale partidului și ale mișcării muncitorești, a fost pentru el încă o școală de călire revoluționară. In 1934, la scurt timp după eliberarea din închisoare, a fost primit în rîndurile membrilor Partidului Comunist Român — titlu de înaltă cinste proletară, pe care l-a păstrat cu demnitate pînă la sfîrșitul tragic al vieții.în anii care au urmat luptelor din 1933, partidul comunist a folosit noi și variate forme pentru a-și extinde legăturile cu masele și a le mobiliza în lupta antifascistă. Nu o dată, în acei ani, participanții la acțiunile organizate în rîndul maselor pentru realizarea Frontului popular antifascist au ascultat Cu

oamenilor muncii, lua deseori cu- vîntul la adunările și mitingurile muncitorilor, soldaților șl țăranilor. Potrivit datelor incomplete, în cei trei ani ai războiului civil, el a luat cuvîntul de 210 ori. Au fost zile cînd Vladimir llici a luat cuvîntul de cîteva ori.Lenin era foarte atent față de scrisorile oamenilor muncii. în ianuarie 1919, el dă dispoziție directorului Treburilor de pe lîngă Consiliul Comisarilor Poporului să-i raporteze în decurs de 24 de ore despre toate plîngerile primite sub formă de scrisori, iar în decurs de 48 de ore despre plîngerile făcute verbal. Mai tîrziu, o dată cu trecerea la noua politică economică. numărul scrisorilor a spoi'it mult. Din dispoziția lui Lenin: a fost organizată atunci o cameră de audiențe la Consiliul Comisarilor Poporuluiîn decembrie 1921, aflînd că unele scrisori rămîn fără răspuns, Vladimir llici se adresează conducătorilor instituțiilor centrale :„Propun să se lichideze pe loc rămînerea în urmă. Mașina administrației sovietice trebuie să lucreze corect, cinstit și rapid. Din cauza delăsării ei, suferă nu numai interesele persoanelor particulare, dar întreaga conducere capătă un caracter fals, fictiv.Luînd drept măsură reală a productivității muncii fiecărei instituții în primul rînd gradul de îndeplinire efectivă și fără amînare a tuturor treburilor care îi revin, cer

(UM E VREMEA
ier! tn tară : Vremea

. ninsori .Intermitente în 
s-a semnalat șj ploaie. 
Banat, Oltenia, Cîmpia 
Temperatura la ora 14 _ ________
Rădăuți și Tg, Neamț și 7 grade la Sf. Gheorghe-Deltă. In București ; 
Vremea a fost umedă A nins abundent. Stratul de zăpadă a atins gro
simea de 28 cm. Vîntul a prezentat intensificări, viscolind temporar 
zăpada. Temperatura maximă a fost de minus 2 grade. ■

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 iântiarie. în tară : Vrămea 
se menține umedă și în general închisă. Vor cădâa. precipitații sub formă 
de ninsoare, ploaie șl burniță. Vînt potrivit din vest și nord-vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade, în București: 
Vremea se menține umedă și în general închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare, ploaie șl burniță. Vînt potrivit, cu intensificări 
temporare, predominînd din vest și nord-vest. Condiții de formare a 
poleiului.

s-a menținut umedă, cu cerul acoperit. Au căzut 
toate regiunile tării, exceptînd Dobrogea, unde 
Vîntul a prezentat intensificări pînă la tare în 
Dunării, Dobrogea și Moldova, Viscolind zăpada, 
tnăsura Valori Cuprinse întie minus ÎO grade la

ca de acum înainte să se dea răs- < punsuri rapide și clare lă toate cazurile și cererile ce se primesc. A te limită la răspunsuri formale sau a trimite în alte instituții înseamnă a genera, de asemenea, tărăgă- neala și a risipi hîrtia".Vladimir llici știa să sădească în inima fiecărui om curajul și încrederea în forțele proprii. în anii grei cînd nu există încă experiența conducerii statului, a conducerii diferitelor ramuri ale economiei naționale, se întîmpla să vină la Vladimir llici un tovarăș sau altul cu gîndul să-l roage să fie eliberat de munca ce-I depășea după părerea sa. Nu apuca însă cîteodată nici măcar să pronunțe aceste cuvinte. Vladimir llici îi înțelegea foarte bine pe acești tovarăși si nu făcea nici un fel de concesii unor asemenea stări de spirit, ci dimpotrivă, le punea sarcini și mai mari, schița perspective largi, arăta căile de lichidare a greutăților și știa să le ridice încrederea în forțele proprii. Fiecare gîndea fără să vrea : iată cum vorbește Lenin cu mine, înseamnă că pot și eu să fac ceva 1Și astfel ni se întîmpia să vedem cum veneau la Vladimir llici oameni abătuți, cu ochii lăsați în jos și plecau înaripați, cu forțe noi, gata să se apuce de muncă, să învingă toate greutățile.Lenin avea o calitate bilă — știa să vadă în ce are mai bun și să iveală acel grăunte de 
admira- fiecare om scoată la aur despre

pentru apărarea suveranității și independenței naționale, a intere-• -selor vitale ale poporului. Victime ale fărădelegilor legionare au căzut numeroși comuniști, între care și Constantin David. In acel sumbru început al anului 1941, în preajma dezlănțuirii rebeliunii legionare, el a fost ridicat cu forța de acasă și, după ore întregi de schingiuire bestială, ucis mișelește în pădurea Pantelimon. Asasinarea lui Constantin David, precum și a altor comuniști și militanți antifasciști a constituit una dintre paginile tragice ale luptei clasei muncitoare, a poporului român, și a arătat încă o dată chipul antipopular al fascismului.Acum, după un sfert de visurile și idealurile pentru a luptat și s-a jertfit Constantin David, ca și numeroși alți militanți revoluționari și patrioți, și-au găsit împlinirea. Ca urmare a luptei revoluționare a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor, sub conducerea partidului comunist, steagul socialismului flutură biruitor deasupra României.Partidul Comunist Român. dă o înaltă prețuire tradițiilor glorioase de luptă ale poporului nostru, cinstește memoria celor ce s-au jertfit pentru libertate. Cei mai înalt omagiu pe care îl aducem amintirii revoluționarilor care au" contribuit prin lupta lor la elibeu' ' rarea poporului și la făurirea României socialiste îl constituie munca plină de abnegație pentru înfăptuirea obiectivelor însufleți- toare stabilite de Congresul al. IX-lea al partidului, pentru desă- , vîrșirea construcției socialiste în România, pentru înflorirea multilaterală a patriei.

căre el însuși nu a bănuit niciodată că va căpăta strălucire... Lenin știa să vadă această „rezervă personală" a omului, dovedind în mod grăitor că adevărata conducere este priceperea de a descătușa forțele oamenilor, de a le îndrepta Spre o cauză necesară.După părerea lui Lenin, conducerea nu este comandă, ci convingere permanentă, de zi cu zi, în- rîurire ideologică. Pe Lenin îl caracteriza unitatea muncii ideologice și organizatorice...S-ar putea da nenumărate exemple ale grijii față de oameni manifestată de Lenin. El știa să găsească cuvintele necesare, venite din inimă, pentru a liniști și a încuraja pe un tovarăș lovit de nenorocire. Aflînd de la Maria Ilini- cina că fiul scriitorului Serafimo- vici a căzut pe frontul războiului civil, Vladimir llici îi scrie: „...O- perele dumitale și cele relatate de sora mea mi-au inspirat o mare simpatie pentru d-ta, și aș dori mult să-ți spun cît de trebuincioa
să este acum muncitorilor și nouă tuturora munca dumitale și cît de necesară îți e acum tăria de suflet, ca să-ți învingi durerea și să-ți impui să te întorci la munca dumitale"...Lenin a știut să-și urmărească cu o putere excepțională țelul vieții. Niciodată, și nici o clipă, Lehin nu a trădat cauza căreia i-a închinat întreaga sa viață, începînd din fragedă tinerețe. De aici și încrederea absolută a oamenilor muncii în Lenin, dragostea lor nemărginită pentru el.Viața și activitatea Lenin constituie o pildă bilă de muncă plină de în slujba poporului.

lui V. I. remarca- abnegație

0 Teatrul/dă-Operă și Balet: LUCIA 
■DIN LAMERMOOR — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.

■(0 Teatrul National'..’,',!. L. Caragiale" 
(sala Comedia) j VEDERE (DE PE POD
— 17: 20 (sala Studio) : PATIMA RO
ȘIE — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
® Teatrul „Lucia .Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : DOI PE UN BALANSOAR (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat din 
Constanta) — 20, (sală din str. Al.
Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU - 19,30.
• ■Teatrul ,,C. : I.JSfo'.t'tar'a"' (sala Ma- 
gheru) LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
- 20. ' " ■
• Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
IDOLUL și ION ANAPODA — 20.
0 Teatrul Mic : AMOR — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : IDEI... 
PENTRU O. REVISTA— 20;
® Teatrul „Țăndărică" -(sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 17. (sala din str. Acade
miei).': AMNARUL — 17.
® Teatru! satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat,: BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT — 19,30.

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) • 
19.15 — Emisiune pentru copii și tine
ret : Cel șapte ani de acasă ; ,,Dom- 
nui Nu" de Simiori MaCOvei. ® 19,45 
— Film i Iedul bunicuței • 20,00 — 
Săptămlna ® 21,00 — Manej — Spec
tacol de circ înregistrat pe peliculă 
O 21,30 —Avanpremieră • 21,45 — 
Pagini din istoria Unirii — montaj de 
versuri și proză 0 22,00 — Teleglob 
® 22,40 — Jurnalul televiziunii (II), 
Buletinul meteorologic.

0 PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambels serii) : Sala Palatului (Seria 
de bilete 1 386) — 18,30, Republica — 
9,30; 13; 16,45; 26,15.
® VIZITA : patria — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21',15.’ '
• DUMINICĂ EA ORA ’6'5" Victoria 
(completare O grădină a artei) — 10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30, Excelsior — 
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, ■ Flamu
ra — 10: 12; 16; 18,15; 20,30 (la am
bele completarea Sport nr. 6/1965).
<s ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 

16,15; 
11,15;

GREA :

Caoitol
- 9,30;

Luceafărul — 9,30; .11,45; 14;
18,30; 20,45, Feroviar — 9;
13,45; 16,15; 18.45; 21.
• TRAGEȚI IN STANISLAS I : Bucu
rești - 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Giulești — 10,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, Gloria — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Tomis —. 9,30) 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, Miorița —9,45; 
12, 14.15: 16,30: 18,45: 21.
0 BĂTĂLIA PENTRU APA 
Cinemateca — 10: 12: 14.
• ULTIMUL MILIARDAR :
(completare Porțile de Fier) 
11,45; 14: 16.30; 18,45: 21, înfrățirea 
între popoare (combîetare Meciul de 
fotbal România — Portugalia) — 10; 
15,45; 18: 20,15, Grivița (completare 
O grădină a artei) — 9,45i 12; 14,15; 
16,30 18,45: 21.
• FEMEIA IN HALAT : Festival — 
10; 12: 14,15; 16,30; 18,45-, 21, Modern
— 10; 12: 14,15; 16,30: 18,45; 21.
0 TREI SURORI (cinemascop) I Cen
tral— 9,45: 12: 15: 17,30: 20, Melodia 

10; 12.30; 15,30) 1’8; 20,30,
O CATIFEAUA NEAGRA — cinema
scop ; Lumina (completare Marinarii 
sovietici în Danemarca) — 9,45: 11,45; 
13,45- 16: 18,15: 20,30, Aurora (com
pletare Nimic despre Arhlmhde) — 
10; 12; 14; 16,30: 18,30: 20,30.
e CAMERA ALBĂ : Union (Comple
tare A început cu o lupă) — 15,30; 
18:' 20,30, Unirea (completare Surorile 
Press) — 16; 18,15; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
® DINCOLO DE BARIERĂ i Doina 
(completare Tot mai sus) — 11,30;
13,45; 16; 18,15) 20,30, Popular (com
pletare Cădere liberă) — 10,30; 16;
18,15: 20,30.
• REDAȚI-NE VIAȚA — GARA — 
RALIUL DUNĂRII — JUMBO — 
CUMPĂRĂTURA — SPORT NR. 6/ 
1965) • Timpuri noi — 10—-21 în con
tinuare.
0 TATĂL SOLDATULUI : Dăpia — 
9—15 în continuare, 17)' 19 ( 21, Arta
— 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20 (la am
bele completarea Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
• COLINA : Buzești — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
0 COPII ÎNDRĂZNEȚI : Cotroceni 
(completare Creionul pierdut) — 16; 
18,15; 20.30.
0 OAMENI Șl DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Cosmos — 
16: 19.
« FATA LUI BUBE • Bucegi — 10;
12.30: 15: 17,45: 20,30, Lira. — 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completarea Se
siunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965).
0 MUNCILE LUI HERCULE : Flacăra
— 10; 15,30: 17,45: 20, Volga - 9,45; 
12. 14,15: 16.30:. 18,45:. 21.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Vitan (completare Cumpărătura) — 
15; 17; 19: 21.
0 DE-AȘ FI... harap ALB : Munca 
(completare La carnaval) — 10,30;
16,30; 18,30; 20,30/ *
0 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : 
Moșilor (completare Raliul Dunării)
— 15; 17; 19: 21, Progresul (comple
tare Meciul de fotbal România — Por
tugalia) - j'5,30: Î8Î 20,15.
e îndrăznețul pardaillan — 
cinemascop • Crîngaș: (completare 
Cei mai puternici din Europa) — 
15,45: 18: 20.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ! Vii
torul (completate Două creioane) — 
15; 17-19: 21,.
0 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Colentina — 1.4: 16;. 18; 20, Rahova
— 16: 18,15: 20,30 (la ambele com
pletarea Pionieria ar. 6/1065),
e CREDEȚUMĂ. OAMENI I : Flo- 
reasca - 10,30; 13; .16: 18,15; 20,30. 
0 SAȘA ; Drumul Sării (Completare 
Pionieria nr. 6/1965) — 16: 18: 20.
e ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Ferentari 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) - 16: ,18; 20, Pacea 
(completare Redati-ne viața) — H, 
16; 18; 20.
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anula luat

Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și TehnicienilorJoi a avut loc în Capitală plenara Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor. Au participat tovarășul Constantin Dră-. gan, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, academicieni, ingineri și tehnicieni din întreprinderi, institute de proiectări și cercetări. cadre didactice din învăță- mîntul tehnic superior, redactori responsabili ai revistelor tehnice, activiști ai C.C.S.Pe marginea raportului prezentat de prof. ing. Constantin Dincules- cu, președintele C.N.I.T., plenara a analizat contribuția adusă de Consiliu la promovarea progresului tehnic și înfăptuirea planului de stat pe anul 1965, și a stabilit principalele obiective ale activității ca- ' drelor tehnice în viitor.De asemenea, plenara a fost in-

formată despre activitatea desfășurată de C.N.I.T. în domeniul relațiilor internaționale în 1965.-în încheierea dezbaterilor _______cuvîntul Larisa Munteanu, secretar al C.C.S.Participanții la plenară au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu secretar general al C.C. al P.C.R., in care se exprimă hotărîrea inginerilor și tehnicienilor din țara noastră de a-și spori eforturile în vederea realizării planului de stat pe anul 1966. primul an al cincinalului, aducînd astfel o importantă contribuție la înfăptuirea cu succes a Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.(Agerpres)

® într-unul din cartierele centrale ale Capi
talei a început construcția noii clădiri a dispe
cerului energetic național.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" a înscris în 
repertoriul său lucrarea dramaturgului G. M. 
Zamfirescu : „Idolul și Ion Anapoda". Premiera 
acestei piese a avut loc ieri seara. Tot ieri seara 
a avut loc premiera cu piesa „Sfîntul Mitică 
Blajinu" de Aurel Baranga — la Teatrul „Lu
cia Sturdza-Bulandra".

® Ministerul Sănătății și Prevederilor Socia
le a aprobat aplicarea în practică a unui pro
dus românesc intitulat toxina Dick cristalină. 
Această toxină, sub formă de cristale pure, rea
lizată de un colectiv de cercetători ai institutu
lui „Dr. I. Cantacuzino" a fost obținută pentru 
prima dată în această formă. Ea este indispen
sabilă stabilirii precise a diagnosticului în scar
latina.

al Republicii

Printr-un Decret al Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Popa a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană. în locul tovarășului Manole Bodnaraș, care a primit o altă însărcinare.
C r o n i c a

CONFERINȚĂ DE PRESA 
LA AMBASADĂ R. D. VIETNAMAmbasada Republicii Democrate Vietnam a organizat joi o conferință de presă, în cadrul căreia Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, a făcut o amplă expunere în fața ziariștilor români și străini cu privire la poziția R.D. Vietnam față de „ofensiva de pace" a S.U.A. Hoang Tu a arătat că noul plan nu urmărește decît supunerea prin forță a poporului vietnamez, acceptarea de către a- cesta a dominației americane și prelungirea la nesfîrșit a scindării Vietnamului. El a subliniat că po«- ziția guvernului R. D. Vietnam, exprimată în repetate rînduri prin Cele patru puncte, constituie singura cale de rezolvare a problemei vietnameze.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEJoi, 20 ianuarie 1966, ministrul a- facerilor externe, Corneliu Mănes- cu. a primit in audiență pe Bernardo Roberto Alfredo Messina, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina in Republica Socialistă România.

® Un nou patinoar natural în Capitală.
Adresa : bd. Miciurin nr. 7—9. Deschis zilnic 
între orele 9—11 ; 14—17 și 18—21.

Arhitecfilor

Plenara Uniunii

în zilele de 19 și 20 ianuarie a avut loc în Capitală plenara Uniunii Arhitecților. în prima zi a lucrărilor, arh. Tiberiu Niga a prezentat referatul „Rolul actual al activității de. tipizare".Luînd cuvîntul pe marginea referatului, arhitecți, ingineri constructori, specialiști în acest domeniu au dezbătut numeroase aspecte ale tipizării și, pe baza sarcinilor care revin arhitecților și constructorilor, au făcut propu- . neri concrete pentru . 'mbunătăti- rea continuă a activității lor.(Agerpres)
Joi seara a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre patrie, Peter Valyi, prim-vicepreședinte al Comisiei de stat a planificării din R. P. Ungară, care ne-a vizitat țara în cadrul relațiilor de colaborare dintre organele centrale de planificare din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. La plecare, în Gara de Nord, au fost de față Trofln Simedrea, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat a) planificării. Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și funcționari superiori din C.S.P. Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei R. P. Ungare la București.

★Ieri seara, delegația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimitro- vist (U.T.C.D.) din R. P. Bulgaria, condusă de tovarășa-Ani ȘpanceVa. secretar al C.C. al U.T.C.D., care ia invitația C.C. ai U,T.G^ a vizitat tara noastră, a părăsit' ‘Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. Delegația a fost condusă la Gară deNOrd de tovarășii Elena Poparad și Mircea Angelescu. secreta'ri ai C.C. a) U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C

® La Casa agronomului din apropierea Capitalei a început ieri un curs de specializare pentru 75 de tehnicieni și brigadieri din gospodăriile de stat producătoare de legume. La Centrul de pregătire a cadrelor de la G.A.S.-Creve- dia se desfășoară un curs de ridicare a calificării pentru pomicultori.

La studiourile din Buftea a început turnarea noului 
film artistic „Nimic nou, Dr. Faust", în regia lui Ion

Foto : M. CiocPopescu-Gopo

• Fabrica de antibiotice din Iași a livrat în 
primele zile ale anului 1966, în Elveția și E.S.F. 
Iugoslavia, importante cantități de tetraciclină 
și streptomicină. Antibioticele românești sînt 
cunoscute și apreciate în aproape 20 de țări ale 
lumii.

• 42 milioane lei, cu 24 la sută mai mult ca 
în anul trecut, se vor cheltui în acest an pentru 
modernizarea si întreținerea drumurilor locale 
din Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară.

® Jucătoarele și jucătorii de tenis de masă din Uniunea Sovietică și România vor lua parte începînd de astăzi (de la ora 18) la o întrecere de două zile ce se va desfășura în sala Floreasca din Capitală. în prima zi au loc partidele dintre reprezentativele feminine și masculine ale celor două țări. Mîine sînt programate meciurile din cadrul turneului individual.
® în regiunea Argeș, la Golești, a intrat în 

faza finală de construcție una din cele mai mari 
balastiere din țară. întregul proces de funcțio
nare a balastierei este complet automatizat.

i

® Secția de artă veche românească a Muzeului 
de Artă din București și-a îmbogățit colecția cu un 
manuscris bizantin pe pergament, însoțit de fru
moase miniaturi, și cu fragmente de arhitectură din 
piatră, sculptată de la palatul ridicat în 1714^ de 
Constantin Brîncoveanu la. Sîmbăta de F"1*Constantin Brîncoveanu la 
raș).

Sus (Făgă-

Jiului audin Valea speciale care semna-® Exploatările miniereprimit peste 500 aparate____________lează prezența gazelor inflamabile. La minele Vulcan și Aninoasa au fost instalate noi stații de aeraj de mare capacitate.
• La uzinele „1 Mai“-Ploiești se fac în pre

zent pregătiri pentru intrarea în fabricație a 
unui nou produs — remorca basculantă de cinci 
tone pentru tractor.• La întreprinderea de prefabricate „Granitul" din Capitală s-a terminat experimentarea unor noi prefabricate din beton armat, care urmează să se folosească pentru construcția unui canal de aducțiune, cu un diametru de 4 metri, din șos. Olteniței pînă la Dîmbovița.® în prima decadă a lunii viitoare începe înscrierea în libretele C.E.C. a dobînzilor cuvenite pentru anul 1965. în acest scop, titularii tuturor tipurilor de librete de economii sînt invitați să se prezinte la casele raionale (orășenești) de economii.

• Pînă ieri au fost livrate rețelei comerciale 
de către Fabrica de confecții și tricotaje Bucu
rești peste 83 000 bucăți de diferite confecții 
— pentru femei, bărbați și copii, precum și 
peste 275 000 bucăți articole de tricotaje pen
tru adulți și copii, în cîteva zeci de modele noi, 
din colecția anului 1966.

în holul noii aripi a hotelului Carpați din Brașov
Fotos Gh. VintlIS

Va marca anul acesta un pas hotărîtor 
spre lărgirea varietății arhitecturale?

(Urmare din pag. I) tografe etc.; trecerea la o tehnologie de prefabricare mai elastică, spre a permite elaborarea de serii mici; introducerea modulării în locul prefabricării elementelor spațiale mari. Dar toate aceste soluții, și multe altele încă, n-ar trebui să rămînă niște simple propuneri.Firește, realizările nu se nasc peste noapte. Ele apar numai în urma unei activități intense, organizate sistematic, îndrumate către un țel precis. Dar există un Institut de studii pentru construcții, arhitectură și sistematizare, un Institut de proiectare a construcțiilor tip ; Uniunea Arhitecților — for al muncii științifice, al cercetării ; revista „Arhitectura" — tribună a progresului, a criticii de specialitate în sfîrșit, există un Comitet de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, organul de coordonare a efortului constructiv depus în întreg acest domeniu. Nu mă îndoiesc că în toate instituțiile enumerate există preocuparea pentru rezolvarea problemelor actuale ale arhitecturii românești. Dar de ce rezultatele nu sînt mai repede concretizate ? Este un lucru știut, căutările teoretice nesusținute de o experimentare nu pot duce la rezolvări valabile. E necesar ca încer
cările experimentale să fie genera
lizate în toate institutele de proiec
tare, nentru ca pe baza lor cerceta
rea științifică să-șl spună cu com
petentă cuvîntul. Aceste încercări sînt lăsate încă la voia întîmplării. De ce atît.a inerție ’ Cred că este 
vorba si de o încorsetare în rutină, 
o mare comoditate de gîndire și, 
poate, o anumită incanacîtate do a 
se replia, potrivit noilor cerințe 
puse de partid în fala arhitecturii.Sînt convins că dorința tuturor este ca prin fapte să se răspundă cît mai renede acestor cerințe — lucru dovedit incontestabil de arhitec- t.ii nostrj în atîtea rînduri Pentru ca 
fncr-Dînd chiar cu primul an al cin
cinalului, să se afirme puternic — așa cum s-a subliniat în documentele Congresului al IX-lea al partidului — inițiativa și spiritul 
inovator al arhitecților și construc
torilor în înlăturarea uniformități! 
soluțiilor arhitectonice, în lârairea 
varietății noilor blocuri de locuințe. Si aceasta, pentru ca noile ansambluri să nu mai semene ca două picături de apă. Pentru ca să avem, în sfîrșit, o arhitectură a noastră, a României socialiste, cu care să ne mîndrim.

Oamenii muncii sînt îndreptâțiț! 
să ne ceara să construim locuințe 
confortabile, dar în același timp tot 
mai frumoase și mai variate din 
punct de vedere arhitectonic, orașe 
cu o personalitate bine conturată. Doar pentru ei se construiește și opinia lor este adevăratul și supremul judecător al arhitecturii. Trebuie să ne gîndim că ritmul construcțiilor crește de la un an la altul, că în cincinalul în care am intrat se vor ridica alte circa 300 000 de apartamente, E firesc să ne punem. în momentul de față, întrebarea : cum vor arăta orașele noastre în următorii ani, dacă de pe acum există pericolul ca pe multe dintre ele să nu le poți deosebi ? Spun aceasta întru- cît, după cite știu, diferite documentații pentru construcțiile anului 1967, în curs de elaborare, se întocmesc în condiții identice ca și pînă în prezent Aspectul de mîino 
al orașelor noastre este o proble
mă de mare actualitate și, după 
părerea mea, rezolvarea ei nu mai 
poate fi nicidecum amînată.Neîndoielnic, există condiții o- biective care nu pot fi ignorate. Dar să nu le exagerăm Important este ca acum să se urnească lucrurile din loc. Nu o dată s-a dovedit că posibilități există, îmi amintesc cum. în urmă cu mai bine de zece ani — cînd arhitectura noastră era în pragul unei cotituri — printr-un efort susținut s-a reușit ca, într-un termen relativ scurt, să se treacă de la niște construcții greoaie și costisitoare, la clădiri simple, moderne, economice. Este de ajuns să comparăm blocurile construite în Bucureștii Noi sau pe Bulevardul Muncii cu cele dm Piața Palatului, nentru a înțelege ce salt substantial s-a nrodus atunci. Dacă ținem seama de ex
periența acumulată nînă în ore- 
zent do proiectând, de posibil’tă- 
țîle mult sporite ale economiei 
noastre naționale, nu se poate să 
nu constatăm cu surprindere că. 
de data aceasta, schimbările se 
lasă mult așteptate. Oare doi ani de analiză și discuții nu sînt sufi- cienți ?Unele soluții s-au întrevăzut chiar de la început, altele au apărut pe parcurs : lărgirea gamei de proiecte-tip. cu pondere principală pe proiectele-directive ; renunțarea Ia tipizare în cazul dotărilor social- culturale : școli, magazine, cinema

curgerea termenului de un an prevăzut pentru valorificarea acestor bunuri se suspendă de la data chemării în judecată. (Agerpres)

M.I.U. 
zentate 
modele

nulul 1967

(Agerpres)

UNIREA

Ce se intimplă cu obiectele părăsite 
de cetățeni in cooperative și consignațiiUnele obiecte confecționate la comandă de către cooperativele meșteșugărești sau aduse de către cetățeni pentru reparat, prelucrat, transformat, spălat etc în atelierele acestora nu sînt ridicate de către cei în drept la termenele stabilite. De asemenea, în magazinele de consignație rămîn obiecte ne- vîndute, pe care predătorii lor nu le ridică după expirarea termenului prevăzut în contractul de consignație. Ca urmare, se produc imobilizări de spații productive și de fonduri bănești, se creează greutăți în depozitarea și păstrarea în bune condiții a bunurilor ce se găsesc în posesia acestor unități.Pentru a înlătura greutățile create de astfel de situații, Consiliul de Stat a stabilit prin Decret că bunurile predate organizațiilor socialiste arătate mai sus pot fi valorificate de către acestea, prin vîn- zare, în cazul cînd obiectele respective nu vor fi ridicate timp de un an < rii sau expirării ' termenului contractului de < țiile socialiste să-i înștiințeze în scris pe predătorii obiectelor, cu o 1 de expirarea termenului de un an. Din sumele încasate, unitățile care valorifică bunurile își rețin ceea ce li se cuvine pentru lucrările efectuate, iar restul îl depun la C.E.C. pe numele celui care a predat bunul în cauză sau celui care a făcut comanda. Spre a exclude posibilitatea valorificării unor bunuri care nu au fost ridicate nu din vina predătorilor, se prevede că data terminării lucrării să fie cea fixată de părți în scris, în contract sau bonul de comandă. Dacă lucrarea nu este terminată la data fixată, termenul se socotește de la data cînd organizația socialistă va înștiința în scris pe predător despre terminarea lucrării. în cazul în care predătorul cheamă în judecată organizația socialistă în legătu- n ră cu lucrările care trebuiau a fi g efectuate sau în legătură cu vîn- jkzarea în consignație a bunurilor, I

I
5
I
I
I
I> nu vor fi ridicate timp de a de la data terminării lucră- |consignație. Organiza- i :e au însă obligația |lună înainte I ui de un an. I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Ieri au avut loc la București, Bâcău, Suceava, Pitești și în alte centre regionale, ședințe cu activul din construcții. S-a analizat activitatea unităților de proiectare și execuție în perioada 1960—1965 și s-au stabilit măsuri în vederea îndeplinirii sarcinilor ce revin constructorilor și proiectanț.ilor în lumina directivelor Congresului al IX-lea al partidului. Au fost aleși delegații ce vor participa la Conferința pe țară a constructorilor.
• Biroul comitetului regional Cluj al P.C.R. 

a aprobat un plan privind ridicarea unor lu
crări de artă plastică monumentală, printre 
care : un monument al lui Horia, Cloșca și Cri- 
șan pe dealul Feleacului, pe Cetățuie — Monu
mentul Eliberării, iar în orașul Gherla, cel al 
lui Gelu.

E utilă totuși o 
ultimă verificare 
înainte de con
fruntarea cu 
cumpărătorii 1 în 
fa(a creatorilor 
de la Fabrica de 
confecții și tri
cotaje „Bucu
rești" șl a spe
cialiștilor din 

sînt pre- 
nolle 

ale a-

în gîndirea progresistă a vremii
(Urmare din pag. I)le manifestări ale comunității în perioada constituirii națiunii române.
tr-un hail rostit1857 a Adunării ad-hoc a Moldovei 
— este firească, legiuită și neapăra
tă, pentru că în Moldova și Vala- 
hia sîntem același popor, omogen, 
identic, ca nici un altul, pentru că 
avem același început, același 
nume, aceeași limbă, aceeași re
ligie, aceeași istorie, aceeași civi
lizație, aceleași instituții, aceleași 
legi și obiceiuri, aceleași temeri 
și aceleași speranțe, aceleași tre
buințe de îndestulat, aceleași ho
tare de păzit, aceleași dureri de 
trecut, același viitoriu de asigurat 
și, în sfîrșit, aceeași misie de îm
plinit". într-o exprimare aproape identică, .iActul dezvoltător votului Adunării ad-hoc a Țării Românești" din 9 octombrie al aceluiași an, semnat, printre alții, de C. A. Rosetti, N. Golescu, St. Golescu. arăta că locuitorii ambelor Principate „sînt un singur popor o- 
mogen, identic; că au aceeași 
origină, același nume, aceeași 
limbă, aceeași religie, aceeași ci
vilizare, aceeași tradițiune, ace
eași istorie, aceleași instituțiuni, 
legi, obiceiuri, moravuri, aptitudini, 
interese; aceleași primejdii a 
încungiura; aceleași trebuințe a 
mulțumi; aceleași păsuri, bucu
rii, temeri, speranțe, suveniri, as- 
pirări, cugetări, instincte; aceeași 
ursită, aceeași misiune, același ge
niu, același suflet" și ca atare 
„tot ...reclamă a lor Unire...".în concepția militanților unioniști, Unirea era nu numai legiti-

„Unirea Principatelor în- 
singur stat — arăta Mi- Kogălniceanu în discursul în ședința din 7 octombrie

mă, dar și imperios și imediat necesară, condiția primordială a a- firmării și dezvoltării națiunii române. Astfel, în 1848, M. Ko- gălniceanu, în programul mișcării revoluționare moldovene intitulat „Dorințele partidei naționale din Moldova", pe care l-a redactat în emigrație, considera unirea Principatelor drept „cheia bolței, 
fără care s-ar prăbuși tot edificiul 
național".Corelația indisolubilă dintre u- nire și afirmarea națiunii pe „re- na istoriei și-a găsit o puternică fundamentare în scrierile marelui gînditor democrat revoluționar Nicolae Bălcescu, conducător ideologic și unul din principalii organizatori ai revoluției de la 1848 din Țara Românească.Analizînd, după înfrîngerea revoluției din 1848, cauzele acestei înfrîngeri, N. Bălcescu scria în studiul său ..Mersul revoluției în istoria românilor" : „Dacă revolu
ția căzu astfel, cauza fu că avea 
un caracter mic, că se mișca 
tr-o sferă puțin întinsă...". aci desprindea el ca mai de seamă pentru itoârei revoluții, la a tuire chema poporul,nității naționale. „Dacă naționali
tatea este sufletul unui popor scria el, dacă cîtă vreme el păs
trează acest semn caracteristic al 
individualității sale, acest spirit 
de viață, el este investit cu drep
tul neprescriptibil de a trăi li
ber, unitatea națională este che- 
zășuirea libertății lui, este trupul 
lui trebuincios ca sufletul să nu 
piară și să amorțească, ci, din con-' 
tra, să poată crește și a se dezvol
ta". După cum este cunoscut, ideile

în- De cea vi-cerința victoria cărei înfăp- fâurirea u-

înaintate ale lui Bălcescu au exercitat o puternică înrîurire asupra luptătorilor pentru unirea din 1859.Concomitent, în Transilvania, figuri ilustre ale mișcării de eliberare națională, printre care George Barițiu, Simion Bărnuțiu, subliniau importanța unirii tuturor provinciilor românești pentru dezvoltarea națiunii române. Exponenți ai năzuințelor maselor populare, aflate sub dominație habsburgică, năzuințe atît de limpede exprimate în cunoscuta revendicare a adunării de la Blaj din mai 1848 — „Vrem să 
ne unim cu țara" •—, gînditorii transilvăneni vedeau în unirea Principatelor doar un prim pas pe calea făuririi unității tuturor românilor într-un singur stat național. „Unirea e necesară, scria Simion Bărnuțiu, pentru că națiunea română, 
fără de dînsa nu și-ar putea apăra 
viața și libertatea în contra inemi- 
cilor interni și externi, nu și-ar pu
tea recîștiga libertatea și drep- 
turile pierdute, nici n-ar putea 
regenera. Aceste scopuri se pot a- 
junge numai prin una concentrare 
de puteri care este rezultatul u- 
nirii".Spiritele luminate ale vremii e- rau conștiente de faptul că crearea statului național era indisolubil legată de asigurarea independenței naționale. Patrioții unioniști arătau că actul unirii ar fi știrbit în esența sa, în conținutul său, tea cît ție tînd oniști aveau în vedere făurirea nu numai a unui stat unitar, dar și independent, de sine sțătător. Ast-

că statul dezvolta el s-ar străină, pentru
național nu s-ar pu- viabil, atîta timp afla sub domina- De aceea, mili- unire, patrioții uni-

fel, publicistul G. Micșunescu scria în „Românul" : „Sclavă este și scla
vă va fi națiunea care singură își 
va pronunța nimicnicirea suvera
nității sale, care-și va abdica de 
bună voie demnitatea națională" într-o viziune mai largă, D. Bolin- tineanu arăta că nici o putere europeană nu se va bucura de simpatia românilor dacă nu vor fi recunoscute și respectate suveranitatea națională a statului român, interesele generale ale poporului, sentimentul de naționalitate.Aceste idei, reflectînd înțelegerea clară a importanței ce o are respectarea principiilor suveranității și independentei pentru dezvoltarea națiunilor, ca și pentru întărirea încrederii între state, ilustrează o dată mai mult profunzimea gîndirii politice a patrioților unioniști.

*în epoca în care năzuința spre unire era generală, gînditorii și militanții unioniști au avut meritul nu numai de a fi fundamentat necesitatea unirii, ci și de a fi preconizat, privind departe spre viitor, căile consolidării statului național.Preocupați de construcția și organizarea noului stat, ei considerau că acesta trebuia să fie un stat unitar, centralizat, care, înmănun- chind la un loc toate elementele constitutive ale puterii naționale, toate instituțiile de administrare obștească să asigure — cum se exprima publicistul Gr. Toranu — „o singură direcțiune în punerea 
în lucrare a scopurilor noastre, o 
singură pulsare în viața, națională".Animate de idei progresiste, cele mai înaintate spirite ale vremii legau de unire realizarea unor reforme social-economice, care să ducă la transformări înnoitoare în structura societății, să asigure modernizarea statului român.Sînt bine cunoscute memorabilele cuvinte ale lui Nicolae Bălcescu că 
„revoluție națională fără revoluție 
socială nu e" Mergînd cu gîndirea mai departe decît tovarășii săi de idei și de luptă, el arătase că atunci cînd națiunea se va reîntregi în 11-

bertatea și unitatea sa, poporul va putea să realizeze toate reformele politice și sociale de care are nevoie, să instituie „domnirea de
mocrației, domnirea poporului, prin 
popor".Reforma esențială ce se cerea înfăptuită, înscrisă încă în programul revoluției din 1848, era reforma agrară,- menită să ducă la lichidarea rînduielilor feudale, principala piedică în calea progresului economic și social. Dorită cu .ardoare de masele țărănești-, reforma agrară și-a găsit în patrioții unioniști vajnici susținători. Moșierilor care, chiar dacă acceptau Unirea, doreau menținerea și în cadrul noului stat a marii proprietăți feudale. Mihail Kogălniceanu le răspunde că „două mii de boieri 
nu fac o nație", că „boierismul 
și-a trăit timpul", subliniind că 
„de la dezlegarea acestei chestii 
atîrnă însăși soarta nației noastre".în sprijinul lichidării rînduielilor feudale pleda în cursurile sale de drept de Ia Iași — unde se stabilise după înfrîngerea revoluției din 1848 din Transilvania — și Simion Bărnuțiu, întrevăzînd cu claritate multiplele consecințe pe plan economic și social ale reformelor bur- ghezo-democratice. „Aici încă — spunea el — poate să exercite po
litica română, una influență națio
nală — ea poate să ajute agri
cultura emancipînd-o din ser
vitutea care o apasă, poate să 
em.ancipe industria și comerțul ro
mân din servitutea străină și așa 
să ajute minunat crearea avuției 
naționale private și publice". Iar G. Barițiu. care din Transilvania urmărea cu atenție mișcarea socială, politică și culturală din Moldova și Țara Românească, arăta că Unirea va avea o bază trainică atunci cînd vor fi înfăntuite : împroprietărirea țărănimii secularizarea averilor mănăstirești, instrucțiunea nublică națională, legea electorală democrată și altele.Profesarea acestui program de reforme, corespunzătoare intereselor vitale ale maselor largi, a avut darul să insufle noi energii luptei poporului pentru înfăptuirea uni

tății naționale. Zecile de mii de țărani, lucrători, meseriași și târgoveți care împresurau în ziua de 24 ianuarie 1859 clădirea din dealul Mitropoliei, im- punîndu-și voința Adunării de- putaților, erau însuflețite și de speranța că o dată cu făurirea statului național se va face un pas hotărîtor și spre împlinirea năzuințelor lor de dreptate socială.întrevăzînd profetic viitorul, Dî- mitrie Bolintineanu scria în acea memorabilă zi :„Dar, lăsînd la o parte sentimen
tele cele frumoase ce pătrund 
într-această. faptă, ea are un inte
res de mare importanță pentru 
viitorul nației române Ar putea 
cineva zice: „Din înălțimea zilei de 
astăzi se vede marele viitor al 
țării.. Onoare și laudă nației ro
mâne. Ea și-a luat locul ei de stră
lucire între nații". însuflețit de aceeași încredere nestrămutată în forța și capacitatea poporului român, Vasile Alecsandri îi scria alesului Muntenilor și Moldovenilor, domnitorul Alexandru Ioan Cuza : 
„Acum viitorul se deschide înaintea 
noastră liber de piedicile care 
opreau mersul nostru înainte . ne 
rămâne să știm să profităm de 
mijloacele care ne sînt oferite pen
tru a ne ajunge scopul Vom ajun
ge cu tact, energie și patriotism, 
trei virtuți admirabile, a căror tri
nitate a făcut întotdeauna mira
cole în favoarea popoarelor".*Și intr-adevăr, așa avea să fie. Astăzi avem fericirea să trăim vremuri în care idealurile ce i-au însuflețit pe făuritorii unirii de la 24 ianuarie 1859 au fost nu numai îndeplinite, ci și imens depășite, ca rezultat al luptei revoluționare a^poporului. Strîns unii și cu adevărat liber în patria sa. Republica Socialistă România, st.ăpîn deplin al propriului său destin, al tuturor bogățiilor naționale, al roadelor muncii lui, poporul român înaintează cu pași siguri, sub conducerea încercatei sale călăuze, partidul comunist, spre culmile înalte ale civilizației, bunăstării și feri» cirii. i
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REPUBLICA DOMINICANĂ

VIOLENȚĂ
PROTEJATA

Nu trece zi în care știrile din 
Republica Dominicană să nu In
formeze despre noi violențe în 
serie săvîreite de gruparea mi
litarilor de dreapta sub privirile 
îngăduitoare ale trupelor străine 
de ocupație purtînd emblema 
O.S.A. Atentatele și asasinatele 
politice prezente la fiecare pas 
se soldează cu noi victime, a- 
dăugîndu-se celor peste patru 
mii de căzuti de cînd mica re
publică din Caraibe este supusă 
unor încercări tragice. In timp 

' de o lună, tabăra militară un
de sînt cantonați partizani ai 
'colonelului Caamano a fost mi
traliată de trei ori, noaptea, 
în timp ' ce din sectorul „for
ței interamericane" erau lansate 
rachete luminoase pentru a în
lesni operația. Zilele trecute, cinci 
indivizi înarmați au atacat un 
post de radio din Santo Domingo, 
au ucis întreaga pază reușind să 
difuzeze un mesaj de sprijinire a 
militarilor de dreapta. In numele 
binecunoscutului general Wessin 
(actualmente consul la Miami, 
dar foarte prezent în evenimen
tele de pe insulă) ei au chemat 
direct la răscoală. Intr-o singură 
săptămînă, efective ale armatei 
și poliției, dar și ale „forței inter
americane", au intervenit de cinci 
ori cu brutalitate, atacînd de
monstrații ale forțelor patriotice. 
Exemplele pot fi multiplicate.

Totul pare să indice existența 
unei ample coaliții alcătuite în 
scopul de a reduce la tăcere for
țele patriotice dominicane care 
revendică frînarea extremiștilor 
de dreapta si retragerea trupelor 
străine de ocupație, condiții in
dispensabile pentru normalizarea 
vieții politice, obținerea libertății 
și independenței naționale auten
tice. Noul val de violente s-a de
clanșat o dată cu evenimentele 
sîngeroase din orașul Santiago. 
Circa opt mii de constituționaliști, 
între care și colonelul Caamano, 
erau întruniți în cimitirul orașului 
pentru a comemora pe cer căzuti 
cu luni în urmă sub qloanțele in
fanteriștilor marini americani și 
ale militarilor de la baza San 
Isidro, fortăreața dreptei, coman
dată pe atunci de generalul 
Wessin. Ceremonia de la Santiago 
a fost aleasă ca prilej pentru a 
înfăptui exterminarea fizică a li
derilor constituționaliști. Scopul a 
reușit numai în parte. După un 
puternic atac prin surprindere al 
forțelor aeriene au murit 34 de 
persoane.

Președintele Garcia Godoy a 
făgăduit pedepse exemplare pen
tru autorii masacrului, dar în 
practică victimele au fost puse 
pe același plan cu ucigașii. So
luția „exilului diplomatic" se re
ferea la 34 de ofițeri, atît ai foTțe- 
lor aeriene responsabile de inci
dente, cît și ai constituționalisti- 
lor. Lista includea și comandanții 
celor două qrupări. Măsura a ne
mulțumit adine opinia publică, 
înregistrîndu-se imediat manifes
tații de protest. Caamano a de
clarat că retrage orice sprijin 
pentru guvernul provizoriu, întru- 
cît aceasta echivalează cu o ten
tativă de a dezarma și lichida 
forțele patriotice. Dar și dreapta 
militară a reacționat printr-un foc 
concentric contra lui Godoy, so- 
cotindu-1 insuficient de ferm. 
Dreapta a trecut lățiș la terorism 
în masă, amplificînd și mai mult 
suferințele poporului dominican.

Vasile OROSRio de Janeiro, 20.

Piefei comune au 
chestiunile de na- 

în

„Chiar dacă s-a evitat 
ruptura, problemele de 
fond rămîn de reglemen
tat", astfel apreciază unii 
comentatori de presă rezul
tatele primei întîlniri a ce
lor „șase" — după izbuc
nirea crizei, de la 30 iunie 
1965, din Piața comună — 
întîlnire care a avut loc la 
începutul acestei săptămîni, 
la Luxemburg. Reuniunea 
s-a încheiat marți, înainte 
de a se fi găsit o soluție 
menită să depășească im
pasul.

Faptul că recenta sesiune 
ministerială s-a ținut în ab
sența Comisiei executive a 
C.E.E. — și nu la Bruxelles, 
așa cum se obițnuia — ca 
și acela că la Luxemburg 
membrii 
abordat
tură politică implicate 
actuala criză nu sînt înfîm- 
plătoare. Ele reprezintă 
condițiile prealabile cerule 
de Franța partenerilor săi 
comunitari pentru a-și re
lua locul la masa tratative
lor după o absență de a- 
proape șapte luni.

Este știut că, în mod for
mal, la 30 iunie, ruptura s-a 
produs ,îr> legătură cu pro
blema modului de finanțare 
a agriculturii celor „șase”. 
Dar încă de la început a 
fost evident că adevărata 
cauză a crizei o constituie 
chestiuni privind 
rea" politică, adică: 1. rolul 
și atribuțiile Comisiei Pieței 
comune și 2. mecanismul 
de vot din cadrul C.E.E. 
Dorința partenerilor Franței 
de a se lărgi competența 
Comisiei executive și de a 
se trece la aplicarea votu
lui majoritar a înfîmpinat o

„integra-
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Socialist din Japonia • DISPUTELE DINTRE „CEI ȘASE" DEPLASATE LA STRASBURG

deasuprabombardiere nucleare• Ciocnirea a două Spaniei

PROTEST ÎMPOTRIVA NOILOR
CANBERRA

DEBARCĂRI DE TRUPE
HLA STRASBURG
va forma

noul cabinetdin Vietnam un mesaj de împotriva sosirii de noi e- militare americane în Viet- de sud. Este vorba despre

STRASBURG 20 în cadrul
DE LA LUXEMBURG

(Agerpres). lucrărilor de joi ale Parlamentului european (organ consultativ al -celor șase») au avut loc dezbateri în legătură cu nereușita de la Luxemburg a miniștrilor de externe ai țărilor comunitare de a soluționa criza Pieței comune, în raportul său, Pierre Werner, primul ministru și ministru de externe al Luxemburgului, a subliniat că nu va ascunde faptul că între «cei șase» continuă să existe divergențe. El și-a exprimat părerea că „în ce privește revenirea la votul majoritar" se pune problema „găsirii unei proceduri care să permită o dezvoltare armonioasă a comunității și a statelor membre".

In cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul deputatul Strobel (R.F.G.). Vorbind în numele socialiștilor,. acesta a spus că „comunitatea va continua să existe și fără Franța, dacă aceasta nu va dori să-și reia locul... Dreptul de veto pe care îl reclamă francezii este inacceptabil, ca și problemele legate de «stilul» comisiei", a menționat el. în numele liberalilor a vorbit Gaetano Martino (Italia), care a făcut o serie de observații asupra atitudinii guvernului francez. El a subliniat că „este just ca «cei cinci» să se opună pretențiilor, guvernului francez", a- rătînd că „Tratatul de la Roma trebuie salvat".
Mafia în CanadaOTTAWA 20 (Agerpres). — Departamentul canadian pentru imigrare a anunțat că a însărcinat un grup de 16 agenți speciali să lucreze pentru a opri afluxul de membri ai organizației teroriste italiene Mafia. Tn ultima vreme, în Canada s-a semnalat prezenta mai multor șefi ai Mafiei.

S-A PIERDUT...
UN PROIECTIL
NUCLEARMADRID 20 (Agerpres). — Echipe speciale ale aviației americane cercetează amănunțit o regiune din Spania unde două bombardiere ale forțelor S.U.A. s-au ciocnit în zbor și s-au prăbușit.Potrivit relatărilor agenției U.P.I. nu există nici o îndoială că unul din cele două bombardiere avea la bord arme nucleare. Trei din cele patru proiectile nucleare care erau transportate au fost recuperate, dar unul dintre ele nu poate fi găsit. Peste 350 de militari ai forțelor aeriene americane înzestrate cu contoare Geiger străbat în lung și în lat regiunea unde s-a produs catastrofa pentru a detecta al patrulea proiectil. Populația din regiunea amintită și din alte localități ale Spaniei și-a manifestat neliniștea în legătură cu acest accident.

OFIȚERI ARESTAȚI

LA SAIGONSAIGON. Siguranța militară sud-vietnameză — anunță agenția Associated Press — a arestat o serie de ofițeri care au încercat să înlăture de la putere guvernul lui Nguyen Cao Ky. Deși purtătorul de cuvînt al lui Ky a refuzat să confirme sau să dezmintă această știre, el a declarat totuși că „în ultimele zile zvonurile despre o e- ventuală lovitură de stat au devenit insistente la Saigon". Printre cei arestați se află doi generali.

HANOI 20 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei populare vietnameze a transmis Comisiei internaționale de supraveghere și control protest fective namul debarcarea, la 18 ianuarie, a 9 000 de soldați americani în Vietnamul de sud, ceea ce face ca efectivele americane de aici să se ridice la peste 200 000. în afară de aceste efective, S.U.A. intenționează să trimită’ în Vietnamul de sud un batalion compus din 500 de soldați și 56 de tancuri tip „M. 48", echipate cu tunuri de 90 mm. Aceste acțiuni, se spune în protest, „menite să accelereze războiul agresiv purtat de S.U.A. în Vietnamul de sud, constituie o violare grosolană a acordurilor de la Geneva din .1954 și a normelor de drept internațional, sporind pericolele ce amenință pacea și securitatea în Indochina și în Asia de sud-est".
,ț> ■

CANBERRA 20 (Agerpres). — 
Robert Menzies și-a prezentat 
joi dimineață demisia din funcția de prim-ministru al Australiei, pe care a deținut-o timp de 16 ani. în același timp, el a demisionat și din calitatea de lider al Partidului liberal.în cadrul unei ședințe închise, Harold Hoit, ministrul de finanțe în guvernul Menzies, a fost ales lider al Partidului liberal, urmînd să devină în mod automat succesorul lui Robert Menzies în funcția de prim- ministru.forma noul guvern pînă marți, dată la care expiră interimatul cabinetului Menzies.

Hoit a declarat că va

R.P. BULGARIA Adunări

în întîmpiharea alegerilorSOFIA 20. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite: In întreaga Bulgarie au loc adunări ale oamenilor muncii pentru desemnarea candidatilor în alegerile care vor avea loc ia 27 februarie pentru Adunarea Populară. Sînt propuși

Locuitorii portului Sasebo își manifestă indignarea față de prezența sub
marinelor nucleare americane în apele japoneze
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activiști de partid, fruntași în industrie și agricultură, oameni de cultură, artă și știință, constructori activi ai socialismului.Oamenii muncii din circumscripția electorală 328 din Sofia au propus cu însuflețire candidatura lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar și președintele Consiliului de Miniștri.Cu prilejul adunărilor pentru desemnarea candidaților în alegerile de la 27 februarie au loc dezbateri în legătură cu realizarea planului anual și sarcinile actualului cincinal, precum și cu privire la traducerea în viață a măsurilor luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea planificării economiei asigurarea dezvoltării economiei naționale.
conducerii și naționale și continue a

Demonstranți pe străzile orașului Liege (Franța) manifestînd împotriva 
concedierilor și închiderii minelor

Convorbiri 
sovieto-cehoslovaceMOSCOVA 20 (Agerpres). — La 20 ianuarie, la Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a avut loc o convorbire între L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., și A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, care a sosit la Moscova într-o vizită de prietenie la invitația C.C. al P.C.U.S. în aceeași zi, conducătorii P.C. din Cehoslovacia au plecat spre patrie.
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88 PARIS. Comitetul național al Par
tidului Socialist Unificat (P.S.U.) 

din Franța a fost de acord în unani
mitate cu propunerea făcută de se
cretarul general al P.C. Francez, Wal
deck Rochet, cu privire la începerea 
fără înfîrziere a unor discuții în scopul 
elaborării unui program comun de 
acțiune al forțelor

Accra va găzdui 
al ÎX-lea Festival 
al tineretului 
și studențilorVIENA 20. Corespondentulgerpres, P. Stăncescu, transmite: La Viena a avut loc o consfătuire a Comitetului internațional de pregătire a Festivalului mondial al tineretului și studenților. La lucrări au luat parte și reprezentanți din Republica Socialistă România. Comitetul a hotărît ca cel de-al IX-lea Festival al tineretului și studenților să se țină în luna septembrie la Accra, capitala Ghanei. Festivalul se va desfășura sub. lozinca1 „Solidaritate, pace și prietenie între popoare".

de sfînga.
NOI ELEMENTE

Întîlnire
între conducătorii
P.M.S.U. și P.M.UKBUDAPESTA 20 (Agerpres). în zilele de 18 și Budapesta a avut prietenească între prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Gyula Kallai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Antal Apro, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Zoltan Ko- mocsin, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.S.U., și Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Josef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, și Zenon Kliszko, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P.La 19 ianuarie, conducătorii P.M.U.P. au părăsit Budapesta.

19 ianuarie, la loc o întîlnire Janos Kadar,

HANOI. La 19 ianuarie s-a în- tors la Hanoi delegația economică guvernamentală a R.D. Vietnam după vizitele făcute în R. P. Chineză, U.R.S.S., R. P. Ungară, R.D. Germană, Republica Socialistă România, R. S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Bulgaria și R.P.D. Coreeană.
DE ÎNCORDARE

„Pauza comunitară" 
se prelungește
opoziție puternică din par
tea autorităților franceze, ca
re văd în aceste intenții o 
încercare de a învesti exe
cutivul celor „șase* cu pre
rogative „supranafionale", 
ceea ce implicit ar știrbi 
suveranitatea națională.

Sesiunea de la Luxem
burg a avut ca un scop 
principal efectuarea unui 
nou sondaj în legătură cu 
poziția Franței față de a- 
ceste două probleme. Gu
vernul francez și-a reafirmat 
cu acest prilej opoziția sa 
de principiu față de insis
tențele partenerilor săi de 
a întări caracterul „supra
national’ al Pieței comune. 
Potrivit agenției France 
Presse, ministrul de exter
ne francez, Couve de Mur- 
ville, și-a exprimat părerea 
că Comisia C.E.E. „mani
festă tendința de a-și aroga 
un rol care depășește ca
drul atribuțiilor sale sta
tutare". „Ceea ce repro
șează Franța comisiei, scrie 
ziarul „Le Monde", este 
erijarea ei înfr-un embrion 
de guvern". Ziarul subli
niază că „președintele co
misiei, Hallstein, se consi
deră un adevărat șef de 
stat". Din acest motiv, de
legația franceză a depus 
un memorandum în care

își exprimă dorința ca a- 
fribufiile exacte ale execu
tivului „celor șase" 'să fie 
mai bine precizate înfr-un 
acord interguvernamental. 
în legătură cu aceasta, 
unii observatori occiden
tali exprimă părerea că 
Franța vrea să foloseas
că prilejul fuziunii celor 3 
executive ale organismelor 
vest-europene (Piața comu
nă, C.E.C.O. și Eurafomul) 
înfr-o comisie unică în ve
derea lărgirii și schimbării
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compoziției acestei comisii. 
Ministrul francez a prezen
tat de asemenea colegilor 
săi un calendar de lucru în 
care se propune, printre 
altele, ca de la 1 februa
rie să înceapă negocieri a- 
supra compoziției noii co
misii și aplicării principiu
lui rotafiei președintelui s' 
vicepreședinților ei — ne
gocieri care ar trebui să se 
sfîrșească pînă la 1 mar
tie. Potrivit declarațiilor se
cretarului de stat vest-ger- 
man, Lahr, partea franceză 
ar refuza să discute toate.

celelalte chestiuni (bugetul 
celor trei comunități, as
pecte legate de runda Ken
nedy etc.) atît timp cît o 
decizie asupra comisiei u- 
nice nu va fi luată.

Tn cercurile apropiate celor 
cinci parteneri ai Franței se 
apreciază că prin recentele 
propuneri Parisul a lansat 
o nouă condiție prealabilă 
reluării discuțiilor de la 
Bruxelles. Din aceleași sur
se s-a aflat ■ că cererile 
Franței au fost primite de
favorabil de cei „cinci* — 
este adevărat, în mod nuan
țat. Referindu-se la propu
nerile lui Couve de Mur- 
ville, colegul său vest-ger- 
man, Schroeder, a declarat 
că își exprimă „rezerva cea 
mai generală", ceea 
fost apreciat ca un 
element de răcire în 
(iile comunitare 
vesf-germane.

Tn chestiunea 
la votul unanim 
jorifar, Couve de 
arată A.F.P. — 
poziția cunoscută a Franței, 
punînd accentul pe drep
tul inalienabil al națiunilor 
de a se pronunța în mod 
suveran asupra propriilor 
lor interese. Cei „cinci", a 
declarat însă 
externe olandez, Luns, 
dat de ’nțeles Franței

ce a 
nou 

re'a- 
franco —

ministrul de 
au 
că

menținerea dreptului de 
veto le este inacceptabilă. 
Punctul lor de vedere, re
latează agenția Reuter, a 
fost expus de ministrul de 
externe belgian, Spaak, în- 
tr-un memorandum în care 
se promite Franței numai o 
amînare a introducerii votu
lui majoritar și aceasta doar 
în anumite cazuri. Agenția 
sus-menționafă relevă că 
„încercarea de a se ajunge 
la un compromis, făcută de 
Spaak, a fost primită cu 
răceală de delegația fran
ceză".

în aceste condiții, remar
că „Gazette de Lausanne", 
„atmosfera dintre Paris și 
cei cinci a rămas sumbră’. 
Iar ziarul „Tribune de Ge
neve” arată că reuniunea 
de la Luxemburg a scos în 
evidență existența a „două 
concepții diferite și chiar 
ireconciliabile”, cu privire la 
modul de funcționare a 
Pieței comune, adăugind că, 
apărînd interesele sale, 
Franța se opune cu fermi
tate principiului „suprana- 
ționalității".

Despărțirea celor „șase’ 
înainte de a ajunge la un 
rezultat, apreciază A.FiP., 
„nu a condus la o ruptură, 
ci la o pauză plină de ame
nințări". Va duce însă a- 
ceastă „pauză" la depăși
rea actualului impas din 
Piața comună? Greu de 
spus. în orice caz, „pauza" 
anterioară , a ■ cuprins un 
interval destul de mare, iar 
scurgerea timpului nu a 
contribuit la ieșirea din cri
ză — așa cum afirmau une
le voci optimiste.
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CARACI. întreunea Sovietică acord comercial în lumul schimburilor comerciale între cele două țări se va tripla.
Pakistan și Uni- a fost semnat un baza căruia vo-

ÎN INDONEZIA

gțgjj GENEVA. Potrivit unei statistici Baa a Uniunii internaționale de telecomunicații, numărul posturilor telefonice din lume a sporit de la 95 milioane în 1955 la 182 milioane în 1965.
Congresul

DJAKARTA 20 (Agerpres). — După cum anunță agențiile de presă, în ultimele zile au avut loc la’ Djakarta și în . alte orașe , ale Indoneziei demonstrații studențești gențiaMJ.Pj. transmite că „postul .împotriva politicii economice a guvernului, a creșterii preturilor. Studenții au scandat lozinci1 antiguvernamentale, L-.,.A ...... ...r ...unor miniștri. Totodată, demon- de-al cincilea district- maritim al insulelor Celebes' de sud". Pînă a- cum. P.C.I. a fost interzis în peste jumătate din districtele militare ale Indoneziei; După cum anunță agenția Antara, în discursul rostit la o recentă reuniune a cabinetului indonezian, Sukarno a arătat că de la 1 octombrie și pînă în prezent în țară au fost ucise peste 87 000 de persoane.Agenția Antara a relatat joi: circa 40 de ofițeri ai forțelor aeriene indoneziene au fost arestați la Djogdjakarta, Jawa centrală, fiind acuzați de a fi participat la lovitura de stat din octombrie.Potrivit postului de radio Djakarta, președintele Sukarno a declarat joi la un miting de masă că deține dovezi că forte clandestine au complotat răsturnarea sa. Aceasta nu este numai opera Ne- colim. (neocoldnialismului, colonialismului și .’imperialismului), ci și a agentilor lor din Indonezia, a spus el.Citind postul de radio Djakarta, agențiile de presă informează despre discursul rostit de primul viceprim-ministru Subandrio, care a adresat un apel către întreaga populație a tării să se unească în front comun „pentru apărarea vieții președintelui Sukarno". Subandrio a declarat că „dușmanii revoluției sînt . în prezent, foarte activi în încercările lor de a-1 răsturna pe președinte". O serie de alte personalități și organizații din Indonezia au dat publicității declarații în care afirmă „sprijinul lor față de președinte".

stranții au scandat lozinci - anticomuniste.Concomitent, îm tară continuă acțiunile represive1 anticomuniste. A-de radio .Djakarta a relatat la 16 ianuarie că ■ comandantul de es- ____ _ ____ -cadra Marwidi, a interzis orice ac- cerînd demisia iivitate. a P.C. Indonezian în cel
A

-O’

socialiștilor japonezi

TOKIO 20 (Agerpres). — LaTokio au început lucrările celui de-al 27-lea Congres al Partidului Socialist din Japonia, cel mai puternic partid de opoziție din țară. în cuvîntul de deschidere a lucrărilor, președin-' tele partidului socialist, Sasaki, a declarat că prezentul congres va stabili linia de,luptă împo- .. triva capitalului monopolist și a cercurilor conservatoare din țară. Sasaki a cerut delegaților la congres să analizeze toate posibilitățile care ar.permite partidului socialist să devină, într-o perioadă scurtă, partidul de gu- vernămînt din Japonia.Joi au continuat dezbaterile pe comisii. Președintele comi- , tetului pentru măsuri parlamentare, Yamamoto, a prezentat de- legaților. la congres principalele prevederi ale programului de lucru al partidului pe anul 1966. în proiectul de program se atrage atenfia asupra intensificării ofensivei reacțiunii interne, tendinței cercurilor conducătoare

de a consolida așa-numitul „tratat de securitate japono-ameri- can“, asupra renașterii militarismului și subminării democrației. Sarcinile partidului pe a- nul în curs includ, în primul rînd, apărarea drepturilor constituționale și intensificarea luptei pentru anularea tratatului japono—sud-coreean. în ceea ce privește activitatea partidului pe plan internațional, proiectul de program prevede intensificarea luptei pentru încetarea agresiunii Statelor Unite în Vietnam și pentru restabilirea păcii în Asia. Se apreciază, de asemenea, că Partidul Socialist din Japonia va continua lupta pentru realipirea Okina- wei la Japonia. Potrivit programului, una din sarcinile partidului este și aceea de a-și intensifica activitatea în direcția întăririi relațiilor ele prietenie cu țările socialiste, precum și cu toate celelalte țări, contribuind astfel la apărarea păcii în lume.
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