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UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE-EVENIMENT 
CRUCIAL ÎN ISTORIA 
POPORULUI NOSTRU

24 IANUARIE
Tudor ARGHEZI

Prin'cîte emoții n-a trecut poporul românesc despărțit pînă atunci, prin politica și silniciile marilor puteri (mari prin teritorii) și puternice (militărește) 1Pe cînd Europa se chibzuia cum și cit avea să admită un nou stat național, Românii, inteligenți și subtili, au găsit formula originală, alegînd în acelaș timp un acelaș Domnitor îfi Muntenia și Moldova. Un singur om, o singură persoană, vădită personalitate, într-o mînă cu un principat și într-alta cu celălalt, le-a ridicat pe inimă, le-a strîns laolaltă într-o îmbrățișare și mcio dușmănie nu le-a mai putut dezbina, România de azi și de todeauna.La violența vrăjmașilor Unirii s-ar putea spune că a participat și timpul meteorologic, ziua de 24 Ianuarie că- zînd în mijlocul iernii. Dar de s-ar fi împotrivit toate puterile Iadului să zăticnească hora poporului nostru, Românii ar fi strîns să joace la urletele crivățului dușmănos oamenii de zăpadă, Ceahlăul, Caraimanul și Negoiul să joace din tălpile lor de piatră căsătoria lui Făt-frumos cu Cosînzeana din codrii slăvitului Ștefan, biruitorul cu sulița și văpaia al șarpelui cu cîteva capete urîte, tăbărî t peste însuflețirile și sîngele nostru.Prin geamătul poporului sfîșiat și crucificat în marele lui trecut de răbdare și chinuri, izbînda Unirii încă proaspătă și azi în cugete, aduce aceeaș emoție care ne zguduie și pe noi, strănepoții de atîtea ori ai marilor bărbați, simbolizați de un colonel, Alexandru Ion Cuza, de cărturarul Kogâlni- ceanu și tovarășii lor de luptă, de opintire grandioasă și de biruinți.N-avem atîtea flori în grădinile de pe Olt, Argeș, Bistrița și Șiret, cîte ne trebuiesc, înlăcrimate de plînset și singe, ca să încununăm în ziua de 24 Ianuarie altarele mormintelor marilor viteji, altare în care bate lumina de aur a soarelui nostru, aprins de-a pururi de flacăra nouă a bărbaților de azi, aleși de frumoasele ursitoare pentru bucuriile tuturora.
Otopeni 1966.

Marele, 
nepieritorul 
sentiment 
al poporului

Zaharia STANCU

*

Ultima casă dom
nească a lui Ale
xandru Ioan Cuza 
din Iași. In pre
zent clădirea adă
postește Muzeul Uni
rii, înființat cu pri
lejul centenarului 
mărețului eveniment 
istoric al Unirii Prin
cipatelor Române. 
Cele 14 săli cuprind 
un mare număr de 
documente în origi
nal, scrisori, obiecte 
de epocă, gravuri și 
stampe, lucrări de 
artă, precum și or
dine și medalii care 
au aparținut domni
torului Alexandru 
Ioan Cuza. Muzeul 
este vizitat zilnic de 
numeroși cetățeni 
din Iași și din țară.

O sală de clasă, modestă, cu pe
reții coșcoviți și strîmbi, dar care 
atunci mi se părea a fi uriașă, pen
tru că alta mai încăpătoare încă nu 
văzusem. Bănci multe, vechi, uzate, 
înghesuite unele într-alfele. In coif, 
soba de tinichea care fumega. Pe- 
refii erau acoperifi de hărfi și ta
blouri. Ferestrele rareori spă
late păreau totdeauna vinete. Din
colo de ele se întindea la nesfîrșif 
cerul și sub cer, căzut parcă pe 
brînci, zăcea satul cenușiu, de bor
deie și de colibe. în apropierea ușii, 
catedra, — adică o măsufă de brad 
în sertarul căreia se afla închis cata
logul, și un scaun simplu, ca de circiu
mă. Pe măsufă se odihnea mlădioasa 
nuia de prun cu care nu o dată ni 
se măsurase palmele și spinările și 
la care ne uitam cu spaimă... Afară 
viscolea. Venisem la școală prin vis
col. Aveam mîinile și picioarele ude. 
Pe cînd ne suflam în pumni să ne 
mai încălzim, intra învățătorul, se scu
tura zgomotos de zăpadă, își afîrna pal
tonul și pălăria în cuier și pe urmă... 
Pe urmă ne ridicam în picioare.

— Copii I Voi șfifi ce zi este 
astăzi ?

— Știm, domnule profesor.
Mai veneau cîfiva săteni de prin 

vecini. Nu aveau locuri în bănci. Se 
zgribuleau și ei cum puteau pe Un
gă perefi. învăfătorul devenea so
lemn:

— Copii I Așa cum șfifi, astăzi e 
24 Ianuarie... La 24 Ianuarie...

în fiecare iarnă era „24 Ianua
rie" și de fiecare dată, la 24 Ianua
rie, învăfătorul nostru evoca, cu gla
sul tremurat de emofie, mărețul act 
istoric al Unirii Principatelor Româ
ne. Ascultam noi, școlarii, și odată 
cu noi ascultau și cei cîfiva bărbați 
ciucifi pe lingă ziduri cu cojoacele 
slinoase pe spinare și cu căciulile în 
mîini. învăfătorul rostea de obicei 
multe nume dar nu țineam minte 
decît cîteva : Alexandru loan Cuza, 
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alec- 
sandri, Dimifrie Bolinfineanu... Evo
carea se isprăvea cu cînfarea în cor:

Hai să dăm mînă cu mînă 
Cei cu inima română...

Pe atunci, prin 1911—1912, adică 
la numai cîfiva ani de la cumplitele 
răscoale din 1907, eram mulfi cu 
„inimă română" prin părțile acelea 
ale țării, dar „mînă cu mînă", oricîtă 
bunăvoință am fi avut noi, nu pu
team da. Pentru că „inimă română" 
aveau și moșierii, aveau și arendașii, 
aveau și logofeții moșierilor ori ai 
arendașilor, ș: tot „inimă română" a- 
veau și jandarmii și judecătorii, sub- 
prefecții și prefecții... Niciodată a- 
ceștia nu dădeau mîna cu noi sau 
cu părinții noștri. Totuși cîntecul 
scris cu o jumătate de veac mai îna
inte de Vasile Alecsandri ne în
demna :

Hai să dăm mînă cu mînă
Cei cu inima română...

Noi cîntam cîntecul iar părinții 
noștri ne auzeau cînfînd, li se încăl
zea inima și-l cîntau și ei odată cu

noi. După cînfec, părinții plecau la 
ale lor, noi rămîneam cu învățătorul 
și treceam la lecții.

La amiază, așezați în jurul mesei, 
vorbeam de „serbarea de la școală". 
Și iarăși se rosteau, mai tare sau 
mai încet, cîteva nume : Alexandru 
loan Cuza, — domnitorul care îm
părțise pămînt țăranilor și legiuise 
ca în fiecare sat să se ridice o școa
lă primară, — Mihail Kogălniceanu, 
ministrul domnitorului Cuza, poeții 
Vasile Alecsandri și Dimifrie Bolin- 
tineanu, care înflăcăraseră poporul 
cu cînfecele lor despre unire, și Moș 
Ion Roată, țăranul pe care Ion Crean
gă îl zugrăvise în pagini nemuri
toare. ' ' 4

— la mai citeșfe-ne o dată „Moș 
Ion Roată și Unirea".

Citeam o dată și încă o dată „Moș 
Ion Roată și Unirea”. Ne mîndream 
cu el de parcă ne-ar fi fost tuturor 
bunic.

Pe peretele dinspre răsărit al odăii 
în care trăiam se afla agățată în cui 
o icoană, — icoana Sfîntului Gheor- 
ghe care ucidea balaurul și alături de 
icoană, înrămată, strălucea o litogra
fie colorată care-i înfățișa pe Ale
xandru loan Cuza și Elena Doamna. 
Alte podoabe în casa noastră nu mai 
aveam.

în toate casele țăranilor de pe 
lunga, îngusta și săraca Vale a Căl- 
măfuiului se aflau puse la loc de 
cinste icoana Sfîntului Gheorghe și 
litografia colorată care-l înfățișa, fî- 
năr și frumos, alături de gingașa lui 
soție, pe Alexandru loan Cuza. Pen
tru noi toți, Sfînful Gheorghe era 
simbolul luptei împotriva asupririi și 
asupritorilor, iar Cuza Vodă... Cuza 
Vodă nu putea fi uitat de lumea sa
telor. Contribuise — și nu cu puțin
— la Unirea țărilor surori, a Țării 
Românești cu Moldova, împărțise pă
mînt moșieresc și mînăsfiresc țărani
lor, întemeiase școli pentru copiii sa
telor, înființase o armată cu care 
urma, peste puțini ani, să cîștigăm 
independența... Dar cîte nu făcuse 
Cuza Vodă pentru popor I Faptelor 
reale legenda le adăugase multe al
tele, imaginare. Realitatea era că po
porul nu uita Unirea și nu-l uita nici 
pe omul care, în ochii lui, simboliza 
mai mult decît oricare altul Unirea,
— pe Alexandru loan Cuza. De fapt, 
poporul n-a uitat nici una din ma
rile fapte ale înaintașilor și n-a uitat 
nici figurile mărețe ale zbuciu
matei lui existențe.

Cercetînd cu atenție și cu pricepere 
documentele trecutului, mulți istorici 
au spus că Dacia a fost visul de seco
le al poporului român. Lucrul e firesc. 
Așa cum se știe, poporul român s-a 
închegat din romani și daci în primul 
mileniu al erei noastre chiar pe te
ritoriul pe care îl sfăpînim astăzi. 
Românii nu au venit în țara lor din 
nici o parte. Ei s-au născut, odată 
cu limba lor, aici. împrejurările isto
rice de mai fîrziu nu i-au îngăduit 
poporului român să-și alcătuiască 
un singur stat național. O parte din 
români — cei din Transilvania — au

(Continuare în pag. a II-a)

mână cu mână Ceî cu inimă română"

® însemnătatea Unirii în dez
voltarea economică, socială 
și politică a României

TRAIAN LUNGU, cercetător 
principal la Institutul de istorie 
„Nicolae lorga" al Academiei

® Fragmente literare și versuri 
despre Unire de I. L Caragiale, 
M. Sadoveanu, Barbu Delavran- 
cea, Dimitrie Bolintineanu, Al. 
Odobescu, D. Anghel și St. O. 
Iosif, C.A. Rosetti, N.T. Orășanu.

THEODOR AMAN Proclamarea Unirii

DINAMICA
PERFORMANȚELOR

a La nivelul celor mai reușite realizări con
temporane o Factorul hotârîtor — întărirea 
activității de concepție @ Masele plastice în
locuiesc metalul © 
duratei de asimilarePrecizia, finețea, înalta specializare sînt caracteristici ale producției și produselor fabricii noastre. Concludent este exemplul balanței etalon de 2 kg capacitate. Dacă spunem că este sensibilă. la greutatea, unui fir de păr, ■ e prea puțin. Este deajuns ca ușa încăperii în care ea funcționează să fie deschisă și balanța etalon dă semne de nervozitate. Dar acest aparat nu este decît u- nul dintre produsele reprezentative ale uzinei. Balanței etalon i se adaugă o întreagă suită de alte aparate de măsură și control ne-

Un imperativ: scurtarea 
a noilor produse^

sfrucflve, care să confere produselor 
caracteristici tehnico-funcționale ri
dicate, de folosirea pe scară mai 
largă a maselor plastice, de perfec
ționarea procesului tehnologic. La noi în uzină s-a încetățenit regula de a nu se moderniza un produs sau un lot de produse decît dacă s-au pus la. punct documentația tehnică, desenele de execuție certe, cele mai mici amănunte ale procesului tehnologic adecvat. De fiecare dată, am urmărit să mergem c,u modernizarea produselor pînă la capăt, nu ne-am mulțumit cu jumătăți de măsură.

Iată un exemplu, din naulte altele. Cu doi-trei ani în urmă, pentru cîntărirea vagoanelor de cale ferată se utilizau diferite tipuri de' bascule, care limitau și îngreunau efectuarea acestei operații. Prin reproiectarea basculei de 100 tone s-a realizat un produs modern, complet deosebit de cele fabricate înainte. Cu acest aparat se pot cîntări orice tipuri de vagoane, redueîndu-se în același timp durata operației la jumătate. Serviciul constructor șef lucrează în prezent la proiectarea unui cap automat de cîntărire și înregistrare automată, care va fi asimilat anul acesta și montat la bascula respectivă, dînd posibilitatea
Alexandru POCOL
directorul întreprinderii „Balanja"- 
Sibiu

cesare celor mai diverse ramuri ale economiei naționale. în ultimii ani, numărul sortimentelor fabri
cate de uzina noastră a crescut de 
peste 7 ori ; s-au asimilat 40 noi aparate de măsură și au fost modernizate alte 36. Performanțele 
lor tehnico-economice au marcat 
o dinamică ascendentă, multe din
tre ele situîndu-se la nivelul celor 
mai reușite produse similare din 
țări cu o veche tradiție în acest do
meniu.
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(Continuare în pag. a V-a)

SECOLECred că nu greșesc dacă afirm că fabricarea unor asemenea aparate sensibile presupune o muncă de bijutier. Dar aceasta nu reprezintă totul. Factorul hofărîtor 
care a permis realizarea de produse 
de un înalt nivel tehnic și calitativ 
l-a constituit îmbunătățirea continuă 
a muncii de concepție, a activității 
serviciilor consfrucior-șef și fehno- 
log-șef. Noi am plecat de la premisa că atît calitatea cît și caracteristicile tehnice ale produselor se hotărăsc începînd de la proiectare. Iată pentru ce am pus și punem un accent deosebit pe întărirea serviciilor de concepție, în aceste compartimente lucrînd în prezent peste jumătate din numărul inginerilor uzinei. O asemenea concentrare de cadre bine pregătite în domeniul creației tehnice influențează deosebit de favorabil întreaga activitate de asimilare a noilor aparate și de modernizare a celor aflate în producția curentă. Din practica noastră se desprinde însă în acest sens o concluzie : nu-i lotul să concentrezi în 
serviciile de concepție cele mai 
bune cadre, important este să știi 
să folosești această capacitate da 
creație înfr-un mod cît mai eficient, 
pentru ca fiecare inginer să-și aducă 
contribuția la realizarea unor obiec
tive precise, pentru ca munca lui să 
se materializeze în îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al produc
ției.Eforturile cadrelor inginerești în domeniul modernizării aparatelor din producția curentă — acțiune care se va amplifica în a- cest an — sînt îndreptate în cîteva direcții principale. Este vor
ba de îmbunătățirea soluțiilor con-
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„Aici n-a fost 
nimic"Ajuns în Mongolia, călătoiul străin se obișnuiește din prima zi cu o expresie frecvent auzită :„Aici n-a fost nimic". însoțit de un coleg ziarist, am colindat într-o zi prin Ulan Bator. La ferestrele blocurilor se văd perdele multicolore, vaze cu mușcate.— E complexul de blocuri „al celor 50 000", ml se explică (adică al celor 50 000 metri pătrați de spațiu locativ). Odinioară „aici n-a fost nimic"...Trecem pe lingă Universitate (are 11 facultăți), pe lîngă institutele de medicină, economie, pedagogic, pe lîngă școli medii (sînt 30). „Aici n-a fost nimic", aud mereu vocea colegului. Ajunși la capătul Bulevardului Lenin, ne ridicăm pe o colină. în jur se curăță terenul pentru construirea unuia din

cele 12 microraioane de locuințe prevăzute. Căci cei 120 000 metri pătrați de spațiu locativ nu mai a- jung. Numărul populației întrece cifra de 220 000 de oameni. „Din cîteva sute", completează colegul meu. Nu-l mai întreb cînd erau doar „cîteva sute". Știu.
Distanțe 
între epociUn fragment din vremuri trecute, durat în marmură, safire și smarald, te în- tîmpină la intrarea în Templul-muzeu din Ulan Bator : de o parte și de alta, doi coloși cu trupuri buhăite și colți apocaliptici. Dai să-ți ferești privirile și descoperi altceva. Picioarele enorme, ca niște butuci, ale vedeniilor rele, așeza- te-n tronuri căptușite cu ametist, se sprijină într-o atitudine trufașă pe umerii unor oameni. Ai unor oameni cu trupuri și fețe o-

bișnuite, crispați în- tr-un uriaș efort de a se smulge de sub a- păsarea insuportabilă.— Sînt zeitățile su- pușeniei, ne spune ghidul arătîndu-ne cei doi coloși. — E- poca feudală.Inlăuntrul muzeului, noi surprize, de astă dată de o natură diferită, ne oferă carpetele și celelalte podoabe lucrate cu măiestrie de mîini mongole. Sublimă reflectare a aspirațiilor spre puritate și frumos. „...Epoca feudală..." — aud din nou vocea ghidului care fixează-n timp minunile omenești ce sfidează răceala stătută a zeilor. La ieșire, privim din nou efortul oamenilor de sub călcîl. „Trebuie să fie foarte vechi" — zic cu glas tare. „Da de unde, intervine ghidul, doar de pe la sfîrșitul epocii feuda-
Laurențiu DUȚA

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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PAGINA 2 SCÂNTEIA

Deschiderea Camerei Naționale din România de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 29 februarie 1860

Marele, nepieritorul 
sentiment al poporului

ÎNSEMNĂTATEA UNIRII IN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ Șl POLITICĂ A ROMÂNIE

Unirea-aspîrație 
irezistibilă a poporuhi

Poporul nostru aniversează astăzi unirea celor două Principate — Moldova și Țara Românească, eveniment măreț, care a pus temelia României moderne, deschi- zînd o etapă nouă în viața sa.Actul de la 24 ianuarie 1859 a răspuns unei necesități istorice, fiind urmarea evoluției seculare a poporului român, a acelei „lucrări a veacurilor", cum spunea marele Bălcescu.Deși, datorită condițiilor istorice specifice, poporul nostru a trăit de-a lungul Evului Mediu în formațiuni statale deosebite — Moldova, Țara Românească și Transilvania — el s-a dezvoltat în mod unitar, ca un singur popor — comunitatea de neam, de limbă și de obiceiuri, legăturile economice, politice și culturale constituind puternice forțe de unire între populația din cele trei țări române. Conștiința unității de neam și de limbă a poporului român, a continuității sale pe teritoriul locuit de el, și-a găsit o expresie plină de vigoare în scrierile unor cărturari români, cum au fost cronicarii Gri- gore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, mitropolitul Simion Ștefan, marele învățat Di- mitrie Cantemir, reprezentanții școlii ardelene Samuil MicU, Gheor- ghe Șincai, Petru Maior și alții.în condițiile destrămării relațiilor feudale și începuturilor capitalismului, cînd alături de comunitatea de teritoriu, de limbă și de factură psihică a început să se dezvolte și cealaltă componentă a națiunii — comunitatea de viață economică, în conștiința poporului s-a cristalizat tot mai mult ideea unității naționale.încă în 1821 Tudor Vladimirescu scria divanului Țării Românești: 
„Mai cu dinadins trebuință urmează 
să aveți corespondență cu dum
nealor boierii moldoveni, ca unii 
ce sîntem de un neam, de o lege... 
fiind la un gînd și intr-un glas 
cu Moldova, să putem cîștiga deo
potrivă dreptățile acestor prințipa- 
turi, ajutîndu-ne unii pe alții".în deceniile următoare, ideea u- nirii politice a românilor a fost proclamată cu tot mai multă tărie în toate cele trei țări române, prin scrierile unor oameni de cultură înaintați și prin mijlocirea ziarelor și revistelor, care de cele mai multe ori purtau denumiri semnificative: „Dacia literară"(editată de M. Kogălniceanu la Iași), „Magazin istoric pentru Dacia" editat de N. Bălcescu împreună cu transilvăneanul A. T. Lau- rian, etc. Scriindu-i lui Nicolae Bălcescu în august 1848, Vasile Alec- sandri arăta că dorința cea mai înfocată a moldovenilor este „uni
rea Moldovei cu Valahia într-un 
singur guvern și sub aceeași cons
tituție". Necesitatea unirii Princi

patelor a fost amplu argumentată de M. Kogălniceanu în cuvîntarea rostită la 7 octombrie 1857 în Adunarea ad-hoc a Moldovei: „Unirea 
Principatelor într-un singur stat — spunea el — este firească, legitimă 
și neapărată, pentru că în Moldova 
și Valahia sîntem același popor, 
omogen, identic ca nici unul altul, 
pentru că avem același început, a- 
celași nume, aceeași limbă, aceeași 
religie, aceeași istorie, aceeași ci
vilizație, aceleași instituții, aceleași 
legi și obiceiuri, aceleași temeri și 
aceleași speranțe, aceleași trebuințe 
de îndestulat, aceleași hotare de 
păzit, aceleași dureri în trecut, a- 
celași viitor de asigurat și, în sfir- 
șit, aceeași misie de împlinit". Ziarul ieșean „Zimbrul", în numărul său din 13 iunie 1856, sublinia că '‘•„Unirea Principatelor nu-i o 
unire de elemente eterogene; ea e 
o unire de români cu români. Mol
dovenii și muntenii sînt un singur 
neam, o singură familie, ei nu sînt 
nici moldoveni, nici munteni, ci nu
mai români...". Aproape în același timp, C. A. Rosetti scria în ziarul „Pruncul român" care apărea la București: „Vă întindem mîna, 
frați moldoveni, în interesul nos
tru comun vă cerem unirea... Vom 
alcătui un singur stat, o singură 
nație, o singură Românie liberă". Masele din Transilvania, în aduna-, rea de la Blaj din 1848, prin cunoscutul strigăt „Noi vrem să ne unim 
cu țara", ceruseră și ele unirea cu frații de peste Carpați.Voința poporului român de a se uni într-un singur stat s-a lovit de împotrivirea persistentă a unui șir de puteri europene care, urmărind să-și asigure sau să-și întărească dominația în această parte a Europei, nu erau interesate în crearea statului național unitar român. Aceasta â contribuit ca separarea politică a țărilor române să se mențină vreme îndelungată. Cînd lupta tot mai hotărîtă a poporului român a făcut din unirea Principatelor o chestiune țnjinentă, aceeași politică a unor țări europene a ridicat în calea unirii nenumărate piedici și opreliști. Ca în atîtea alte rînduri în decursul istoriei sale, poporul român a simțit din plin dureroasele consecințe ale dominației și imixtiunii străine : probleme vitale pentru existența și dezvoltarea sa, asupra cărora el însuși avea a hotărî, erau subiect de intervenție din partea puterilor străine, de multe ori fără ca măcar reprezentanții săi să fie ascultați. Ho- tărîrea poporului de a-și făuri statul său național unitar s-a dovedit însă mai puternică, învingînd în cele din urmă toate piedicile.
{România nu mai întreabă 
Europa ce trebuie să facă

în istoria noastră națională au înscris pagini glorioase miile de țărani și locuitori ai orașelor — tîrgoveți, meseriași, lucrători, care prin actele lor „de adeziune", în

de Traian LUNGU
cercetător principal la Institutul de 
istorie „Nicolae lorga" al Academiei

truniri și manifestații de stradă, prin dejucarea încercărilor de a falsifica alegerile pentru divanul ad-hoc al Moldovei și apoi prin presiunea exercitată asupra adunării elective din București pentru a asigura îndoita alegere a lui Al. Cuza, au știut să transforme unire^] într-un fapt împlinit. Relatări ale martorilor oculari ai evenimentelor din acele neuitate zile de 22, 23, 24 ianuarie 1859fac să reînvie în fața noastră uriașa manifestație din Dealul Mitropoliei, în care poporul, ca „o mare vie, ale cărei valuri abia 
se putea mișca, amenința să năvă
lească pe uși și pe ferestre în Ca
meră ca să-și susție drepturile și 
principiul său". Consulul francez Beclard, care se afla în tribuna diplomaților, relatează că „o teroare cuprinse un anumit număr 
de deputați" — iar consulul austriac, Eder, referindu-se la aceiași deputați conservatori, arată că ei l-au votat pe Cuza de teama că „nu 
vor părăsi în viață sala de ședințe 
dacă nu se vor hotărî la acest vot 
de unire".Vestea îndoitei alegeri a lui Cuza a străbătut cu iuțeala fulgerului întreaga țară. Cîntînd și jucînd pe străzile Bucureștiului „la toate 
răspîntiile", pînă noaptea tîrziu, Hora Unirii în sunetul muzicii militare și la lumina torțelor, mulțimea își exprima bucuria și entuziasmul pentru măreața victorie.La numai cîteva zile după 24 ianuarie 1859, publicistul francez Saint Marc Girardin consemna în „Journal des Dăbats" : „Trebuie 
să recunoaștem că această dublă 
alegere constituie un pas înainte 
către unirea completă a Principate
lor Unite. Este mai ales un pro
test răsunător împotriva dezuni
rii ; este o dovadă solemnă a per
severenței românilor în dorința lor 
națională... Iată, în sfîrșit, că ei ac
ționează singuri, iată că nu mai în
treabă Europa: ce trebuie să fa
cem ? Ei fac prin ei înșiși, fără să 
consulte Europa, ceea ce socotesc 
că trebuie făcut".Aniversînd unirea, poporul nostru cinstește amintirea luptei pline de avînt patriotic a maselor populare de la orașe și sate care, însuflețite de idealul făuririi statului național, legînd de aceasta nădejdea împlinirii năzuințelor lor de dreptate socială, au constituit forța hotărîtoare în lupta pentru unire. Cinstim, totodată, chipurile luminoase ale patrioților unioniști — oameni înaintați, animați de dragoste fierbinte față de patrie și po

por, care au înțeles cerințele vremii, s-au făcut exponenții năzuințelor poporului, situîndu-se în fruntea luptei pentru realizarea lor.
Actul de naștere a
Romanies moderne 
deschide calea 
cuceririi independenței

Rezultatul firesc al dezvoltării milenare a poporului nostru, Unirea a marcat un moment important în viața sa, avînd adînci urmări pe plan politic, economic și social.însemnătatea deosebită a Unirii decurge în primul rînd din faptul că ea a constituit actul de naștere 
a României moderne, a pus teme
lia statului național român, ca stat 
unitar, centralizat.Salutînd cu entuziasm și satisfacție unirea, ca o chezășie a afirmării și dezvoltării națiunii, masele populare, și în primul rînd spiritele înaintate ale vremii, au văzut în ea un început, continuînd (Continuare în pag. a V-a)

Cortegiul domnitorului Alexandru loan Cuza la deschiderea Camerei în 24 ianuarie 1860 (litografie de Papasoglu)

(Urmare din pag. I)

căzui de timpuriu sub siăpînire străi
nă. Alfii au întemeiat Țara Ro
mânească și Moldova. Deși trăiau 
despărfifi în trei mari grupuri și 
făceau parte din trei state, lim
ba comună, obiceiurile asemănă
toare le dădeau românilor con- 
știinfa că au același trecut, aceeași 
obîrșie și, fără îndoială, același vii
tor. Primejdiile pe care le înfîmpi- 
nau erau, așadar, comune. Comune 
erau și năzuinfele lor. Comun avea 
să le fie și viitorul. Pentru același 
viitor comun pledau toate interesele 
românilor : politice, economice, cul
turale.

Miron Cosfin scrisese cel dintîi că 
„Moldovenii, Muntenii și Ardelenii 
loji de un neam sînt, românesc". 
Ideea unităjii de limbă și de neam își 
făcea drum în minjile și în inimile ro
mânilor de pretutindeni și cerea să se 
treacă neîntîrziat la Unire. Pe la ju
mătatea secolului trecut devenise clar 
pentru loji românii — sau aproape 
pentru tofi românii — că numai unit 
poporul român putea să-și cîșfige 
independenfa, că numai unit poporul

să militeze, de o parte și de cealaltă a Carpaților, pentru unirea I tuturor provinciilor românești, i Cărturarul Al. Papiu-Ilarian, subliniind atracția pe care tînărul stat național o exercita asupra românilor din Transilvania, arăta că aceștia „numai la Principate 
privesc". Sentimentele românilor transilvăneni și-au găsit expresie în cuvintele rostite de Timotei Ci- pariu: „Simțul național s-a deștep
tat în toată românimea. Națiunea 
română a venit la cunoștința po- 
zițiunei care i se cuvine între na
țiunile Europei; ea va face toți 
pașii cuveniți pentru a ocupa a- 
ceastă pozițiune cu demnitate.

...Am început a ne libera pa
tria, am început a ne libera lim
ba. Am început... abia am început, 
dară nu am terminat; rămîne ca 
să continuăm și să terminăm". Procesul de formare a statului național unitar român s-a desăvîrșit în anul 1918.Militanții unioniști arătaseră, încă înainte de 1859, că unirea statului național era indisolubil legată de dobîndirea independenței naționale, că actul unirii ar fi grav știrbit în conținutul său, dacă crearea statului național nu ar fi însoțită de obținerea deplinei independențe. Tocmai însușirea acestei idei de către masele cele mai largi, o dată cu creșterea forței noului stat creat prin Unirea Principatelor, au determinat o puternică intensificare a mișcării pentru independență. Lupta de veacuri a poporului român împotriva dominației otomane a fost încununată de succes în 1877, cînd România și-a cucerit independența de stat.

român putea să meargă pe calea pro
gresului, în rînd cu celelalte popoare 
înaintate ale lumii, pentru a-și cuceri 
și el un nume, o faimă și dreptul sfînf 
de a se bucura, sub soare, de munca 
lui, de bogă)iile lui, de libertatea 
lui, de fericire.

împrejurările erau însă destul de 
vitrege. Transilvania se afla subjugată 
imperiului habsburgic și scoaterea 
ei pe cale pașnică sau prin tăi
șul săbiilor de sub sfăpînirea pu
ternicului asupritor de popoare de 
la Viena nimeni nu cuteza a o pune. 
Țara Românească și Moldova se gă
seau sub veche suzeranitate turceas
că. Imperiul otoman era încă întins 
pe trei continente și supușii lui se nu
mărau mai departe cu milioanele, însă 
forfa îi era în vădită și grăbită scă
dere. Era greu să se ajungă la Unire, 
dar se putea încerca și, lucrîndu-se cu 
dibăcie și îndrăzneală, chiar izbuti. 
Unul din cele mai de seamă merite 
ale celor ce au înfăptuit Unirea a 
fost acela că ei au finut seama de 
realită(i. Au amînat pentru mai fîr- 
ziu desăvîrșirea unităfii najionale și 
au pornit acfiunea pentru unirea ce
lor două Principate de sub suzerani

Cucerită prin jertfele de sînge ale poporului, independența națională avea să fie însă tot mai grav știrbită ulterior prin politica claselor dominante de înfeudare economică și politică a țării față de marile puteri occidentale — capitalul monopolist străin acaparînd poziții tot mai puternice în economia națională spre sfîrșitul secolului al XIX-lea și mai ales după începutul secolului al XX-lea.
Oispă Unire se 
înfăptuiește reforma 
agrară de la W64 
care stimulează relațiile 
de producție capitaliste

Crearea statului național unitar a avut consecințe însemnate asupra vieții economice și sociale din România. în această privință, ca o- principală caracteristică se desprinde, în perioada următoare u- nirii, lărgirea pieței interne, intensificarea schimburilor economice, ceea ce crea condiții pentru dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție și a relațiilor de producție capitaliste.în calea progresului economico- social al țării se ridica însă o pu- 

tate turcească, — Țara Românească 
și Moldova.

Acum 107 ani, Ia 24 Ianuarie, prin 
îndoita alegere a lui Alexandru loan 
Cuza ca domnitor al Moldovei și al 
Țării Românești, Unirea Principatelor 
Române era realizată. Prin Unire sta
tul român modern era întemeiat iar 
România nouă făcea primii ei pași în 
lume și mergea, vădit, către inde
pendentă.

Independenta tînărului dar vînjo- 
sului lor sfat avea să fie cucerită de 
români cu grozav de mari jertfe de 
sînge, pe Cîmpiile Bulgariei, la 1877. 
Unirea de acum 107 ani a fost desă- 
vîrșită la 1918.

Tn fiecare an, Ia 24 Ianuarie, s-au 
cîntat ca și în preajma Unirii, ca și 
la Unire, ca șl după Unire, în depăr- 
tafii ani ai copilăriei mele versurile 
strălucitului bard de la Mirceșfi:Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română...

însă abia în anii puterii populare —• 
douăzeci și unu la număr — fo|i „cei 
cu inima română’ au avut posibilita
tea să-și dea cu adevărat mîna.

Unirea Principatelor Române —•
Țara Românească și Moldova — uni
re înfăptuită acum 107 ani — nu a 
fost opera numai a cărturarilor care 
au descoperit în paginile vechilor 
cronici date și știri despre trecutul 
plin de lupte, de suferinfi și de nă
dejdi al poporului român, precum și 
dovezi despre strălucita sa obîrșie 
daco-romană, ci și a poporului, a în
tregului nostru popor.

în epoca Unirii — pe care o soco-
fim una din cele mai mari și mai 
importante din trecutul nostru — în
tregul popor român și-a dat seama 
de momentul istoric pe care îl trăia 
și aproape că n-a rămas om care să 
nu-și dea contribufia sa prefioasă pen
tru ca Unirea să devină fapf împlinit.

Unitar prin obîrșia daco-romană, 
unitar prin limba și obiceiurile sale, 
— în ultimele două decenii, sub con
ducerea în|eleaptă a Partidului său 
Comunist, poporul român a devenit 
unitar și din punct de vedere politic. 
Aceasta face din poporul nostru har
nic unul din popoarele cele mai di
namice ale lumii de astăzi, unul din 
popoarele care urcă tot mai cu spor, 
treaptă după treaptă, spre însoritele 
culmi ale comunismului.

ÎN EDITURA POLITICĂ a apărut:
Nîchita Adănlloaie 
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ROMANI!Unirea este îndeplinita.Naționalitatea Romana este întemeiata.Aceste fapte m&rețu, dorita de generațiumle trecute, aeelamatu de corpurile Legiuitere. chemate | cu caid ură de noi, sa recunoscut de înalta Porta, de I Puterile garante. si aa înscris m datînele Națiunilor, Dumnezeul părinților nostril a fost cu Tera. ■■ a foste cu noi. Eiu a Întărit silințele ndstre prin înțelepciunea poporului, și a condusu Națiunea ca- : tre unu falnicu viitoriiIn dilele de 6 și 24 Ianuariu ați depute tota a vostiu încredere în Aiessul nației, ați întrunit ape- : ranțele vostru intri un singur Domnu.Alessul vostru ve dâ astadi o singura Romania, ; . Ve iubiți Patria, veți sci a o Întări.Se traiasca Romania’
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oLescuAl exanâODA ROMÂNIEI
Sosi-vei, timp ferice, cînd trista Românie, 
Ștergînd a sa plînsoare, cu mîndră bucurie, 
își va vedea feciorii slăviți între popoare, 
Nălțînd semeți o frunte ce-n oarba lor mînie 
Vrăjmașii țării noastre cătau să o doboare, 
Dar care-o vor încinge cununi izbînditoare!

Atuncea vor renaște virtuțile străbune; 
Românul va fi încă vestit prin fapte bune. 
Dar geniul pe dînsul atunci îl va mina, 
Și vorba-i mai puternic atunci o să răsune. 
Acela este țălul! Acolo vei căta,
O! patrie română, o! scumpă țara mea!
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Să furi, ca Prometeu, scînteia ce nu piere, 
S-apuci glorioasa cale spre luminoase sfere 
Și, despicînd tăria în zboru-ți prelungit, 
Să cînți cu glas d-aramă măreața-ți renviere, 
Și limpedea-ți cătare, în vecinicul zenit, 
La steaua nemuririi s-aținte neclintit!
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Proclamația lui Alexandru Ioan Cuza cu prilejul recunoașterii Unirii

AAikai! SaJoveanu

(Din „Odă României", scrisă la Paris în 1852 și pu
blicată pentru prima dată în revista „România literară", 
nr. 20, 1855, 28 mai).

Sînt aproape cincizeci de ani de cînd am fost față la o strălucită solemnitate.Era găzduit în Ploiești Cuza- Vodă. Primul Domn al țărilor unite, înconjurat de toți notabilii oj rașului și de mulțimea poporului, venea să asiste la deschiderea anului școlar.înțr-o baracă vastă, unde se țineau, după metoda lankasteriană, cursurile de clasa întîia și a doua primară, plină de copii, care de care mai sărăcuți, îmbrăcați de sărbătoare — stăm toți în picioare, tremurînd de neastîmpărul emoției.Deodată se aud afară de departe urale zguduitoare ; încet-în- cet, se apropie... în sfîrșit 1... vinevine... A venit... Drepți 1Smirna toți 1 și rile, la comanda dascăl, inimosul cu, pornește un pîrîie din încheieturile bătrînelor ei bîrne vasta baracă.Vodă s-a oprit în prag, se uită la noi dintr-un capăt la altul al șirului de bănci, și cu glas măreț ne strigă :— Să trăiți, băieți 1 Iar noi, încă de trei Vodă s-așază lîngă un jeț mare, și toată care după potriva lui, de jur pre jur.Dascălul nostru, adînc emoționat, cu spatele la tablă și cu fața către Domn, zice, d-abia stăpînindu-și tremurătura bărbii :— Măria Ta, Dumnezeu știe numai ce se petrece acuma în sufletul unui biet dascăl ca mine, venit aici din părțile românești de din-

din toate pieptu- neuitatului nostru Basile Drăgoșes- întreit ura 1 de

ori ura 1 catedră lumea. pe fie- îm-

„DOMNITORUL NORODULUI"
băfrî- 

Și era 
lîngă 

jifărie. 
întorc

— Acu, într-un rînd, grăia 
nul, veneam de la moară... 
așa, într-amurg. Mergeam pe 
boi și eram pe-aproape de 
Iaca, aud în urmă zurgălăi,
capul, văd o trăsură cu doi cai... De 
pe capră mîna un român cu suman 
și cu căciulă de oaie... Mă gîndesc : 
„Aista nu-i boier mare... Nu mai trag 
caru cu două roate în șanț... nu mai 
bat boii degeaba”... Cînd m-ajunge 
trăsura din urmă, întorc iar capul... 
Văd înfr- însă un negustor... era îm
brăcat cu straie de șiac călugăresc... 
Se uită el la mine. Zice : Noroc bun, 
bade 1 — Mulfămim dumilor-voastră I 
— Cum îi zice satului istuia ? — Dum
brăveni, zic. Începe el pe urmă să 
mă întrebe cine stăpînește satul, ci- 
ne-i primar, și altele. Vezeteul oprise 
caii. Dacă am văzut, m-am oprit și eu 
cu carul. Zice negustorul : Cum o du
ceți cu boierul ? — Dă, domnule, zic, 
dacă cel ce-ar întreba ar ști, n-ar mai 
întreba... Boieru-i boier și noi sînteni 
țărani... Ce putem noi face ? El a fă
cut așa : Hm I Pe urmă s-a uilat la 
mine așa, parcă jalnic, ș-a spus : 
Bade I amară și stropită cu lacrimi e 
pinea pe care o mînîncă norodul! — 
Mă uit eu la dînsul. Ce are negusto
rul ista, mă gîndesc, de stă de vorbă 
cu mine ? Grăiește el iar : — Da’ cu 
vornicul. cum o duceți ? — Apoi, dom
nule, zic, vornicul e 
noștri... El ne arde și 
eu am plătit birul o 
cere a doua oară...
nu plătesc, îmi ia boii... — Așa ? — 
Așa I — Apoi, zice el, este o vorbă. 
Zice : Cine ți-a scos ochii ? — Fra- 
te-meu. — Aha I de-aceea ți i-a scos 
așa de adînc... 
tam la el. Da’ 
de blîrid și se 
început eu a-i 
dintre multele
Și zic eu : Dreptatea noastră cea ve
che, domnule, de mult îi moartă, iar 
Vodă nimica nu știe...

A zîmbit atuncea negustorul. Pe 
urmă ne-am luat noi ș-am intrat în 
sat... Era sară acuma. Și vornicul iese 
de-acasă să se ducă la crîșmă. Zic : 
Iaca vornicul I... Se dă jos atuncea 
negustorul din trăsură și oprește pe 
vornic... — Adevărat e, zice, că dum
neata, vornice, iei două biruri de la 
oameni ? Nu-s ei de o lege și de un 
neam cu dumneata? Cum de faci ase
menea lucru? — Da’ cine ești dum- 

vornicul. Să-ți arăți în- 
ai a mă întreba? Doar 
ispravnicul, ori Vodă... 
I... a zis zîmbind ne
cum m-am uitat cu 

la el, l-am cunoscut

fr-un tîrziu băfrînul, l-am văzut pe 
Vodă lîrziu, după ce s-au unit boie
rii și l-au scos din domnie... Am au
zit noi că s-a dus prin străinătăți și 
acolo a murit de inimă rea. După 
ce-a murit, l-au pornit credincioșii 
lui spre țară ca să-l ducă la Rugi- 
noasa... S-a aflat atuncea prin sate 
că are să-l aducă pe Vodă Cuza cu 
trenul, pe la Burdujeni... Era vară, 
cald și frumos, și cîmpiile numai o 
verdeață... Și cum s-a dat vestea 
prin safe, a început a Dorni norodul 
de pretutindeni, ca să iasă înaintea 
trenului, prin gări... Am umblat și eu 
noaptea două poște și m-am dus să-l 
aștept, în gară la Liteni... Era 
într-o duminică, și lume de pe 
norod mult se sfrînsese într-o 
și-n alta a drumului de fier... 
așteptat noi, am așteptat, și
vreme s-a arătat și trenul, venind în
cet, încet, ca la înmormîntare. Și oa
menii făceau cît vedeam cu ochii în 
lungul liniei și toți stăteau cu capul 
gol... Trecea trenul și pe urmă se 
luau și ei încet în urma lui. Dar în 
gară la Liteni s-a oprit... Și era Vodă 
așezat în sicriu, înfr-un vagon des
chis,
și cu perdele negre... 
oprit vagonul, 
dul : bătrîni, 
toți se suiau 
sărute... M-am

atunci 
lume, 
parte 
Și-am 
într-o

și fînăr încă... și parcă dormea... și 
parcă zîmbea, ca atunci, în sara ceea 
cînd a stat în fața vornicului și a 
zîmbit... M-a pălit așa o jale pen- 
fru părintele nostru, că am început 
a plînge... Și toți pe cîți i-a făcut 
el gospodari pe pămîntul ista, toți 
la cîți făcuse drepfafe și erau acolo 
— toți lăcrămau... Și tot se petre
cea lumea, și-l sărutau și se închi
nau... Și după aceea iar a pornit tre
nul acela, cu sicriul, printre ogoarele 
pline de holde, ogoarele oamenilor, 
de dînsul dăruite.

Ș-am pornit și eu împreună cu 
mulfi alții, cu capetele goale, pe dru
mul de fier — ca să ne ducem 
să-l vedem și la mormîntul lui, 
colo...

Iar prin
ciocoi

i lese

sate, unii din vornici 
îndemnau pe flăcăi 
hora, — ci să joace, 

că-i zi de sărbătoare... I

a-

i ?' 
să 
cu

Da' 
și mer

HORALUI CUZA-VODĂ
Frunză verde 
De la Milcov
Mai la vale și la dedl.
Pe ist mal și pe cel mal, 
S-a fntins o horă mare, 
lată și Cuza călare.
Care strigă-n gura mare : 
— Trageți hora cu-nfncare

de migdale 
mai la vale.

(Din volumul

D. Bolintineanu

împodobii cu cununi de flori 
Și cum s-a 

a început a sui noro- 
femei, copii, bărbați, 
ca să-l vadă și să-l 
suit și eu, — și l-am

din 
nu-ș 
lăutari, 
tinerețea asculta de bătrîni, 
gea să vadă pe domnitor...

Moș Grigore de mult își 
se istorisirea... Stăm acuma 
cere, în patul cel mare de 
me, și nu puteam dormi : îmi stăruia 
înaintea ochilor ca o icoană, cu zîm- 
bet trist, cu ochii închiși, într-o 
mină de vis, domnitorul norodului.

isprăvi- 
sub lăi- 
sub cul-

lu-.

Din Carpafi și pîn-la mare 
Cuza Vodă să trăiască. 
Oștite să le mărească.
Pe ciocoi să-i umilească. 
Țară mîndră să croiască, 
Pe călugări să-i spăsească.
Pe clăcași să-i dezrobească 
Cu moșii să-i dăruiască.

„Istorisiri pentru popor", 1909),

„CU INIMILE PLINEDE SPERANȚA"

colo. Rog pe Dumnezeu să te ție sănătos și voinic pentru fericirea poporului românesc. Mintea, brațele, sîngele nostru și al acestor copii sînt de-acuma închinate Neamului Român, Patriei Române, Domnului Român, Măriei Tale 1La aceste vorbe, toată lumea s-a ridicat în picioare, și Vodă asemenea; nimini nu mai putea sta jos — prea se ridicaseră sufletele.După ce și-a scos focul de la inimă, dascălul a luat o bucată de tibișir, s-a-ntors către noi, și a zis :— Copii 1 După secole de-ncrun- tare, astăzi ne zîmbește și nouă românilor, bunul Dumnezeu. De astăzi încolo, ne-am căpătat iar onoaiea de popor liber, de popor latin...Și cum scria el frumos, ca de tipar, a scris pe tabla neagră cu litere străbune:
Vivat România 1 Vivat Națiunea 

Română I Vivat Alexandru 
intîiu. Domnul Românilor 1Și bravul nostru dascăl n-a putut stăpîni emoția sa și s-a nit pe plîns ; a plîns toată lumea, și părinți și copii ; iar Vodă, ți- nîridu-se cît putea și ștergîndu-se

Ionmai por-
N.T. O răsanu

la ochi cu batista, a bătut pe umeri pe dascăl și i-a zis ;— Să trăiești 1 cu români ca tine n-am teamă 1Ne-a mîngîiat apoi pe noi, ne-a-ndemnat să ascultăm de dascălul nostru șt a plecat cu suita, cu poporul și cu noi toți după el. Seara, luminăție. A doua zi, l-am dus, iar toată lumea, pe jos împrejurul și-n urma trăsurii mergînd la pas, pînă la Bărcănești, la cîțiva kilometri afară din oraș. Acolo s-a oprit trăsura Domnului, iar el, ri- dicîndu-se-n picioare, a strigat :— Vă mulțumesc de buna voastră primire. Acum, duceți-vă acasă, că nu puteți merge cu mine pînă la București ; și eu am treabă mîine acolo ; trebuie să dăm bice cailor. Să mergem fiecare la datoria noastră și de-acu, toți, pe treabă 1 Rămîneți sănătoși 1 să ne vedem sănătoși IAm strigat ura 1 pînă cînd într-un nor de praf s-au pierdut departe trăsura domnească cu ale suitei.
(Din „Peste 50 de ani", publicat în 

„Universul", 1909, 18 mai).

POPORUL IMPUNEPe la șapte ore dimineața, vedea cineva grupe de popol, care urca dealul Mitropoliei, și o mulțime de oameni, de toate clasele și de, toate vîrstele, pornind din diferite punturi ale Capitalei și în- dreptîndu-se către catedrală, de unde era să rezulte fericirea sau nenorocirea țării lor. Pe la opt ore, cîteva mii de popol, reunit pe dealul Mitropoliei, făcea intrarea sa triumfală în întru, fără a mai găsi de astă dată intrarea poprită. Către zece ore curtea Mitropoliei era tot așa de plină ca și în ziua trecută.Guvernul însă părea decis a întrebuința cele dupe urmă espe- diente ca să facă să triumfe candidatul său de predilecțiune, Bibescu sau Știrbei. Românii erau sătuli de guvernele acestor bărbați neplăcuți națiune!; și popolul Capitalei o- tărî a respinge forța prin forță, și a arăta că e mai lesne tiranilor a ședea pe baionetă decît a fi susținuți de baionetă. Acest principiu general așezat de primul căpitan al Europei, dupe stînca Sf. Elena, se adeveri la noi în timpul acestor trei zile ; ziua de 23 ianuarie dete lovitura cea mai mare puterii guvernului și demoraliză cu desăvîr- șire pe inemicii popolului. Cu toate concesiile ce dreapta făcuse stîngei în Cameră, tot cea dintîi era mai puternică, posedînd majoritatea. Stînga însă, bazată pe opiniunea publică și pe simpatia națiunei, căuta să sfărâme dreptei acea putere, acea majoritate, cerînd ca înainte de a intra în vreo lucrare, să se suspende toți deputății, la alegerea cărora s-a urmat ilegalități, și pentru care colegiurile protestaseră. Dreapta văzînd că de va ceda la aceasta s-ar omorî singură, și cu dînsa pe candidatul regimului privilegelor, se împotrivi cu energie și susținu lupta. Partidele se

de dînsul, dar lipsa de capa-infanterie se

apostrofară, se amenințară chiar în Cameră, și popolul veni să sus- ție prin strigări de simpatie propunerea stîngei. în timpul acesta, guvernul căimăcămesc se gătea a da semnalul lovirii de stat meditată de mult timp rău combinată din citate și de coragi.Un batalion derumpse din cealaltă armată adunată în curtea candidatului la domnie, ex-ospodarul Bibescu, și subt comanda colonelului Musce- leanu, care atunci era maior, veni să se așeze în interiorul Mitropoliei, în mijlocul popolului, pe cînd cavaleria se înșirase pe ulița despre miazăzi, ca să. ne taie retragerea la caz de a ne împotrivi. [...]De astă dată eram prinși în laț, daca colonelul Musceleanu nu ar fi fost un bărbat al cauzei, (ceea ce-i atrase în urmă destituirea și scoaterea din oștire), și daca domnii dreptaci n-ar fi început să tremure, la hotărîrea desperată ce luase popolul, de a-i extermina pe toți, la caz de a fi atacat de puterea guvernului.Popolul striga din toate puterile și din toate părțile: „afară oștirea"; și o parte dintr-însul strîngea batalionul de aproape și înghesuise pe soldați atît de mult încît nu se putea mișca, pe cînd altă parte năvălea la ușile Camerei, și se gătea a pătrunde în întru. La o lovitură de picior ce dedei ușei principale, intrarea mi se deschise, și oprind pe ceilalți de a mă urma, făcui vreo trei pași în întru și strigai deputaților surprinși: „Goniți oștirea, domnilor, sau nu mai răspundem de viața dumneavoastră".Din zioa cînd Adunarea națională se pronunță cu atîta mărire pentru Domnul Moldovei Alexandru Ion I, noi considerăm Principatele- 
Unite pentru totd-auna ; din acea zi nu mai sînt valahi și moldoveni, din acea zi românii de dincoaci de Milcov se bucură de aceleași libertăți de care se bucură Moldova sub Alexandru Ion I Daca Adunarea, daca popolul. daca armia, daca junimea, daca nația română a salutat cu transport de fericire această alegere, a făcut-o nu pentru persoana Domnului din Moldova, dar pentru că Domnul Moldovei este simbolul unirii țărilor ; pentru că Moldova se bucură de o administrație demnă și de libertăți egale de care voiește și Valahia a se bucura. Românii au fost conduși în această alegere de

setea de libertate tate ; și au făcut ce este unică în românilor. Ștefan, domni, în floarea căutat să unească țările ; unit pentru cîtva timp ; dar cu puterea armelor și o unire ieșită din sînge de frate, nu putu să trăiască mult. Ideile timpului barbarie contribuiră ceastă înfrățire udată epoca noastră, țările unească, inspirate de mai înalte, și românii din Valahia aleg Domn lor pe Domnul Moldovei de bună voie și cu inimile pline de speranță în unire.

și de naționali- sîmbătă o faptă analele istoriei Mihai și alți puterii lor, au le-au Din „O pagină a vieții mele sau 
22, 23 și 24 ianuarie 1859", Bucu- 

Imprimeria Națională, 1861).

s-a

ridicat dintre-ai 
ne frige... Iaca, 
dată, și el mi-l 
Spune că dacă

— Eu stăm și mă ui- 
avea el un glas așa 

uita așa la mine, c-am 
spune de-ale noastre, 
pe care le îndurăm...

(Din ziarul „Dîmbovița", nr. 32, 
1859, 28 ianuarie).

(Din discursul rostit la Iași, la 
1 noiembrie 1915).

vadin

ti-
sa- umbrite de să surpe a- de sînge. In caută să se sintimente

neata ? strigă 
dreptările. Ce 
știu că nu ești
— Ba-s Vodă 
gustorul. Și 
ochii holbați
că-i Vodă și a cunoscut și vornicul...

Moș Grigore începu a rîde înce- 
finel, cu mulțămire, ca și cum în- 
tîmplarea aceasta veche se petrecea 
a doua oară înaintea ochilor iui.

— Apoi a doua oară, vorb1 iar în-

PATRIA

DAN HATMANU

(Din povestirea „Cuza Vodă", 
rită în volumul „Povestiri de

văzut cît era de frumos, de voinic, ră", 1910).

BarLu Ștefănescu C* A» Rosettî

Delavrancea O

Carpații nu ne despart, ci ne întregesc. în ei s-au adăpostit și cei de dincolo și cei de dincoace, pe vremuri de năpustiri. în ei s-au strîns cei de-o limbă și de-o lege. Lor și-au spus durerea, cu ei și-au mîncat amarul. In ei s-a dospit și a crescut sufletul nostru. [...] Carpații sînt șira spinării care nu încovoiat nicioGată și nu se rupe niciodată, decît cu cel urmă om dintre noi.România este patria noastră. [...] E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie.

NE DĂMMÎNA
Munteanul și Moldoveanul sînt 

toți români, sînt frați, o singură na
ție i uniti-vă cu noi, goniți pe tiranul 
a cărui nume va rămînea o pată veș
nică în istoria țărei, înălțați stindar
dul libertății și dobîndiți-vă sfintele 
drepturi. Să ne dăm mina ca niște 
frați și-să ne ajutăm unii pe alții. U- 
niți vom fi tari ; uniți vom sta înpo- 
triva oricărui vrăjmaș al libertății 
noastre. Voi frați, ați făcut începu
tul, dacă din nenorocire n-ați putut 
izbuti nu e vina voastră ; vouă vă 
rămîne gloria că ați început, nouă 
gloria că am sfîrșit. Vă dăm săruta
re de frate,- Trăiască libertatea! Tră
iască România I

(Din apelul „Către frații noștri 
din Moldova", apărut în „Pruncul 
român", nr. 1, 1848, 12 iunie).

AL ÎNFRĂȚIRII VIS
O vrednic Domn, trimis

De cel .atotputernic să-ncepi o vreme nouă 
Și să-ntrupezi odată al înfrățirii vis, 
Da, tu ești făurarul menit să împreuni 
într-o cunună numai, cununile-amîndouă 
Și fruntea ta înaltă cu ea să ți-o-ncununi 1
Vei fringe multe lanțuri, dar lanțul viu pe care 
Potrivnicile vremuri l-au rupt de-atîtea ori, 
De-acum nimic să-l frîngă nu va mai fi în stare. 
Căci, la un semn, deodată, în țările surori 
Voioși, bătrîni și tineri și fete și feciori, 
Cum rîd într-o ghirlandă alături flori cu flori, 
își vor întinde mîna, pășind peste hotare 
în lanțul de unire al unei mîndre hori!

(Din poemul istoric „Carmen saeculare", reprezentat 
la 24 ianuarie 1909). Mihail Kogălniceanu 

și Alexandru Ioan Cuza
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a învăfă- 
(recven)ă 

i tuturor 
favorabi- 

pre- 
generală.

pnma sesiune

GINA 4 SCÎNTEIA

cfuala organizare , 
tului seral și fără
țara noastră oferă 

afenilor condiții 
pentru a-și îmbogăji 

irea de cultură 
hă apariția, la începutul a- 
ui școlar în curs, a cunoscu- 
Hofărîri a Consiliului de Mi- 

iri care reglementează or- 
lizarea și desfășurarea aces- 
forme de studiu, un număr 

re de oameni ai muncii au 
zenit, în timpul liber, elevi, 
hinînd activitatea în produc- 

cu învățătura. Și iată-ne a- 
n, după prima sesiune de 
imene din acest an, la fără 
tvență. Cum s-au prezentat 
vii la aceste examene ! Și-au 
ușit temeinic cunoștințele 
svăzute în programei Răspun- 
id la aceste întrebări, interlo- 
orii noștri — directori de școli, 
ifesori, elevi din regiunile Ar- 
|, Maramureș, Bacău și Mu- 
■Autonomă Maghiară — au 
inalat și unele cauze care au 
erminat ca, pe alocuri, aefi- 
itea cadrelor didactice și a e- 
lor să nu dea roadele aș- 
tate.

examene h cursurile fără
succesului constă m studiul individual 

după © lectură în

al folcloristului 
Simion Florea Marin 
— „Hore și chiuituri 
din Bucovina", mici 
manuscrise de Bla- 
ga, din cate atrage a- 
tenția cel intitulat 
„Cum l-am cunoscut 
pe Gandhi". Noutăți
lor li se adaugă sute 
de documente din is
toria Transilvaniei 
(sec. XVIII—XIX in
clusiv) ; aproape 300 
se referă la revoluția 
din 184S. Unele aduc 
mărturii inedite des
pre personalitatea lui 
Avram Iancu și a al
tor revoluționari ro
mâni. Biblioteca a in
trat în posesia breve
tului acordat lui Au
rel Vlaicu pentru „o 
mașină de zburat cu 
un corp în fermă de 
săgeată" și a 
manuscrise de Goga 
și Rebreanu, 
cari în proză ale pic
torului Tonitza etc. 
S-a îmbogățit și fon
dul de carte româ
nească veche și de 
carte rară: o lucrare 
din 1782, de Samuil 
Micu Clain, după ca
re biblioteca nu avea 
pînă acum decît o co
pie fotografică; un 
incunabul; o serie de 
cărți tipărite în vea
cul al XVI-lea, la 
Veneția, din care a- 
mintim „Odarum Li- 
bri Quatuor" de Ho- 
ratius ș.a.

O parte din lucră
rile achiziționate s-au 
oprit la cabinetul de 
muzică al bibliote
cii : manuscrise „Con
cert pentru violoncel 
și orchestră", „Sona
ta pentru pian" de G,: 
Enescu, apoi Unele 
compoziții de Dinu 
Lipatti 
la vîrsta de 5 
improvizate și notate 
rinți. Și la cabine
tul de stampe, achizi
țiile s-au îmbogățit: 
acuarele de 
man, desene 
rele de 
Ressu, Iser, 
Petrașcu, gravuri, li
tografii și acuaforte 
aparținînd unor ar
tiști renumiți ca fran
cezul Th. A. Steinlen, 
care a făcut și patru 
ilustrații la poezia 
„împărat și proletar" 
de Eminescu. Noutăți 
oferă și cabinetul nu
mismatic : sigiliul lui 
N. Bălcescu; o mar
că poștală din Moldo
va anului 1858 de 54 
parale care se reco
mandă singură — 
poartă cunoscutul cap 
de bour; apoi un te
zaur din sec. XVII — 
șilingi suedezi falsifi
cați în monetăria lui 
Dabija Vodă — des
coperit într-un coș de 
sobă. Un alt tezaur: 
— dinari și antoni- 
nieni — găsit la Tur
da. In acest tezaur 
s-a identificat și o 
monedă dintr-o emi
siune necunoscută pî
nă acum în lume; 
este vorba de un di
nar datină din vre
mea împăratului ro
man Decimus Caelius 
Calvinus Balbinus, 
care a domnit numai 
cinci luni în anul 
238 e.n.

Nu mai puține lu
cruri interesante se 
află și la Biblioteca 
Centrală de Stat. 
Chiar în cursul săp
tămânii trecute au in
trat în posesia biblio
tecii 
Goga. 
ționat 
poemului 
sis" 
Perse 
laureat 
Nobel, 
Pillat. 
interesante 
transcrierea 
„Săracelor tinerețe" a 
lui Costache Conachi, 
făcută de Eminescu, 
precum și manuscri- 
sul-copie (din secolul 
XVHI) după lucrarea 
„Gîlceava înțeleptu
lui cu lumea" de D. 
Cantemir. La secția 
de muzică a acestei 
biblioteci au sosit re
cent discuri vechi cu 
melodii interpretate 
de Caruso, cuplete 
ale lui C. Tănase și 
altele.

Sever UTAN

Există, dincolo de 
ceea 
mod 
turi, 
aur"

ției de resort din Ministerul învățământului, care ne-a comunicat, între altele : „Cea de-a doua sesiune de examene la învățămîntul fără frecvență de cultură generală va avea loc între 29 mai — 16 iunie pentru clasele V—X și între 25 mai — 14 iunie pentru clasa a Xl-a. Concursul de admitere în clasa a IX-a la toate formele de învățămînt (zi, seral și fără frecvență) se va desfășura pînă la 15 septembrie. De asemenea, s-au făcut propuneri pentru a se dubla numărul de ore de consultații existent. Sugestia ca programele pentru învățămintul fără frecvență să fie tipărite în broșură și puse la dispoziția elevilor prin librării este interesantă și studiată".Rămîne ca forurile locale vățămînt, pe baza analizei țațelor înregistrate în prima sesiune de examene, să ia măsurile corespunzătoare pentru a determina mai buna organizare a viitoarelor sesiuni de examene, pregătirea mai temeinică a elevilor de la fără frecvență.

glindit în rezultatele concrete obținute la lucrările scrise. Care sînt aceste rezultate ?— Aș vrea să remarc de la în
ceput, arăta prof. ION CIUTĂ, de la liceul „Vasile Alecsandri" din Bacău, că elevii aflați în al doiiea 
an de studiu la fără frecvență s-au 
prezentat mai bine decît începătorii, ceea ce denotă că au căpătat o 
seamă de deprinderi în studiul in
dividual și privesc lucrurile cu mai 
mult spirit de răspundere.Prof. VASILE BARLA, directorul liceului din Șomcuta Mare, care la recenta sesiune a fost președintele unei comisii de examinare la Liceul nr. 3 din Baia Mare, consideră că mulți elevi s-au prezentat 
la examene slab pregătiți, dînd răs
punsuri mediocre. Dacă la unele 
materii, cum sînt limba română, 
istoria, geografia, răspunsurile au 
fost mai bune, la matematică, fi
zică, științe naturale și limbi 
străine lucrările scrise au fost 
destul de slabe. Ele au demonstrat 
că unii elevi, fără să fi învățat 
temeinic, s-au prezentat în fața 
comisiei... la noroc, cu materia 
parcursă în fugă. Elevilor în cau
ză aș vrea să le spun, și pe aceas
tă cale, că înscrierea la învățămîn- 
ful fără frecvență reprezintă un 
drept al lor, dar și o obligație — aș 
numi-o cetățenească — de a învăța, 
de a se pregăti corespunzător.Așa cum se întîmplă de multe ori la sesiunile de examene, unii elevi și-au exprimat părerea că membrii comisiilor au fost prea exigenți, n-au ținut seama cît ar fi trebuit de condițiile deosebite în care învață cei de la fără frecvență, dintre fesorirere.

— Cred că rezultatele slabe se 
datoresc insuficientei autoexigențe, 
faptului că cei mai mulți candidați 
au privit cu destulă îngăduință pre
gătirea lor pentru examene — ne-a relatat prof. DUMITRU ZAHARIA, directorul Liceului nr. 3 din Bacău. După părerea mea, scutirea 
de frecvență nu înseamnă renunțarea 
la exigență și autoexigență în pre
gătire, nu înseamnă cunoștințe mai 
puține pentru obținerea diplomei 
de absolvire a școlii. Școala noas
tră a organizat cu regularitate 
consultații, dar foarte puțini elevi 
au participat la aceste ore. Pe de 
altă parte, unele întreprinderi din 
oraș — de exemplu „Elect roman
ța j“ — nu au creat salariaților lor 
condiții pentru a participa la pro
gramul de pregătire și chiar 
examene.Ambele aspecte sesizate de terlocutorul nostru merită să discutate mai pe larg. Așa cum au arătat mai mulți profesori și e- levi, organizarea orelor de consultații — acest mijloc de sprijin e- ficient în studiul individual pentru elevii de la fără frecvență — nu s-a făcut peste tot cu maximă chibzuială : fie că numărul orelor a fost insuficient pentru a putea prezenta întreaga materie planificată, fie că programarea lor nu a avut loc în zile și ore potrivite pentru majoritatea elevilor. Ni s-a părut interesantă și părerea exprimată de cîțiva dintre parti- cipanții la anchetă cu privire la necesitatea ca Ministerul învăță- mîntului să elaboreze un plan de consultații și pentru clasele V— VIII, așa cum există pentru clasele IX—XI, urmînd ca planificarea și desfășurarea acestor ore să se realizeze sub îndrumarea și controlul direct al secțiilor învă- țămînt ale

ce se vede în 
obișnuit în raf- 

un „fond de 
al fiecărei bi

blioteci. Sînt manus
crisele, cărțile rare, 
corespondențele pre
țioase, stampele vechi, 
sînt colecțiile de pu
blicații — uneori uni
cate, în care cercetă
torii descoperă fapte 
extrem de interesante 
legate de cultură, de 
istorie, 
sporește 
prin noi 
valoare.

Am vizitat două 
mari biblioteci: cea a 
Academiei Republicii 
Socialiste România și 
Biblioteca Centrală 
de Stat.

Iată cîteva dintre 
cele mai recente a- 
chiziții, sosite în ulti
ma perioadă la cabi
netul de manuscrise 
de la biblioteca Aca
demiei : 
sul 
mea

incer

ta sec{ia

la

li-

Petre CODREANU

Lumina

Acest fond 
necontenit 

achiziții de

Florîca DINULESCU, Gheorghe 
CÎRSTEA, loan VLANGA, Gheor
ghe BALTĂ.

DE LA NURNBERG — 
Republica, Capitol, Me-

i ri
fle

de în- rezul-

și înde îm-

folosirea cu maximum a timpului
- cinema- 
Excelsior, 

Unirea), 
cinema-

(eroii apar

Th. A- 
și acua- 
Tonitza, 
Pallady,

rești (completare Unirea), 
(completare Porțile de fler), 
Volga.

manuscri- 
lui Slavici „Lu- 

prin care am tre-

va fi

Așa să fie oare ? Cîțiva interlocutorii noștri — pro- și elevi — sînt de altă pă-

încercări 
ani, 

la pian 
de pă-

— Trei tablouri pe săptămînă
— Telefilatelie o 21,50 — 

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
O 23,00 — Jurnalul televi-

de muzică a Bibliotecii Centrale de Stat pot fi audiate la casca discuri rare
(Foto : M. Andreescu)

sfaturilor populare.
la viitoarele

manuscrise de 
S-a achizi- 

traducerea 
„Anaba- 

Saint-John

unor

examene se pot da 
> zi ?i dintre cei care sînt înscriși jurile fără frecvență s-au it cu seriozitate și, în conse- au obținut rezultate mul- iare la examene. Din păca- tuziasmul unor elevi s-a to- s parcurs și, la această primă 

e, participarea la examene a 
labă — ne-a spus profesoara ită DORINA ZAMFIR, de iceul nr. 1 din Reghin.ferea aceasta este confirma-1 de profesorii ION CIUTĂ și IITRU ZAHARIA din Bacău,TrMA din Pitești și alții, levat și cîteva cifre ive. Dintre cei 484 de . înscriși la Școala gene- din Pitești, s-au prezen- .nene numai 333. La Ba- e cei 238 de elevi, în- clasa a IX-a la liceul llecsandri", au dat exa- ‘ 145, iar la comisia de la r. 3 s-au prezentat mai j jumătate dintre elevii în- " clasele V—VIII. Situația mănătoare și la alte școli unile amintite. Cum se ex- semenea situații ? Iată cî- ireri în această privință.-a? opri, în primul rînd, la 

oasa aprovizionare cu manua- nenționat prof. NICOLAE LESCU, directorul liceului din Pitești. Desigur, nu s-a 
prevedea cu precizie, îna- 

le deschiderea anului școlar, 
nanuale vor fi necesare; dar 
stabilirea efectivelor de e- 

la seral și la fără frecvență,2 oare Editura didactică și pe- 
- jgică nu a scos un plus de ti-

‘ pentru a acoperi toate cerin- 
7 Cu multă întîrziere au aflat 

>ii și programele pentru fiecare 
tiplină, volumul de cunoștințe 
care-l au de parcurs pentru 

:are sesiune de examene. Pen- 
evitarea acestui inconvenient, 

>pun ca Ministerul învățămîntului 
publice programele de studiu la 

ă frecvență în broșură și să le 
nă, prin librării, la dispoziția e- 
nlor.
— O altă cauză ar fi și eșalona- 
a necorespunzătoare a examenelor, 
fe de părere prof. GH. TOMA, de 
Școala generală nr. 3 din Pitești, aceeași problemă a fost ridi- ită și de tovarășii ILIE MIHAI, DIT SEBOK, IULIANA NOGHI, 'ASILE CĂPȘUNĂ — elevi din o- așul Baia Mare). în actuala sesi- 

■ne, desfășurată între 4—13 ia
nuarie, au fost programate în fie- 
•are zi cîte un examen, sau chiar 
louă, ceea ce este prea mult chiar 
ii pentru un elev de la cursurile 

de zi. Dacă sesiunea de examene s-ar 
eșalona pe tot parcursul vacanței de 
iarnă — a conchis interlocutorul nos
tru — s-ar putea asigura ca între e- 
xamene să existe 1—2 zile libere, 
adică timpul necesar pentru o re
vedere a materiei prevăzute în pro
gramă.

Practica „asaltului" 
și urmările eiUrmăririi sub raport statistic a participării la examene a elevilor de la fără frecvență i-a urmat, în școli, analiza aprofundată a nivelului de pregătire a acestora, o-

Âftemiâe 
sesiuniDesigur, de grijă, de economie de studiu individual condiționează buna pregătire pentru examene a elevilor de la fără frecvență. Depinde de acesta să pentru a însușirea prevăzute lași timp, 
prinderilor de a crea salariaților 
lor care urmează la învățămîntul 
fără frecvență condiții corespun
zătoare de învățătură, de partici
pare la sesiunile de examene.în legătură cu părerile și propunerile privitoare la mai buna organizare a învățămîntului fără frecvență, exprimate de interlocutorii noștri, ne-am adresat direc-

Recenta premieră a Teatrului de Operă și Balet cuprinde două balete originale : Concertino și 
Nastasia. Alăturarea lor nu se datorește vreunei înrudiri tematice și nici măcar stilistice ; s-a considerat, probabil, că nici unul dintre ele nu poate constitui un spectacol în sine (deși amploarea, dramatică și de durată, a celui de-al doilea infirmă o astfel de opinie).

Concertino pentru pian și orchestră este, cum singur îl denumește, „în- tîiul născut" componistic al lui Dinu Lipatti. Muzica este transparentă, simplă, clară, în maniera vechilor maeștri. Caracterul concertant, ce constă în structura și tratarea temelor, în raportul dintre solist și orchestră, poate cu greu trezi în ascultător imaginea unor acțiuni cu caracter programatic. Concertino este, în fond, o muzică nedansantă. Maestrul de balet Gelu Matei și-a propus, în transpunerea coregrafică a acestei crări, „proiecția, în donatele dansului și la modul cel mai ral, a cîtorva stări tești... Inocență, cochetărie, bucurie". Teoretic, o astfel de intenție este lăudabilă și nu cerem neapărat o anecdotică, o acțiune. Dar realizarea ne pune în fața a patru fragmente care nu de-

lu- coor- clasic gene- sufle- mîhnire,

pășesc caracterul de divertisment. Dificultatea actului coregrafic apare și mai evidentă dacă avem în vedere că elementele muzicale (solo, dialoguri, tutti) nu își au un echivalent în dans ; de fapt, putea fi în locul partiturii orice altă muzică...Soliștii (Magdalena Popa, Ileana Iliescu, Cristina Hamel, Sergiu Ștefanschi, Amatto Checiulescu ș.a.) evoluează cu grație, în- tr-un decor simplu și frumos (Paula Brîncoveanu), întocmai ca în fanteziile coregrafice abundente în genul revuistic și cu care televiziunea își asaltează abonații. Remarcabilă este contribuția pianistică a lui Cornel Gheorghiu, îndeaproape urmărită de Mihai Brediceanu și orchestra Teatrului de Operă și Balet. Concertino de Lipatti este astfel o invitație, neglijată cîte o dată de instrumentiști, la finețe și muzicalitate, în interpretarea muzicii de operă și balet. (Sînt însă de semnalat și unele neomogeni- tăți sau decalaje).
Domnișoara Nastasia, comedia tragică a lui G. M. Zamfirescu, este una dintre cele mai populare piese de teatru din literatura noastră dramatică dintre cele două războaie; ea a inspirat, în vremea din urmă, mai multe creații artistice. Baletul Nasta

sia este una dintre aces-

tea și libretul său urmărește îndeaproape tirul acțiunii, conturul și evoluția personajelor lui G. M. Zamfirescu.• Libretul lui Oleg Danov- ski cuprinde elementele unei bune construcții dramatice și, chiar fiind familiarizat cu piesa, urmărești cu reală încordare acțiunea coregrafică. Dar, ca în orice spectacol, nu atît fabulația încheagă și dă vigoare artistică operei, cît conturarea personajelor, raporturile dintre ele, evoluția lor, modul în care sînt înfățișate scenic. Iar în cazul unui balet, caracterizarea eroilor și situațiilor prin muzică, suportul și punctul de pornire al realizării prin dans, o Or, numuzica însăși sînt de extremă importanță, muzica la Nastasia reușește întrutotul să aibă forță expresivă. Am avut impresia că autorul — Cornel Trăilescu, a cărui operă pentru copii Mota
nul încălțat se bucură de un frumos succes — nu a depus suficient efort pentru a se ridica deasupra necesităților ilustrative, primare, în realizarea baletului. Se simte toată vremea că acțiunea muzicală este determinată de cea scenică și o susține nu ca un element fundamental, generator, ci ca unul de serviciu; sugestiile pe care le oferă coregrafului sînt minime, de punctare

a acțiunii, nu de determinare a ei. Cîteva teme se impun totuși (cea care însoțește ideea dragostei dintre Nastasia și Luca), așa cum este de subliniat și îndemînarea orchestrației. Dar stilistic, muzica este destul de amestecată, cu influențe insuficient asimilate (Stravinski, De Falia, Jora). Partitura solistului vocal (în scena de la circiumă) reprezintă una din culmile naturalismului muzical, e plină de vulgarități. în paranteză fie spus. Uniunea Compozitorilor nu a avut prilejul să analizeze lucrarea să se pronunțe, astfel cît autorul s-a privat eventuale și necesare bunătățiri.Pentru Danovski — bretist, coregraf, regizor 
— Nastasia este poate expresia cea mai reușită a capacităților sale. Baletul are — cu lungimile impuse de subiect — concizie; personajele sînt bine conturate, evoluează firesc, convingător, într-un stil în care dansul, panto- mima și mișcarea cu caracter gimnastic se pot a- lia. Spectacolul se impune prin conținutul său de idei și prin expresivitate sensibilității privitorului, îl face să participe la drama scenică. Dar și aici sînt unele concesii: încăierări (extrem de multe și spectaculoase, dar care pînă la urmă obosesc).

schematismmai săraci decît în piesă, Vulpașin este prezentat ca o brută cu sentimente nenuanțate), o mare doză de naturalism (care provine din mimarea prea directă a situațiilor și reacțiilor, fără o adîncire, o filtrare, o esențializare artistică).Interpretarea mi se pare însă excelentă. Valentina Massini (Nastasia) este la apogeul evoluției sale și convinge prin forța dramatică a dansului; Petre Ciortea (Vulpașin), cu limitele impuse de concepția regizorală, este un dansator de o rară vigoare ; Dan Moise (Luca) se vădește un temperament liric. Ileana Iliescu (Paras- chiva), Cristina Hamei (Niculina), Victor Marcu (Ionel) reușesc să creeze tipuri memorabile ale mahalalei de odinioară. Ansamblul este foarte bine pus la punct. De remarcat, decorul de atmosferă (și care permite și o rapidă schimbare a tablourilor, scurtînd durata spectacolului) și costumele (Ofelia Tudoveanu). Mihai Bredi- ceanu și-a însușit o partitură dificilă, cu o dinamică, ritmică și tempouri complexe și variate, asi- gurînd, împreună cu orchestra, desfășurarea acțiunii.

cinemascop (ambele se-

fiecare elev ca timpul fie planificat rațional, asigura parcurgerea și temeinică a materiei pentru examen. în ace- 
este o datorie a între- © Teatrul de Comedie : RINOCERII — 

20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ 
(spectacol prezentat de secția maghiară 
a Teatrului de stat din Tîrgu Mureș) 
— 20, (sala Studio, str, Al. Sahia nr. 
76 A) : CUIBUL FAMILIEI (spectacol 
prezentat de secția maghiară a Tea
trului de stat din Tîrgu Mureș) — 20. 
O Teatrul „C. 1. Nottara" : SCAU
NELE — 20.
® Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.

Ierl în țară: Vremea s-a încălzit ușor în Banat, Dobrogea și regiunea 
muntoasă și s-a menținut rece în rest. Cerul a fost schimbător, mai mult 
acoperit în sudul și sud-estul tării. In Banat au căzut ploi însoțite de vînt 
tare. în Oltenia și Dobrogea, ceața a persistat. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între minus 12 grade la Miercurea C.iuc și 5 grade la 
Constanța. In București : Vremea a fost frumoasă, cu cer mai mult senin. 
Temperatura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 șl 27 ianuarie. In țară : Vremea 
țontinuă să se încălzească. Cerul va fi schimbător, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și 
4 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 3 și 7 grade. Ceață 
locală. în București : Vremea continuă să se încălzească. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Va ploua temporar. Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere.

Moment din spectacolul cu piesa 
„Idolul și Ion Anapoda" de George 
Mihail-Zamfirescu, pe scena tea
trului „Barbu Delavrancea” din Ca

pitală
Foto t Agerpres

0 VIZITA — cinemascop : Sala Pala
tului (seria de bilete 1554 — orele 
19,30), Patria.
• PROCESUL 
ambele serii : 
lodia.
O TUDOR —
rii) : Cinemateca — 9; 12,30.
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Luceafărul, Victoria (la ambele com
pletarea Elementele pe care le zidim 
în casele noastre), Bucegi (completare 
Cumpărătura), Arta.
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Bucu- 

Grivița 
Aurora,

0 OLD SHATTERHAND 
scop : Festival, Feroviar, 
Modern (la toate completarea 
0 OAMENI ȘI DRAPELE — 
scop (ambele serii) : Central. 
0 DINCOLO DE BARIERĂ : 
(completare Sport nr. 6/1965), Feren
tari (completare Marinarii sovietici în 
Danemarca).
0 BOCCELUȚA : Union (completare 
Sport nr. 6/1965).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
0 FATA LUI BUBE : Doina, Cotro- 
ceni.
e O VÎNĂTOARE NEOBIȘNUITĂ — 
CRONICĂ LA UN MIRACOL — AJU
TOR, MĂ ÎNEC — ARHITECȚI, 
CONSTRUCTORI, ȚESĂTORI — SU
FERINȚELE LUI SEMIONOV — PU
PĂZA DIN TEI : Timpuri noi.
© FEMEIA ÎN HALAT : Giulești (com
pletare întîlnire cu frumosul), Flamura 
(completare Două creioane).
0 COLINA : înfrățirea între popoare, 
Lira.
0 SAȘA : Dacia (completare Plonieria 
nr. 6/1965).
0 DUMINICA LA ORA 6 : Buzești 
(completare Raliul Dunării), Tomis 
(completare Sport nr. 6/1965).
O TATĂL SOLDATULUI : Crîngașl, 
Colentlna (la ambele completarea Se
siunea Marii Adunări Naționale — de
cembrie 1965).
0 MUNCILE LUI HERCULE : Gloria. 
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Unirea (completare Cădere liberă).
0 ULTIMA VACANȚĂ : Flacăra
(completare Redați-ne viața).
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : VitaD 
(completare La carnaval).
0 TREI SURORI — cinemascop : Mio
rița, Rahova.

0 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Munca (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia), Viitorul (com
pletare A început cu o lupă).
O CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Popular 
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Moșilor 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia).
© CAMERA ALBĂ : Cosmos (comple
tare Raliul Dunării).
O CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Floreasca (completare Reda- 
ți-ne viațap
a AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Pro
gresul (completare Jumbo).
© ULTIMUL MILIARDAR : Drumul 
Sării (completare O grădină a artei).
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Pacea.

o 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
G 19,15 — „O dată memorabilă în 
istoria poporului nostru — Unirea 
Principatelor Române". Vorbește tov. 
Pompiliu Macovei, președinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă O 19,30 — Emisiune pentru tine
retul școlar. „...CE-Ț1 DORESC EU 
ȚIE, DULCE ROMÂNIE..." ® 20,00 — 
Spectacol literar-artistic cu prilejul 
aniversării Unirii Principatelor Române 
© 21,20 
O 21,35 
Film : 
(seria I) 
ziunii (II), Buletinul meteorologic.

de
poet francez, 
al Premiului 

făcută de Ion 
Deosebit de 

sînt și 
poeziei
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MANIFESTĂRI ÎNCHINATE UNIRII

Ieri, în numeroase orașe și sate din întreaga 
țară s-au desfășurat manifestări culturale în
chinate Unirii. La Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri" din Iași a avut loc dimineața o adu
nare festivă în cadrul căreia a luat cuvîntul 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza". Seara, aici s-a prezentat piesa 
„Povestea Unirii" de Tudor Șoimaru, care a fost 
transmisă de televiziune. în Capitală, în sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
criticul literar Valeriu Râpeanu a vorbit despre 
„24 Ianuarie în literatura românească", iar un 
colectiv al teatrului a prezentat piesa „Cuza 
Vodă" de Mircea Ștefănescu. La Teatrul Mic s-a 
prezentat un recital literar-muzical.

Expuneri, simpozioane, medalioane muzical- 
literare, spectacole închinate Unirii, recitaluri de 
poezii au avut loc la Brașov, Bacău, Baia Mare, 
Sibiu, Tg. Mureș, Ploiești, Deva, Suceava, Boto
șani, Cîmpulung Moldovenesc și în alte locali
tăți din țară.

• Frumusețile naturale de la Poiana Brașov, Predeal, Cioplea, Pîrîul Rece, Păltiniș, Sinaia, Bușteni, precum șî manifestările sportive au a- tras ieri aproape 13 000 de turiști din țară și de peste hotare.
• Primul lot de peste 100 tractoare U-650 și 

U-651 din producția acestui an a fost expediat 
de uzina „Tractorul" spre unitățile socialiste ale 
agriculturii.• Două unități comerciale de tip nou, așa-nu-

Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL R. P. UNGAREDuminică la amiază a sosit în Capitală Josef Biro, ministrul comerțului exterior al R. P. Ungare, care va semna Acordul între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, privind livrările reciproce de mărfuri pe perioada 1966—1970.La sosire, pe aeroportul Băneasa,

oaspetele a . fost întîmpinat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și de alți membri ai conducerii ministerului.De asemenea, erau prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, precum și Laslo Darvas, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. P. Ungare, care a condus, din partea ungară, tratativele de la București în vederea semnării Acordului.

A 18-A ANIVERSARE
A TRATATULUI ROMÂNO-UNGAR

mite „super-magazine“, se construiesc în cadrul complexului comercial „9“ din Drumul Taberei și al complexului „2“ din Balla-Albă. Ele cuprind o mare unitate cu autoservire și alte cîteva unități cu plata la vînzător, amplasate în cadrul unei mari hale.
• La cineclubul Casei de cultură a sindicate

lor din Baia Mare a început turnarea unui film 
documentar care va înregistra munca unei țe
sătoare, a unei olărițe și a unei cojocărițe, pen
tru crearea unor frumoase obiecte de artă 
populară.

• Gospodăria agricolă de stat Hălăucești, ra
ionul Pașcani, a ridicat pentru creștere, de la 
incubatorul gospodăriei de stat Copou, prima 
serie de 20 000 pui.

• A fost dezvelită o placă comemorativă pe
frontispiciul întreprinderii poligrafice din Sibiu 
— odinioară clădirea hotelului în care domnito
rul Al. I. Cuza a poposit în drumul său spre 
exil.

® Constructorii hidrocentralei de la Cheile 
Argeșului au urmărit cu emoție autocamionul 
condus de Ion Petricu, încărcat cu alimente, tre- 
cînd cu bena dincolo de baraj, pe malul stîng al

Muzeul Central Militar din Capitală. Elevi vizitînd
„Sala Unirii" Foto : M. Cioc

• Pe planșetele proiectanților de la D.S.A.P.C.- 
Suceava începe să prindă contur un nou car
tier — Zamca, unde se vor construi circa 5 000 
de apartamente în blocuri cu 4, 11 și 13 nivele.

• Azi, în sala Teatrului de operetă, se deschi
de stagiunea permanentă a artiștilor amatori

rîului. Șoferul a avut de luptat timp de patru 
ore cu nămeții și a reușit să facă aprovizionarea 
cu alimente a muncitorilor de la loturile Valea 
cu Pești și Cumpăna. (De la Traian Dumitrescu, coresp. voluntar).• O stație automată de îmbuteliat sticle cu vin a fost pusă în funcțiune la întreprinderea „Fructexport" Oradea. Instalația are o capacitate de îmbuteliere de aproape 100 000 sticle cu vin în 24 de ore.

* La galeriile de artă ale Fondului plastic din
din Capitală pe anul 1966 cu piesa „Ștafeta ne
văzută" de Paul Everac, în interpretarea unei 
formații de la uzinele „Electronica".

Baia Mare s-a deschis ieri expoziția de artă gra
fică care cuprinde 18 lucrări în tuș ale lui Zol- 
tan Bitay. II

La handbal, după cinci etape

I
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PE PÎRTIILE
DIN PREDEAL...PREDEAL (prin telefon). — O vreme excepțională, o organizare bună și rezultate de valoare, iată cadrul în care s-a îneheiat duminică la prînz, în Poliștioacă, cea de a treia ediție a campionatului republican de biatlon și ștafetă. După proba individuală de biatlon, desfășurată vineri și cîștigată în mod surprinzător de brașoveanul Constantin Ca- rabela, ieri întrecerile au continuat cu proba de ștafetă (3X7,5 km). Spre deosebire de proba individuală de biatlon, desfășurarea ștafetei nu a a- dus nici un fel de surprize. Cîștigătorii — reprezentanți ai A. S. Armata I Brașov (Căra- bela, Cimpoia, Bărbășescu), s-au impus încă din primul schimb, obținind titlul de campioni republicani.
...Șl DIN
POIANA BRAȘOVMii de spectatori au urmărit duminică la Poiana Brașov interesante întreceri de schi și sărituri de la trambulină. Proba de slalom uriaș, disputată pe un traseu de aproximativ 1 500 m cu 40 de porți, s-a soldat cu o surpriză. Favorita întrecerii, Ilona Micloș, căzînd pe traseu, a ocupat ultimul loc. Victoria a revenit concurentei Edith Șuteu (A.S.A. Brașov), care a întrecut-o cu 3 sec. pe Mihaela Casapu (Dinamo Brașov), clasată a doua. La masculin a învins Cornel Tăbăraș (Carpați Sinaia), urmat de Kurt Gohn (Dinamo Brașov).Probele de fond din cadrul „Cupei Tractorul" au fost cîș- tigate de : Dinu Petre (10 km seniori) ; Marcela Leampă (5 km senioare) ; Ion Olteanu (5 km juniori) ; Maria Tănase (3 km junioare).Concursul de sărituri de la trambulina mijlocie s-a terminat cu victoria lui Iosif Eros (Dinamo Brașov). Cea mai bună săritură a sa a măsurat 53,5 m.

însemnătatea Unirii in dezvoltarea 
economică, socială și politică a României

(Urmare din pag. Il-a)ternică stavilă — relațiile de producție feudale din agricultură. în timp ce mai bine de trei sferturi din suprafața țării aparținea cîtor- va sute de moșieri și mănăstirilor — unele moșii întinzîndu-se pe zeci de mii de hectare, milioane de țărani erau cu totul lipsiți de pă- mînt. Servituțile feudtrte—- claca, dijma, podvezile etc — mențineau țărănimea într-o exploatare sălbatică, frînînd totodată creșterea producției agricole și întregul proces de dezvoltare economică a țării.Lichidarea acestor rînduieli prin înfăptuirea reformei agrare se im- . punea ca o necesitate imperioasă, ca principala chestiune de dezlegarea căreia atîrna — după cum a- rătase M. Kogălniceanu — „însăși soarta nației noastre".Reforma agrară a fost susținută de elementele înaintate ale burgheziei care se pronunțau pentru desființarea clăcii și împroprietărirea țăranilor. în realizarea ei domnitorul Cuza și M Kogălniceanu au a- vut de înfruntat împotrivirea atît a forțelor reacționare din interior, îndeosebi a moșierimii, interesată în păstrarea neatinsă a latifundiilor, cît și a forțelor reacțiunii externe, care nu vedeau cu ochi buni înfăptuirea unor măsuri sociale radicale în România. Cu toate că nu a dus la desființarea marilor latifundii, reforma agrară din 1864 a dat, prin transformarea proprietății a- grare de tip feudal, în proprietate de tip burghez, o puternică lovitură modului de producție feudal.Ca rezultat al acțiunii celor mai reacționare forțe din interior și a reacțiunii externe, Cuza a fost silit să abdice. în urma înlăturării lui, pe tronul României a fost adus Carol I, provenit din dinastia Hohenzollernilor.
Unirea - premisă 
a progresului economic 
și social al țării

Egalitate in fruntea clasamentului femininDintre meciurile programate ieri în campionatul feminin de handbal, a reținut atenția cuplajul de la Timișoara, unde actualele fruntașe ale întrecerii (formațiile „Rapid"- București și ,,Știința“-Timișoara) și-au disputat indirect șefia clasamentului. Rivalitatea n-a putut fi însă tranșată deocamdată, întrucît
Victorii 
la tenis de masă

La sfîrșitul săptămînii trecute sala 
sporturilor Floreasca a găzduit două 
înfîlniri internafionale de tenis de 
masă la care-au luat parte sportivi și 
sportive de frunte din Uniunea So
vietică și România. De fiecare dată, 
victoriile au revenit reprezentanților 
țării noastre. Pe echipe : România- 
U.R.S.S. (feminin) 3—1, România- 
U.R.S.S. (masculin) 5—0 ; în turneele 
individuale : la masculin — Dorin 
Giurgiucă, iar la feminin — Maria 
Alexandru.

Turneele individuale, desfășurate 
sîmbăfă după-amiază, au prilejuit de 
altfel un frumos succes pentru tînărul 
campion român Giurgiucă. El a cîști- 
gat 7 meciuri (a întrecut printre alții 
pe Amelin cu 3—2, pe Vartanian cu 
3—0 și, tot cu 3—0, pe colegul său 
de echipă Reti) pierzînd doar unul 
singur (la Gomoskov, cu 3—2). Locul 
doi în clasamentul turneului masculin 
a revenit sovieticului Gomoskov. 
Configurația definitivă a clasamentu
lui turneului feminin a putut fi cu
noscută de-abia după calcularea se- 
taverajului. Locul întîi l-a ocupat Ma
ria Alexandru, urmată de Zoia Rud- 
nova (U.R.S.S.) și Eleonora Mihalca.

ambele echipe au obținut victorii scontate : „Rapid" cu 11—7 la „Liceul nr. 4", și „Știința" cu 11—4 la „C.S.M." Sibiu. Ca urmare, după consumarea a cinci etape, ele se mențin pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte (9).în Capitală au avut loc, de asemenea, două partide, una dintre ele, „Știința"—„Tractorul" Brașov, încheindu-se cu un neașteptat rezultat de egalitate. Deși s-au comportat cu mult sub potențialul real, studentele conduceau la pauză cu 3—2, avantajul lor crescînd apoi la 6—3. Pînă la urmă însă brașo- vencele au obținut un prețios rezultat de egalitate : 6—6.Celelalte meciuri ale etapei s-au încheiat astfel: „Confecția“-Bucu- rești—„Mureșul“-Tg. Mureș 4—14 ; „Rulmentul" - Brașov — „Voința"- Odorhei 13—12.
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Unirea a constituit o premisă pentru crearea instituțiilor democratice burgheze, pentru dezvoltarea drepturilor și libertăților poporului. Ea a dat un puternic impuls vieții cultural artistice a țării, înmănunchierea valorilor spirituale din Muntenia și Moldova, la care se adăugau cele de peste Carpați, canalizarea energiilor spre realizarea idealului au fertilizat creația cultural artistică, contribuind la apariția unor opere valoroase, purtătoare ale ideilor nobile de dreptate socială, unitate și independență națională, ■j în perioada care a urmat unirii, s-a consolidat piața internă unică, s-au creat un șir de instituții de stat moderne, au luat ființă tot mai multe întreprinderi industriale, îndeosebi în ramurile alimentară și textilă, a început valorificarea unor resurse naturale — mai a petrolului. Concomitent s-au voltat căile de transport, în mul rînd căile ferate. \Dezvoltarea industrială a

creatoare național

ales dez- pri-țării
Pe scurt de peste hotare

• Creșterea bruscă a temperaturii a 
făcut ca la campionatele europene 
de bob de la Garmisch Partenkirchen 
(R.F.G.) să se anuleze ultimele două 
coborîri, pista fiind deteriorată. Clasa
mentul definitiv al campionatelor a fost 
stabilit pe baza rezultatelor înregistrate 
în primele două manșe, disputate sîmbă- 
tă. Boberii români Panțuru și Neagoe 
au ocupat locul 6 din 25 de formații 
participante, fiind precedați pe locul 5, 
la numai 48 de sutimi de secundă, de 
campionii olimpici Nash, Dixon (Anglia). 
Comentatorul agenției Sid Dusseldorf 
subliniază ca o surpriză comportarea 
bună a boberilor români care au reușit 
să întreacă multe echipe valoroase din 
Italia, Elveția și alte țări.

Titlul european a fost cîștigat de 
austriecii Erwin Thaler și Adolf Koxe- 
der.

o Reprezentativa de hochei pe ghea
ță a României și-a încheiat turneul în 
U.R.S.S., jucînd la Riazan cu formația 
Spartak. Hocheiștii români au obținut 
victoria cu scorul de 5-4 (2-1, 1-0, 2-3). 
Au marcat pentru echipa română Flo- 
rescu (3), Stefanov și I. Szabo.

• Atletul african Kipchoge Keino 
(Kenya) și americanul John Pennel au 
fost protagoniștii concursului atletic de 
sală desfășurat la Los Angeles. După 
ce a terminat pe locul doi în cursa de 
o milă (în urma lui Jim Grelle), Keino 
s-a revanșat, cîștigînd în aceeași seară 
proba de 2 mile cu timpul de 
8'42"6/t0. John Pennel a corectat cea 
mai bună performanță mondială de sală 
la săritura cu prăjina, trecînd peste 
ștacheta ridicată la 5,12 m. John Rambo 
a sărit la înălțime 2,18 m.

PRONOSPORT

Los Angeles, >— John Pennel sare 5,12 m.
Telefoto j U.P.I.-AGERPRES

Concursul din 23 ianuarie

Cagliari — Bologna (pauză) (0-1) 2
Cagliari — Bologna (final) (1-3) 2
Foggia — Juventus (pauză) (0—0) X
Foggia — Juventus (final) (0-0) X
Spăl — Napoli (pauză) (0-2) 2
Spăl — Napoli (final) (1—2) 2
Varese — Inter (pauzăl (0-1) 2
Varese — Inter (final) (1-3) 2
Catania — Brescia (1-D X
Fiorentina — Atalanta (1-0) 1
Roma — Lanerossi (1-0) 1
Torino -— Sampdoria (1-0) 1
Milan —- Lazio (anulat)

a fost frînată însă pe de o parte de menținerea unor puternice rămășițe feudale în agricultură, iar pe de altă parte de politica monopolurilor străine, care au atribuit țării rolul de hinterland agrar și piață de aprovizionare și desfacere a produselor lor.Cu toate acestea, spre sfîrșitul secolului al 19-lea exista deja un număr de întreprinderi, dintre care multe utilizau mașinile cu aburi. In procesul de dezvoltare a relațiiloi’ capitaliste se făurea și în țara noastră un proletariat viguros, clasa cea mai înaintată a societății, singura consecvent revoluționară, care a preluat din mîinile burgheziei stindardul independenței naționale și al libertăților democratice, înscriind bogatele tradiții revoluționare ale mișcării noastre munci- torești.^ț măsura progresului in- dustrieif clasa muncitoare avea să crească necontenit în număr, ridi- cîndu-și nivelul de organizare și de experiență politică, afirmîn- du-se tot mai puternic în viața politică și socială a țării. în focul marilor bătălii de clasă de după primul război mondial, .proletariatul și-a creat partidul său revoluționar, marxist-leninist, ceea ce i-a dat posibilitatea să călăuzească cu succes întregul popor în lupta pentru răsturnarea regimului bur- ghezo-moșieresc, pentru făurirea unei noi orînduiri sociale.
■ ■' ' ............. . j , ,**5

★Avem fericirea să trăim vremuri în care idealurile, năzuințele mi- litanților pentru libertate și progres social din trecut au fost nu numai atinse, ci și imens depășite. O piatră de hotar în dezvoltarea țării noastre a marcat insurecția armată din august 1944, care a însemnat începutul revoluției populare în România, a deschis poporului calea luminoasă a eliberării patriei și făuririi orînduirii socialistei După decenii de luptă revoluționară, poporul muncitor, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului comunist, a răsturnat clasele exploatatoare de la cîrma țării, a instaurat propria sa domnie, a pășit la construirea socialismului, obținînd cea mai măreață cucerire a sa — victoria deplină a noii orînduiri în România.Marile cuceriri revoluționare ale poporului nostru se întruchipează strălucit în . făurirea Republicii Socialiste România, care, așa cum o caracterizează noua Constituție a țării, este „stat al oamenilor mun
cii de la orașe și sate, suveran, in
dependent și unitar. Teritoriul său 
este inalienabil și indivizibil".S-a schimbat radical înfățișarea României. De la o țară cu o industrie slab dezvoltată, cu o a- gricultură înapoiată, ea a devenit astăzi o țară cu o industrie puternică, în plin a- vînt, cu o agricultură în continuu progres. O puternică înflorire au cunoscut știința și cultura, s-a îmbunătățit considerabil nfvelul de trai al celor ce muncesc. Congresul al ÎX-lea al partidului, prin 'mărețul program pe care l-a elaborat, a deschis perspectivele unor noi și strălucite succese pe drumul înfloririi multilaterale a patriei, al desăvîrșirii construcției socialiste.Victoria socialismului a creat condiții pentru afirmarea din plin a ființei naționale a poporului nostru. în locul vechii societăți, împărțite în exploatatori și exploatați, țara noastră înfățișează astăzi.. tabloul unei societăți-unitare, omogene, în care toți cetățenii, indiferent de naționalitate, muncesc în strînsă unire pentru construirea socialismului. Comunitatea intereselor fundamentale ale cetățenilor patriei, înflorirea econorrHcă și culturală a țării, creșterea conștiinței socialiste a maselor determină dezvoltarea continuă a națiunii socialiste.Succesele în construcția socialistă, politica sa externă i-au adus țării noastre un mare prestigiu internațional. întemeindu-și relațiile sale cu alte state pe principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, România întărește alianța frățească cu toate țările socialister*dezvoită“legăturile eco- j nomice, tehnico-științifice și cui/ turale cu toate statele, fără de6- sebire de orînduirea lot socială, aducîndu-și contribuția la lupta forțelor păcii, progresului și socialismului din lumea întreagă.Liber și stăpîn pe destinele sale, încrezător în capacitățile lui creatoare, poporul nostru făurește cu optimism și vigoare, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, un viitor strălucit scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Se împlinesc astăzi 18 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Ungaria — document important al relațiilor frățești dintre cele două țări și popoare.După eliberarea de sub jugul fascist și instaurarea puterii populare, prietenia dintre popoarele român și ungar — cu adînci rădăcini în istorie — a căpătat un conținut calitativ nou. în Tratatul încheiat la 24 ianuarie 1948 își găsesc o grăitoare ilustrare relațiile de tip nou statornicite între țările noastre, relații bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării frățești, egalității în drepturi.în perioada care a trecut de la semnarea Tratatului, legăturile politice, economice și culturale între cele două țări vecine și prietene, angajate pe drumul construcției socialiste, s-au întărit continuu.O manifestare a acestor relații o constituie schimburile economice, livrările reciproce de produse, e- fectuate pe baza acordurilor existente, schimburi care, datorită realizărilor obținute de țările noastre în industrializarea socialistă și în dezvoltarea întregii economii, au căpătat noi posibilități de creștere, în acest sens, anul trecut a fost semnat un protocol privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice bilaterale și a livrărilor reciproce de mărfuri dintre cele două țări pe perioada 1966—1970. De asemenea, în cadrul sesiunii din septembrie 1965 a Comisiei de colaborare tehnico-științifică au fost prevăzute noi măsuri privind transmiterea reciprocă de documentații tehnice, vizite de studiu ale specialiștilor pentru cunoașterea realizărilor tehnico-științifice în domeniul industriei construcțiilor, industriei chimice, industriei

ușoare, alimentare, agriculturii și altele.Se dezvoltă, totodată, an de an, legăturile culturale și artistice ro- mâno-ungare, care permit cunoașterea reciprocă mai aprofundată a creațiilor spirituale ale celor două popoare, întărirea prieteniei frățești dintre ele.Pe plan extern, țările noastre, alături de celelalte state socialiste, militează pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, promovează o politică de pace și colaborare între popoare. Dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre țările noastre corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor român și ungar, intereselor unității și coeziunii țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.La cea de-a 18-a aniversare a Tratatului de prietenie, colaborară și asistență mutuală româno-un- gar, poporul nostru adresează poporului frate ungar un călduros salut și urări de noi succese în opera de desăvîrșire a construcției socialiste și în lupta pentru apărarea păcii.
TELEGRAMECu ocazia celei de-a 18-a aniversări a semnării Tratatului româno- ungar de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală, între ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Janos Peter, a avut loc un schimb de telegrame de felicitări prin care cei doi miniștri își exprimă convingerea că legăturile de prietenie și colaborare frățească dintre cele două țări se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și ungar, al întăririi unității țărilo? socialiste și al păcii în lume.(Agerpres)

Combinatul chimic de Ia Tiszaszederkăny este una din cele mai mari 
întreprinderi alo industriei chimice din R. P. Ungară. Recent, aici a in

trat în iunc|iune fabrica de îngrășăminte chimice azotoase 
(Interfoto — M.T.I.)

Dinamica performanțelor
(Urmare din pag. I)transmiterii rezultatelor la distanță. Firește, va crește gradul de mecanizare și automatizare a procesului de cîntărire și înregistrare, fiind total eliminate eventualele erori.

Fiecare nouă modernizare o fun
damentăm pe studii tehnico-econo- 
mice complexe, care vizează în prin
cipal reducerea gabaritelor, econo
misirea metalului prin extinderea uti
lizării maselor plastice, creșterea co
eficientului de protecție împotriva 
intemperiilor, în scopul prelungirii 
duratei de exploatare a aparatelor. Este edificator faptul că prin modernizarea basculelor transportabile de 500, 1 000 și 2 000 de kg, greutatea lor a fost redusă cu 18 la sută față de vechile tipuri. Numai la acest sortiment uzina realizează anual o economie de metal în valoare de 1 milion de lei. Masele plastice iau tot mai mult locul metalului. Nu a fost un lucru ușor, dar încercările și experimentările sistematice au ajutat anumite cadre tehnice din uzină să biruie inerția în acest domeniu, să se convingă cît este de util să se folosească mai larg în fabricație aceste excelente înlocuitoare ale metalului. Constructorul șef este 
preocupat acum de extinderea sfe
rei de aplicare a materialelor plas
tice, capabile să înlocuiască cu 
succes zeci de piese din metal ce 
intră în componența produselor noas
tre. Avantajele pe care le oferă sînt vizibile. Prin utilizarea lor se economisesc anual aproape 40 tone metal și, totodată, se asigură o creștere simțitoare a productivității muncii, întrucît diferite operații caracteristice prelucrării metalelor — strunjirea, galvanizarea, vopsirea — sînt complet eliminate. în plus, cîștigă mult și aspectul produselor.Nu mai puțin fructuoasă este și activitatea ce se depune în uzina noastră în domeniul asimilării noilor aparate de măsură și control. Cu toții știm că noțiunea de 
tehnică este o noțiune dinamică. 
Tocmai de aceea, serviciile noastre 
de concepție confruntă atent și 
exigent parametrii tehnico-funcfio- 
nali ai noilor produse cu ultimele 
realizări apărute în tehnică. Confruntarea are loc în mod permanent, în timpul proiectării, în faza omologării și a lansării în fabricație a noilor produse, pentru a măsura eficiența soluțiilor adoptate. Numai așa se explică de ce aparatele asimilate de curînd, cum

sînt balanța semiautomată de 5 kg cu proiecție, cele pentru încercat duritatea metalelor, dozatoarele pentru ciment și agregate folosite în industria construcțiilor, se ridică— din punct de vedere tehnic, calitativ și estetic — la nivelul celor mai bune realizări contemporane în acest domeniu. Edificatoare în acest sens este aprecierea asupra balanței semiautomate de 5 kg cu proiecție făcută de specialiștii Institutului de metrologie: „Noua balanță este un produs modern, de o concepție proprie, cu performanțe similare aparatelor străine".Experiența ne-a arătat că, pen
tru a ține pasul cu progresul tehnic, 
este necesar să scurtăm pe cît po
sibil durata de asimilare a noilor 
produse. Nu putem afirma că în acest domeniu serviciile de concepție ale uzinei au făcut totul. Dacă dozatoarele de agregate și ciment au fost asimilate în numai 7 luni, la alte produse durata de asimilare s-a prelungit pînă la doi ani. Or, se înțelege că dacă asimilarea nu se face într-un timp optim, aceasta poate să ducă la „îmbătrînirea" produsului chiar înainte de a fi introdus în fabricație. Iată de ce eforturile cadrelor inginerești din uzină sînt concentrate acum spre reducerea perioadei de asimilare a noilor produse prevăzute în planul tehnic pe acest an, printre care balanța analitică de mare precizie destinată cercetărilor, care ' în prezent se importă, balanța etalon de gradul 2 necesară laboratoarelor metrologice ale marilor unități industriale și institutelor de cercetări. dispozitivele de comandă program destinate utilajelor industriei textile.întregul nostru colectiv este ho- tărît să realizeze aceste aparate de mare precizie la nivelul tehnicii mondiale și, totodată, competitive din punct de vedere economic, să le livreze cît mai repede economiei naționale. Ne vom strădui să creăm proiectanților și tehnologilor noștri perspectiva clară asupra noilor produse pe care ' le concep, pentru ca ei să cunoască amănunțit condițiile în care acestea vor funcționa șl. prin aceasta, să adopte soluțiile cele mai eficiente, care să asigure beneficiarilor maximum de rezultate în exploatarea aparatelor fabricate de colectivul întreprinderii. Noi vedem în aceasta o cale importantă pentru ridicarea continuă a prestigiului „mărcii" fabricii. }
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Se pregătește un „nou plantt

SPANIA
BRAZILIA

Numeroși parlamentari americani cer încetarea agresiunii

Dezvoltarea schimburilor comerciale
amenințați exterminarea

„VOM DENUNȚA TRAGEDIA 
DIN VIETNAMWASHINGTON 23 (Agerpres). — Un grup de 76 de membri- 
democrați ai Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. au 
adresat președintelui Johnson o 
scrisoare în care cer să se pună 
capăt extinderii agresiunii din 
Vietnam. Morris Udall, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Arizona, a declarat : „Dorim ca președintele să 
cunoască părerile noastre în a- 
ccastă privință". Printre semnatarii scrisorii se află și liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, John Moss, președintele Comisiei mixte a Congresului S.U.A. pentru energie a- tomică, Holifield, președintele Comisiei pentru știință și astronau- tică, George Miller, și alții.

Consultările altele.Și
I

în cursul dezbaterilor la cunoștința C.C. al

travine convenției judiciare franco- 
marocane și deci nu se va consi
dera, așadar, obligat să-i extră
deze pe cei trei cetățeni.

continuă...
ITALIA

NIGERIA. Patrule militare pe 
zile orașului Lagos

INDCyziA.: Noi elemente
De aproape patru luni, Indonezia trăiește într-o atmosferă de tensiune. După evenimentele de la 30 septembrie, peste țara insulelor s-a așternut vălul întunecat al vărsărilor de sînge și al terorii împotriva forțelor democratice. Pretextînd sancțiuni împotriva participanților la așa-zisa „mișcare de la 30 septembrie", forțele extremiste de dreapta din cadrul armatei, cercurile politice cele mai reacționare s-au lansat într-o campanie antidemocratică de masă, năpustindu-se în primul rînd asupra comuniștilor indonezieni, asupra partidului comunist care a jucat un rol important în cucerirea și consolidarea independenței tînărului stat. Pînă în prezent organizațiile P.C.I. au fost interzise în peste jumătate din districtele militare ale Indoneziei. Arestări, torturi, zeci de mii de asasinate. Este uzitat întregul arsenal de metode barbare ce amintesc de cele mai negre pagini ale istoriei: incendieri și devastări ale sediilor Partidului Comunist Indonezian, cărți arse pe rug. Totul este dirijat după bunul plac al forțelor reacționare, care continuă să pună în aplicare intențiile lor declarate de „exterminare fizică" a partidului comunist.în timpul unei recente întruniri a cabinetului indonezian, anunță a- genția Antara, președintele Sukarno a arătat că de la 1 octombrie și pînă în prezent în țară au fost ucise peste 87 000 de persoane. „Unii observatori au comunicat cifre mult mai mari, 150 000 de morți sau chiar mai mulți" — scrie ziarul englez «Guardian». Iar agenția Associated Press, referindu-se la declarațiile unor diplomați occidentali, arată că „numărul victimelor variază între 100 000 și 200 000". „Oamenii sînt omorîți în Indonezia intr-un ritm mai rapid decît în Vietnam — arată «Guardian». Un asemenea număr de oameni n-ar fi putut lua parte cu toții la un pretins complot".Nu se știe nimic despre soarta conducătorilor Partidului Comu- Indonezian. Din relatările

Sîmbătă a fost creat un nou 
„Comitet al conștiinței", care își 
propune să mobilizeze opinia pu
blică americană pentru a deter
mina guvernul să înceteze agre
siunea din Vietnam. Printre cei care fac parte din acest comitet se numără și Martin Luther King, lider al populației de culoare din S.U.A, laureat al Premiului Nobel pentru pace. „Noi, cei care 
semnăm declarația de constituire a acestui comitet — a declarat Alfred Hassler, secretar executiv al comitetului — vom denunța tra
gedia din Vietnam". Comitetul își va desfășura activitatea, potrivit agenției U.P.I., sub lozinca „cei pe 
care îi omorîm în Vietnam sînt 
frații noștri".

ROMA 23 (Agerpres). — Președintele Italiei, Giuseppe Saragat, a continuat duminică consultările în scopul lichidării crizei guvernamentale. El i-a primit pe rînd pe cei trei fc-ti președinți ai Consiliului de Miniștri al guvernului de-
HB BANGKOK. Guvernul tailandez a 

trimis sîmbătă la granița cu Cam- 
bodgia 400 de marinari, ca urmare a in
cidentelor care au avut loc cu puțin 
timp înainte. Oficialități aje guvernului 
de Ia Bangkok au declarat că în aceste 
incidente nu au fost semnalate pierderi 
de vieți omenești, dar că datorită schim
bului de focuri dintre trupele de gra
niță au fost avariate un templu și o 
școală din localitatea Hard Lek, provin
cia Trad.

comuniș- un front toate or-

agențiilor de presă rezultă că o parte dintre ei au fost asasinați. însuși președintele P.C.I., D. N. Aidit, așa cum reiese din numeroase telegrame și din unele informații publicate în ziarele indoneziene, ar fi fost a- restat și ucis de către unități militare reacționare.Știri sosite de la Djakarta atestă faptul că membrii partidului comunist, care au avut anumite funcții în aparatul de stat, au fost înlăturați ; membrii guvernului, din rîndul comuniștilor, nu mai participă la ședințele cabinetului. Agenția United Press1 International informează că generalul Nasution a semnat instrucțiuni pentru înlăturarea comuniștilor și simpatizanților lor din orice funcții guvernamentale.Sub firma răfuielii cu tii, reacțiunea a deschis mult mai larg, lovind în ganizățiile democratice și progresiste. Interzicerea sindicatelor, a unor organizații obștești și studențești a fost urmată de epurarea elementelor democratice din rîndul armatei, aparatului administrativ și de stat, instituțiilor de în- vățămînt. Numai de Ia Universitatea din Djodjakarta au fost excluși 3 000 de studenți și peste 1 200 de asistenți și profesori.Paralel, încurajate de această „cruciadă", s-au activizat în cel mai înalt grad diferite grupări politice ultrareacționare, interzise prin lege, care acum servesc ca un prelungitor al săbiei ridicate deasupra Indoneziei.Toate acestea se petrec pe fondul unei înrăutățiri continue a situației economice. „Ciocnirile sînge- roase și campania anticomunistă din țară au afectat în mod grav producția" — scrie France Presse. Agențiile de presă anunță că producția industrială a înregistrat o scădere pronunțată datorită deteriorării utilajului și lipsei de energie electrică. Exporturile în domeniul principalelor produse — petrol, cauciuc, cositor — sînt în scădere. Prețul orezului, aliment de bază; a crescut de peste 7 ori. Are loc o scădere vertiginoasă a va

LONDRA 23 (Agerpres). — In cercurile politice britanice s-a . aflat că la Londra este în curs de pregătire un „nou plan" în problema rhodesiană. La pregătirea lui ia parte și președintele Tribunalului Suprem ai Rhodesîei, Hugh Beadle, sosit la Londra la începutul săptămînii pentru a purta discuții cu premierul Wilson și alte oficialități guvernamentale. „Noul plan" prevede includerea în cabinetul rasist al lui Smith a cîtorva „liberali" din rîndul albilor, precum și a cîtorva „moderați" africani pentru a se crea în acest fel aparența unui „guvern național rhodesian".Esența planului, precizează unii observatori, constă într-o manevră, condusă cu abilitate, menită să înlăture de la conducerea Rho- desiei pe reprezentanții principa- 

mocrat-creștin, Fanfani, Pella Scelba. Fanfani este conducătorul aripii de stingă a partidului democrat creștin, Pella și Scelba aparțin aripii de dreapta.Deși după încheierea convorbirilor nu a fost făcut cunoscut conținutul tratativelor, unele agenții de presă presupun că Fanfani a recomandat președintelui să mențină formula centru-stînga, (adică guvernul de coaliție alcătuit din creștin-democrați, socialiști și so- cial-democrați), urmînd ca aripa condusă de el să dețină mai multe portofolii în noul guvern.Saragat l-a primit, de asemenea, pe Pietro Ingrao, președintele grupului de deputați comuniști.

că demons- loc sînt în-

loni monedei naționale. Ziarul «Financial Times» vorbește despre „noul val al inflației", precizînd că „prețurile la principalele bunuri de consum sînt în creștere și nu există nici o perspectivă ca în viitorul apropiat ele să fie stabilizate".în ultima vreme, au intervenit noi elemente * de încordare. La Djakarta au avut loc demonstrații antiguvernamentale ale studenților îndreptate Împotriva scumpirii costului vieții, în cadrul cărora s-a cerut demiterea unor miniștri. Demonstrațiile au fost îndreptate îndeosebi împotriva partidului comunist. In ciuda interzicerii formale a manifestațiilor de către armată, acestea s-au desfășurat zile în șir. „Acum — scrie agenția Reuter — se recunoaște trațiile care au dreptate împotriva președintelui Sukarno personal și a cabinetului său". „Chairul Saleh, al treilea vice- premier, anunță aceeași agenție, a afirmat într-o emisiune radiodifu-■ zată acest lucru și a adăugat că • este clar că demonstrațiile studenților au fost exploatate de colonialiști și imperialiști".Numeroși observatori subliniază că de fapt greaua situație economică și politică creată este folosită pentru a se accentua cursul spre reac- țiune. Traducerea în fapt a intențiilor forțelor reacționare a ajuns într-un asemenea stadiu încît, potrivit aprecierilor unor comentatori, autoritățile civile au mai mult o prezență formală. Zilele trecute, potrivit postului de radio Djakarta, președintele Indoneziei a declarat la un miting de masă că deține dovezi că forțe clandestine au complotat răsturnarea sa. Aceasta nu este numai o- pera colonialiștilor și imperialiștilor, ci și a agenților lor din Indonezia, a spus el. La rîndul său, primul vic.eprim-ministru, Subandrio, a spus că „dușmanii revoluției sînt în prezent foarte activi în încercările lor de a-1 răsturna pe președinte". S-au creat pînă acum trei grupări politice care afirmă că au drept obiectiv apărarea persoanei președintelui Sukarno.Zilnic sosesc știri care adaugă noi amănunte despre grelele încercări prin care trece poporul indonezian. O asemenea situație nu poate decît să bucure cercurile imperialiste care mizează pe scindarea unității forțelor' național-demo- cratice ale țării. Aceste cercuri — a declarat președintele Sukarno — 

lelor partide africane — Uniunea Poporului African Zimbabwe (ZAPU) și Uniunea Națională Africană Zimbabwe (ZANU). Pe de altă parte, diplomația și conducerea militară britanică se străduiesc să prevină trecerea la acțiuni directe ale populației africane împotriva regimului rasist. în acest caz, guvernul britanic intenționează, potrivit planului, să aducă forțe militare pentru a înăbuși orice acțiune africană.
Tratative comerciale
chino-japonezePEKIN 23 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, Consiliul chinez pentru promovarea comerțului internațional și delegația Asociației pentru promovarea comerțului japono—chinez, care a făcut o vizită de prietenie în R. P. Chineză, au dat publicității un comunicat comun în care se arată că vizita delegației japoneze s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, prilejuind un schimb sincer de păreri asupra situației actuale din Asia, relațiilor și comerțului dintre China si Japonia, precum și asupra schimburilor comerciale pe 1966.In comunicat se arată că cele două părți și-au exprimat dorința ca toate obstacolele artificiale dintre China și Japonia să fie înlăturate și schimburile comerciale chino—japoneze să se dezvolte. în aceeași zi, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit pe membrii delegației japoneze, condusă de Kazutsura Kawase, și a avut cu ei o convorbire prietenească.

„desfășoară o intensa activitate subversivă" și „așteaptă să începem să ne luptăm între noi pentru a intra în țară".Opinia publică progresistă din întreaga lume privește cu îngrijorare desfășurarea evenimentelor din Indonezia, văzînd în ele acte care aduc grave prejudicii intereselor poporului indonezian, lovesc în cuceririle sale obținute cu sînge și
Relans sau fenomene

„Relansarea Pieței comune" — cum a denumit presa occidentală încercarea de a reînnoda firele „integrării" vest-europene rupte în mod dramatic cu 6 luni și jumătate în urmă '— s-a desfășurat in săptămîna încheiată în două acte :— primul, la Luxembourg cu participarea celor șase miniștri, de externe ai țărilor „Micii Europe" și în absența unui personaj principal, președintele Comisiei executive a C.E.E., Hallstein ;— al doilea act s-a consumat la 
Strasbourg, în decorul policrom al celor 142 de deputați proveniți din parlamentele celor șase țări, ce formează „Adunarea", sau, mai uzual, „Parlamentul european". A- cest organ exclusiv consultativ al C.E.E. n-a avut decît un rol simbolic pînă la ruptura de la 30 iunie 1965 ; atunci s-a vorbit despre el în legătură cu propunerea de a i se acorda o serie de noi prerogative de natură să accentueze rolul politic supranational al a- cestui organism. Opoziția părții franceze față de această propunere („nu este vorba de o adunare parlamentară, ci de o adunare de parlamentari". — au spus repre-1 zentanții Parisului) a fost unul din motivele care au provocat cea mai acută criză din existența Pieței coțnune.Fiind prima din acest an, sesiunea de la Strasbourg avea pe ordinea de zi puncte cu caracter de bilanț. în raportul economic, Robert Marjolin, vicepreședinte al Comisiei, a pronosticat că „în ' 1966 situația economică. s-jȘr- ,pu- ; tea să fie mai bună decît în 1965", jdar'a subliniat totodată’ că yâ trebui să se facă față „amenințării pe care o reprezintă evoluția inflațio-

DUPĂ 0 ÎNDELUNGATA 
PERIOADĂ DE LINIȘTE

NICOSIA 23 (Agerpres). — In re
giunea Kyrenia a fost semnalat sîm
bătă seara un incident. După cum 
relatează agenția France Presse, a 
avut loc o ciocnire între un grup 
de cipriofi greci ți un grup de ci- 
prioți furci. Potrivit purtătorului de 
cuvînf al forjelor O.N.U. staționate 
pe insulă, un cipriot turc a fost grav 
rănit. Acesta este primul incident 
care s-a produs pe insulă după o 
îndelungată perioadă de liniște, re
latează aceeași agenție.

■ BUDAPESTA. La 22 ianuarie a avut loc o ședință a Prezidiului Consiliului National al Frontului Popular Patriotic din Ungaria. Prezidiul a dezbătut directivele Comitetului Central al P.M.S.U. cu privire la reforma sistemului de conducere a economiei. Prezidiul și-a exprimat acordul deplin cu privire la necesitatea reformei, a aprobat directivele și a hotărît ca observațiile și propunerile făcute să fie aduse P.M.S.U.
Declarația guvernului marocan 
în „cazul Ben Barka"

de a fi inifilicăți iii „hazul Ben I Barka". Guvernul Marocului, se _ 
subliniază în declarație, consideră I că emiterea acestor mandate con- IIRABAT 23 (Agerpres). — Gu

vernul Marocului a dat publici
tății o declarație, anunțind că res
pinge mandatele internaționale de 
arestare emise de procuratura 
franceză împotriva unor cetățeni 
marocani — printre care ministrul 
de interne al acestei țări — acuzați

sudoare după îndelungați ani de luptă împotriva opresiunii colonialiste. Oamenii muncii din România, care au urmărit cu simpatie lupta poporului indonezian pentru libertate și independență, eforturile lui pentru renașterea națională condamnă prigoana anticomunistă, antipopulară, dezlănțuită de reac- țiune și își exprimă speranța că poporul indonezian, forțele sale înaintate, vor reuși în cele din urmă să înfrîngă cercurile retrograde, să rioadă de interesele bertate, pace.
depășească această pe- grea încercare, să apere sale fundamentale de li- democrație, progres și

nistă generalizată în comunitate". Fenomenele de încetinire a creșterii economice, ca și alte fenomene economice si financiare înregistrate în ultimii ani, învederează că participarea la Piața comună nu a absolvit de instabilitate economiile țărilor respective și ele contribuie la destrămarea iluziilor pe care nu puțini- oameni din Occident și le-au făcut în legătură cu Piața comună.Ceea ce a constituit însă centrul de interes și preocupare al discuțiilor din parlamentul european a fost însuși viitorul „Micii Europe" în lumina rezultatului negativ al reuniunii de la Luxembourg. Parlamentarii aveau să afle din raportul primului ministru al Luxembourgului, Werner, președintele în exercițiu al, Consiliului ministerial al C.E.E., și din gura altor miniștri, care s-au deplasat prompt de la Luxembourg la Strasbourg (numai Franța n-a fost reprezentată la nivel ministerial), că nici un acord n-a fost realizat în problemele decisive, că divergențele subzistă, că s-a convenit doar ca negocierile să fie reluate la 28 ianuarie.Atît păreri exprimate la Strasbourg, cît și comentariile pre-’ sei internaționale descriu în culori sumbre situația creată, relevă profunzimea contradicțiilor și exprimă îndoieli cu privire la posibilitatea reconcilierii lor la a- propiata reîntîlnire. „Mica Europă 
la ora alegerii" este titlul comentariului din „Tribune de Geneve", în articolele ziarelor vest-germâne revin calificativele : „decepție, a- mărăciune, situație gravă". „Combat" observă: „Problema rămîne întreagă : ea este aceea a conflictului între teoria in-

Cîteva din obiectele de artă populară românească prezentate în cadrul 
expoziției deschise în orașul Malmd (Suedia)

Foto : REPORTAGEBILD

Un „adevărat 
genocid"RIO DE JANEIRO 23. Corespondentul Agerpres, V. Oros, transmite : Presa braziliană publică declarațiile pastorului iezuit Valdemar Veber, despre situația indienilor din regiunea cuprinsă între rîurile Xingu și Tapajos din statul Mato Grosso. Veber afirmă că în regiune se comite un „adevărat genocid", încercîndu-se exterminarea a 7 000 de indieni din 35 de triburi. Potrivit declarațiilor pastorului, indienii sînt urmăriți și expulzați din satele lor de către albii care exploatează această regiune bogată în aur, plante medicinale, cauciuc și Băștinașii care refuză să-și părăsească locuințele sînt uciși grenade și mitraliere.

in
(Urmare din pag. I) Ghi- Deci, el a

tegraționistă (promovată cinci) și teza Europei statelor (sprijinită de guvernul francez)".Așa cum s-a mai arătat, pozițiile care au fost reafirmate și care rămîn în continuare în dispută privpsc două probleme cu caracter esențialmente politic : rolul și stilul Comisiei executive și modalitatea de vot în cadrul Consiliului ministerial. Partea franceză reproșează Comisiei asumarea linei serii de atribuții care nu sînt de competența ei și tendința de a se erija într-un adevărat guvern supranational. Totodată, guvernul francez se opune introducerii votului majoritar în locul regulii unanimității, existente pînă acum. în ambele probleme, el pornește de la punctul de vedere exprimat' adesea de președintele Franței, de Gaulle, că „singure națiunile, guvernele, corjtrolate de parlamente, au puterea de a decide în Piața comună".Din această poziție de principiu s-au inspirat și propunerile pe care reprezentantul francez, Couve de Murville, le-a prezentat în cadrul reuniunii de la Luxembourg. Memorandumul cu privire la funcționarea Comisiei executive nu contestă acesteia prerogativele care decurg din Tratatul de la Roma, dar le aduce zece corectări care tind s-o limiteze la funcția de instrument de lucru în serviciul Consiliului ministerial și să împiedice o serie de practici de știrbire a suveranității statelor participante.Dezacordul manifestat la Luxembourg în urma „rezervei generale" pe care a făcut-o reprezentantul vest-german Schroeder — și care a generat „o bruscă tensiune franco-vest-gerrhană" (Le Monde) — a devenit și mai evident la Strasbourg, unde ministrul de externe olandez Luris a decla- îat că guvernul său -rămîne ferm în favoarea votului majoritar și unde o serie de deputați din țările participante au criticat, de pe poziții „europeiste", propunerile I franceze.Ce va aduce actul al IlI-lea ca- I re va începe1 vinerea viitoare ? | Scepticismul dăinuie. La Paris, din sursă oficială, se menționează că negocierea a fost angajată, dar I că ea nu va fi deloc ușoară. Ministrul de externe belgian Spaak a afirmat că „dacă această criză va | persista încă vreo cîteva săptămîni sau luni procesul dezintegrării,sau lunicare a început din luna iunie anul trecut, va afecta în mod grav existența comunității".în momentul declanșării crizei s-a vorbit despre o cutie a Pandorei care o dată deschisă va lăsa să tîșnească o serie de noi și noi contradicții cu neputință de împăcat. Cutia Pandorei continuă să rămînă deschisă.
Ion FÎNTTMARU
Dumitru ȚINU I

în căutarea 
proiectilului atomicMADRID 23 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că operațiunile de căutare a proiectilului atomic căzut în sudul Spaniei, în urma prăbușirii unui bombardier american B 52, continuă tără succes. Generalul american Wilsonwo, care conduce operațiunile, a hotărît sporirea efectivelor și mijloacelor de investigație. în căutarea proiectilului au fost mobilizate toate forțele aero-navale militare americane de la baza spaniolă Rota, marina spaniolă și chiar mici ambarcațiuni pescărești. în același timp presa spaniolă continuă'campania de „liniștire" a populației, alarmată de creșterea radiațiilor în regiunea în care s-a produs accidentul.

le. Cam de prin anul dul are 55 de ani. trăit în epoca feudală, iar acum e martor și constructor., al ril sociăliste. Măsurînd între epoci, ai senzația că șeală ; că omul ar trebui nu 55, ci... cîteva sute de e un supracentenar. Ca și aproximativ o cincime din populația Mongoliei. Căci mgre e drumul străbătut de cei care ș-au smuls de sub călcîiul foștilor stăpîni feudali.

orîndui- distanța e o gre- să aibă ani ; că

TinerețeCombinatul de prelucrase a pieilor se bucură de prestigiul unui „bunic". A fost construit în anul... 1934. în anul 1959 și-a recăpătat titlul dp „tînăr", deoarece a fost reconstruit aproape în întregime. Cu linii automate pentru confecționarea încălțămintei, cu utilaj nou pentru tăbăcării. Produce anual circa 100 000 000 perechi de cis- me, zeci de mii de haine de piele, dispune de o tăbăcărie care prelucrează anual 130 000 000 piei. Directorul combinatului are 30 de ani. A ținut să precizeze, cînd a venit, vorba de muncitori, că peste 70 la sută din numărul lor sînt tineri.în gospodăria agricolă de stat din Karakorum l-am întîlnit pe inginerul agronom Gombosuren, în vîrstă de 28 de ani. Ne-a povestit că anul acesta a obținut de pe suprafața cultivată cu grîu o recoltă de aproape 1 200 kg la hectar. Poate n-ar părea mult, dacă n-am ține seama de faptul că altitudinea este de circa 1 500 metri deasupra nivelului mării, că pînă în anul 1956 aici nu se făcea a- proape deloc agricultură.Orhonul, nul cu apa limpede ca lacrima, vechi de cînd e muntele Hangai pe lîngă care curge, a devenit și el „tînăr". I s-a săpat albie nouă, lungă de 372 kilometri, iar în dreptul gospodăriei de' stat Karakorum s-a construit hidrocentrala Hugi. Strînse într-un bazin de acumulare, apele lui irigă 8 000 hectare de pămînt.
„Bairta"Trăsătură comună a mongolilor, ospitalitatea capătă forme dintre cele mai variate. In orașul Arvai- her, capitala aimakului Uhurhan- gai, mi-am dat seama că un cu- vînt este foarte des folosit. Atunci cînd vînzătorul este rugat să aleagă el o anumită marfă, spune cumpărătorului : „bairta". Pionierul care mi-a agățat de gît cravata roșie, mi-a spus după aceea : „bairta". După ce, în iurta din somonul Delghereh de pe coastele Hangaiului, am băut ceaiul amestecat cu smjntînă aromată, gazdele mi-au spus • „Bairta".— înseamnă „mulțumesc", „îți sînt recunoscător", „îți doresc să fii fericit* etc. etc. — mi-a răspuns colegul mongol cînd l-am rugat să-mi spună sensul cuvîntului."Sînt semne ale ospitalității unui popor prieten, care-și descoperă pe zi ce trece măsura marilor sal9 capacități creatoare.
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