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24 IANUARIE UNIREA — 
eveniment cu ample consecințe 

asupra progresului 
social-economic al României

RĂSPUNDEREA Tiberiu HORVATH 
vicepreședinte 

al Băncii ae Investiții
In ziarul de azi

OAMENILOR DE LA
înfăptuirea vastului program de 

investiții prevăzut pentru anii cin
cinalului, în condiții de înaltă efi
ciență economică, este condiționată 
în mod direct și hotărîtor de ela
borarea în timp util și în condiții 
corespunzătoare de calitate a pro
iectelor. în acest sens, indicația 
dată de conducerea partidului, po
trivit căreia în faza de elaborare 
a studiilor tehnico-economice și a 
proiectelor să se acorde întreaga 
atenție alegerii proceselor tehnolo
gice, stabilirii mărimii optime a 
capacității de producție, adoptării 
de soluții constructive cît mai eco
nomice și eficiente, care determi
nă micșorarea ponderii construcții
lor în totalul investițiilor, reduce
rea consumului de metal, definește 
cît se poate de limpede marea răs
pundere ce revine proiectanților 
pentru calitatea proiectelor destina
te noilor obiective de investiții.

Unele institute de proiectare au 
obținut succese în sensul aprofun
dării soluțiilor tehnico-economi
ce propuse. în alegerea 
mai moderne variante 
nologie, justificate pe 
nei ' temeinice analize

PLANȘETĂ
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■ Viața de partid 

Selecția acționea
ză de la sine...

■ „Dragă nea

Costică..."
(foileton)

celor 
de teh- 
baza u- 

econo- 
mice. Este edificator în acest sens 
proiectul fabricii de policlorură de 
vinii în curs de construcție la 
Combinatul chimic Rîmnicu-Vîlcea, 
elaborat de Institutul de proiec
tări pentru industria chimică orga- 

*nică de bază și petrochimică 
(IPROCHIM). Varianta optimă a 
reliefat că pentru a se obține cel 
mai redus preț de cost este indicat

La Cluj

UN MARE
COMPLEX
ȘCOLAR

PROFESIONAL
La Cluj începe în curînd 

construcția unui mare complex 
școlar profesional, unde vor 
învăța circa 2 500 de elevi. La 
construcția lui contribuie Mi
nisterul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, Ministerul 
Căilor Ferate și Ministerul In
dustriei Alimentare. Despre 
noul complex școlar, arhitecta 
Marioara Salvanu, de la 
DSAPC-Cluj, ne-a relatat ur
mătoarele :

— Complexul 
sat în imediata 
noului cartier 
astfel că va completa ansam
blul urbanistic al acestei părți 
a orașului. El se va întinde pe 
o suprafață de peste 7 hectare 
și se va compune din mai mul
te clădiri. în primul rînd e 
vorba de clădiri de școală și de 
două cămine cu cite 600 locuri 
fiecare și unul cu 300, o can
tină unde vor servi masa 2 000 
de elevi în trei serii și un a- 
telier pentru practica profesio
nală. Complexul va fi deservit 
de o centrală termică proprie, 
o spălătorie mecanică și alte 
anexe. întregul ansamblu va 
fi dotat cu utilitățile necesare. 
Etapa de perspectivă pre
vede în plus construcția u- 
nei săli de festivități și a 
alteia de gimnastică, dotări de 
asistență medicală etc., pentru 
care s-au rezervat și amplasa
mentele. Tot în viitor, în ime
diata apropiere, se prevede 
construcția unei școli cu cămin 
și cantină a Ministerului Ener
giei Electrice.

Proiectele 
școlare au 
Se lucrează la proiectul ce- 

clădiri șco- 
precum și

să se fundamenteze fabricația pe o 
altă materie primă decît cea folo
sită în prezent la Combinatul chi
mic Borzești — și anume pe eti- 
lenă, în loc de acetilenă ; ca ur
mare, prețul de cost al policloru- 
rii de vinii ce se va fabrica aici 
va fi cu aproximativ 30 la sută 
mai redus. Acest exemplu și al
tele demonstrează că numai un 
studiu temeinic al mai mul
tor variante de proiect poate duce 
Ia o fundamentare aprofundată a 
eficienței economice a unei inves
tiții și la adoptarea soluțiilor celor 
mai corespunzătoare.

Insist asupra acestei cerințe ca
litative esențiale în munca de pro
iectare, întrucît unele institute nu 
o iau îndeajuns în considerare la 
elaborarea anumitor documentații. 
Studiul tehnico-economic pentru 
dezvoltarea Fabricii de carton as
faltat Teleajen, întocmit de Insti
tutul de proiectări pentru construc
ții și materiale de construcții, a 
prezentat inițial carențe serioase 
din punct de vedere al soluțiilor 
tehnice propuse și, pe bună drep
tate, a fost respins de către or
ganele centrale de avizare. Aceas
ta înseamnă că proiectanții care 
l-au elaborat au dovedit un simț 
scăzut de răspundere în alegerea 
celor mai avansate procese tehno
logice, ceea ce a avut ca efect, 
pe lîngă prezentarea unei docu
mentații cu eficiență redusă, chel
tuirea unui mare număr de ore de 
proiectare pentru refacerea ei și în- 
tîrzierea începerii lucrărilor de 
construcție la obiectivul respectiv.

După cum se știe, conducerea 
partidului a subliniat necesitatea e- 
vitării oricăror exagerări în dimen
sionarea suprafețelor și volumelor 
construcțiilor industriale, reducerii 
ponderii construcțiilor în totalul 
investițiilor, în favoarea dotării lor 
cu mașini și utilaje perfecționate. 
Sînt de relevat în acest sens rea
lizările Institutului de proiec
tări pentru industria alimentară. 
La proiectele pentru fabricile 
de zahăr de la Oradea și Corabia, 
elaborate în 1966, ponderea lucră
rilor de construcții-montaj în tota
lul investițiilor a fost redusă la 
55 la sută, față de 65 la sută în 
cazul fabricii de zahăr Bucecea, 
construită cu cîțiva ani în urmă. 
Rezultate pozitive în acest domeniu 
au obținut și institutele de proiec
tări ale Ministerului Energiei E- 
lectrice, Ministerului Industriei 
Ușoare, Ministerului Industriei 
Chimice. Totuși, la avizarea docu
mentațiilor de către consiliile teh- 
nico-economice ale unor ministere 
și C.S.C.A.S. s-a constatat că în 
multe cazuri se pot reduce simți
tor suprafețele construite și înălți
mile clădirilor, ceea ce arată că în 
acest domeniu nu toți proiectanții

au depus eforturile cuvenite pentru 
eliminarea oricăror supradimensio
nări.

Cu acuitate se pune problema 
aprofundării soluțiilor constructi
ve adoptate prin proiectare, în 
scopul reducerii substanțiale a 
consumului de metal în construc
ții — sarcină asupra căreia s-a 
atras în mod serios atenția la ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie

& De ce nu ați făcut
la timp aceste calcule
elementare ale pro
ductivității muncii?

Poporul român sărbătorește as
tăzi împlinirea a 108 ani de la Uni
rea celor două Principate — Mol
dova și Țara Românească — eve
niment politic de o istorică însem
nătate, care a pus temeliile statului 
național român, deschizînd perspec
tive luminoase luptei poporului 
pentru cucerirea independenței, 
pentru realizarea înaltului ideal al 
desăvîrșirii unității naționale. Ziua 
de 24 ianuarie 1859 — ziua Unirii 
— va rămîne înscrisă pentru tot
deauna cu litere de aur în istoria 
patriei.

Unirea a constituit expresia unei 
necesități legice — rezultatul unui 
îndelungat proces istoric, ale cărui 
rădăcini sînt împlîntate în adîn- 
cul veacurilor, în însăși perioa
da începuturilor formării po
porului român. Deși împreju
rări istorice vitrege au făcut 
ca poporul nostru să trăiască, 
de-a lungul Evului Mediu, în for
mații statale deosebite, nici grani
țele politice, nici stăpînirile străi
ne n-au putut împiedica dezvol
tarea sa ca popor unitar, continui
tatea sa neîntreruptă pe teritoriul 
pe care s-a format. Multiple legă
turi — economice, culturale, poli
tice — au sudat, peste veacuri, în- 
tr-o tot mai strînsă simbioză, țările 
române. Ca un viguros liant ce 
încheagă și ridică către înalturi 
mărețe zidiri, ideea comunității de

de prof. univ. 
Valerian POPOVICI

a fost’ ampla- 
vecinătate a 
Gheorghieni,

unei clădiri 
fost terminate.

lei de-a doua 
lare, ai cantinei, 
la rețelele și drumurile din 
incintă. Ne străduim să ter
minăm întreaga documentație 
intr-un timp cit mai scurt, pen
tru ca trustul regional de cons
trucții să poată lucra pe un front 
cît mai larg. Avîndu-se în vede
re că încă în acest an vor trebui 
executate lucrări în valoare de 
peste 11 milioane lei, este ne
cesar ca beneficiarii să ne 
pună la dispoziție în timp util 
toate datele necesare pentru 
întocmirea documentației.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

PROFILUL
VETRE LOR

(Continuare în pag. a IlI-a)

prof. univ. H. H. STAHL

vai sau 
precum 
aproa- 

ve- 
fiind

O temă pentru 
sociologi, agronomi 
și urbaniști —

Trecerea satelor noastre 
la forme de organizare 
cooperatistă și la o agri
cultură modernă impune 
o reexaminare multilatera
lă a modului în care se 
află structurate „vetrele 
de sat*.

Intr-adevăr, generațiile 
trecute își organizaseră a- 
cest teritoriu pe potriva u- 
nor vechi nivele de dez
voltare tehnică și socială.
Aveam sate rotund-com- 
pacte, în care casele, 
cu fațada la uliță, erau 
lipite calcan de calcan; 
sate în care casele, mai 
resfirate, erau distanțate 
între ele prin loturi a- 
gricole ; sate în care ca
sele se înșirau la nesfirșit

De aici, din secția cazangerie a uzinelor „Grivița Ro
șie" din Capitală, noi utilaje complexe vor lua în cu- 
rînd drumul spre marile combinate ale industriei noas
tre chimice. Principala preocupare a colectivului aces
tei secții este în prezent extinderea aplicării măsuri
lor tehnico-organizatorice care asigură reducerea 

consumului specific de metal
(Foto : Agerpres)

de-a lungul unei 
al unor drumuri, 
și sate în care 
pe nici nu existau 
tre de sat, casele 
împrăștiate pe toată su
prafața disponibilă, lega
te fiind între ele doar prin 
poteci.

Restructurarea trupuri
lor de moșie a fost cea 
dintîi problemă care s-a 
impus atenției celor care 
aveau sarcina introducerii 
unor noi tehnici agricole. 
Este știut că tractorul, ca 
și toate mașinile moder
ne, nu poate lucra decît 
pe mari suprafețe, nici
decum pe petice mărunte 
de pămînt. Introducerea 
unor rotații raționale a

neam și de limbă s-a transmis în 
poporul nostru din generație în 
generație, aprinzînd în inima sa și 
întețind, cu scurgerea anilor, tot 
mai vie hotărîrea de a înlătura 
vremelnicele granițe dintre fiii ace
luiași neam. Cronicarii veacurilor 
XVII—XVIII — Grigore Ureche, 
Miron Costin, Constantin Cantacu- 
zino — mitropolitul Simion Ștefan, 
marele erudit de talie europeană 
Dimitrie Cantemir, reprezentanții 
școlii ardelene — Samuil Micu, 
Gheorghe Șincai, Petru Maior și 
mulți alți vrednici și luminați ex- 
ponenți ai sentimentelor și năzuin
țelor poporului au fost totodată 
apărători și susținători inspirați — 
viguros sprijiniți de argumente is
torice — ai ideii unității de neam și 
de limbă a poporului român, ca 
factor fundamental al unității sale 
politice.

Dacă premisele Unirii se întîl
nesc în vremurile îndepărtate ale 
străvechii noastre istorii, înfăptui- 

' rea ei a devenit stringentă la mij
locul veacului trecut, cînd, pe mă
sura destrămării feudalismului, a 
dezvoltării relațiilor capitaliste, a 
început să se formeze comunitatea 

ide viață economică a provinciilor 
'românești, să se închege națiunea 
! română. In aceste împrejurări, în- 
Tăturarea fărîmițării statale feudale, 
(făurirea statului național unitar 
S-au impus ca o necesitate obiec
tivă, ca o condiție sine qua non a 
progresului economic, social și cul
tural al societății românești. Tocmai 
de aceea ideea Unirii s-a afirmat cu 
atîta forță în conștiința socială a 
epocii.

Cu zece ani înainte de revoluția 
de la 1848, Ion Cîmpineanu, în ale 
sale „Planuri pentru unitatea na
țională", exprima cerința „Să nu 
mai fie decît un singur popor unit 
și independent", deoarece „ideea u- 
nității tuturor populațiilor române 
sub același sceptru ocupă toate ca
petele. Această idee este susținută 
și de românii din Transilvania".

Dezideratul Unirii a constituit un 
țel al revoluției din 1848, găsindu-și 
o exprimare clară în programul re
voluționarilor' moldoveni „Prinți - 
piile noastre pentru reformarea pa
triei" și în „Dorințele partidei na
ționale din Moldova", care procla
mau Unirea drept „cheia de boltă 
fără de care s-ar prăbuși întreg e- 
dificiul național". Dacă, din motive 
tactice, după cum arăta Nicolae 
Bălcescu, ideea Unirii nu a apărut 
explicit formulată în programul 
muntean al lui 1848, în tot timpul 
revoluției, ea a fost omniprezentă, 
a fost exprimată în numeroase ar
ticole apărute în ziarele „Pruncul 
român", „Poporul suveran" și al
tele.

Corelația indisolubilă dintre Unire 
și afirmarea națiunii pe arena is
toriei și-a găsit o puternică fun
damentare în scrierile marelui gîn- 
ditor democrat revoluționar Nico
lae Bălcescu. Analizînd în studiul 
său „Mersul revoluției în istoria ro
mânilor" cauzele înfrîngerii revo
luției de la 1848, el releva „carac
terul mic" pe care l-a avut aceasta, 
faptul că „se mișca într-o sferă 
puțin întinsă". De aci și concluzia

lui că cerința cea mai de seamă 
pentru victoria revoluției era făuri
rea unității naționale. „Dacă națio
nalitatea este sufletul unui popor, 
— scria el — unitatea națională 
este chezășuirca libertății lui, este 
trupul Iui trebuincios ca sufletul să 
nu piară și să amorțească, ci, din 
contră, să poată crește și a se dez
volta".

Ideea Unirii a concentrat, aseme
nea unui focar, gîndirea politică, 
publicistica, creația literară și ar
tistică a vremii, a inspirat și călăuzit 
activitatea unei largi pleiade de 
eminente personalități, asemenea lui 
C. A. Rosetti, Cezar Boliac, Dimi
trie Bolintineanu în Țara Româ
nească, Mihail Kogălniceanu, Va- 
sile Alecsandri, Alecu Russo, Cos
tache Negri în Moldova, George 
Bariț, Simion Bărnuțiu și alții în 
Transilvania, care, însuflețiți de un 
fierbinte patriotism și înțelegînd 
cerințele dezvoltării istorice, s-au 
dedicat trup și suflet înfăptuirii a- 
cestui înalt ideal național.

Factorul hotărîtor al realizării 
Unirii l-a constituit voința și lupta 
maselor celor mai largi ale poporu
lui, care vedeau în realizarea Uni
rii calea spre îndeplinirea vechilor 
lor aspirații de libertate națională 
și socială, spre o viață mai bună, 
în marele letopiseț al țării au în
scris minunate pagini miile de ță
rani și locuitori ai orașelor — tîr- 
goveți, meseriași, lucrători — care 
și-au exprimat voința lor de unire 
în nenumăratele „adeziuni", în
truniri și manifestări de stradă, 
au dejucat încercările de a falsifica 
alegerile pentru divanul „ad-hoc“ 
al Moldovei și apoi au asigurat, 
prin presiunea de masă exercitată 
așupra adunării elective din Bucu
rești, îndoita alegere a lui Alexan
dru Ioan Cuza.

Hotărîrea nestrămutată a po
porului nostru de a înfăptui unirea 
a fost mai puternică decît toate 
piedicile ridicate în calea ei de 
reacțiunea internă, ca și de acele 
puteri europene, care, urmărind 
să-și asigure sau să-și întărească 
dominația în această parte a Euro
pei, nu vedeau cu ochi buni naște
rea statului național unitar român, 
încă o dată, ca de atîtea alte ori 
în decursul istoriei, poporul ro
mân s-a afirmat, în vremea Unirii, 
ca făuritor al propriei sale istorii. 
Cu deplin temei declara Mihail 
Kogălniceanu: „Unirea — eu nu

(Continuare în pag. a Ii-a)

Turneul „comunitar"

al premierului britanic

DRUMUL SPRE ȘTIINȚA
'OPINII

AL TINEREI GENERAȚII
Să începem cu modelismul

de 
la 

Dar,

Pionierii beneficiază 
cercurile tehnice de 
casele pionierilor, 
trecînd de vîrsta pioniera
tului, tinerii nu le mai pot 
frecventa. Dintr-o dată ei 
se rup de activitatea în
cepută.

In țările cu o tehnică a- 
vansată, cercuri tehnice 
se întîlnesc și sub forma 
cercurilor de modelism. A- 
colo tinerii construiesc tot 
felul de mașini și apara
te la scară redusă. Mo
delismul cuprinde toate 
ramurile tehnicii moder
ne. Firme specializate în 
acest domeniu pun la dis
poziția tinerilor piese fi
nisate de uz general (șu
ruburi, axe, roți dințate, 
lagăre etc.), piese turna
te, materiale, scule și pla
nuri pentru construcția di
feritelor modele de ma
șini.

De asemenea, tinerii au 
la îndemînă reviste spe
cializate în modelism:

aeromodelism, trenuri și 
automobile în miniatură, 
construcții generale de 
mașini. In țara noastră a- 
semenea cercuri ar putea 
funcționa în orașele mai 
mari — București, Timi
șoara, Cluj etc. pe lîngă 
uzine și întreprinderi. Ca-

pe din școala generală 
sau din liceu, roadele 
lui se văd mai tîrziu. 
Unii tovarăși remarcă fap
tul că o serie de piese 
scoase din uz de între
prinderi, ca: rezistențe, 
transformatoare, conden
satori, tuburi electroni
ce etc. ar constitui pen
tru tinerii exploratori mari 
comori. Cert este că mul-

nu
mo-

ecouri

dre de specialitate, tehni
cieni care lucrează efec
tiv în producție pot con
duce aceste cercuri.

După ani îndelungați de 
activitate didactică am 
ajuns la concluzia că mo
delismul trebuie practicat 
pe scară largă. El 
este embrionul cercetă
rii științifice. Dacă practi
carea modelismului înce-

te asemenea materiale 
din întreprinderile noastre 
se pot folosi cu succes 
la cercurile tehnice.

Unii participanți la an
chetă au vorbit despre 
lipsa unor instructori ca
pabili și pasionați. După 
părerea mea, cel mai bun 
instructor pentru cercu
rile tehnice l-ar constitui 
revista de modelism care

la noi deocamdată 
există. Revista ar fi 
torul activității cercuri
lor tehnice. Din revistă ti
nerii ar putea afla realiză
rile din alte cercuri din 
țară și din alte țări și pri
mi sfaturi prețioase. Revis
ta de modelism este o ne
cesitate pe care o recla
mă orientarea tineretului 
spre știință și tehnică. In 
ultimele numere ale revis
tei „Sport și tehnică' am 
constatat că mulți elevi 
de liceu cer tot felul de 
lămuriri în legătură cu 
tehnica sau modelismul. 
Desigur că intelectualii de 
la noi vor primi cu bucu
rie apariția unei aseme
nea reviste și cred că 
și-ar aduce din plin a- 
portul ca ea să fie tot mai 
interesantă.

Ing. I. OPREA
conferențiar
Institutul Politehnic
Timișoara

(Continuare 
în pag. a V-a)
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impus și ea noi sisteme 
de tarlalizaie a terenuri
lor.

Mai greu de rezolvat a 
rămas însă problema ve- 
trelor de sat. Satele viito
rului trebuie să fie dota
te cu un echipament edi
litar, electrificate, prevă
zute cu un sistem de a- 
provizionare a apei pota
bile și de evacuare a celei 
poluate; ele trebuie 
prevăzute cu întreaga 
serie de dotați! care con
stituie „serviciile socia
le rurale": sfat popu
lar, școală, cămin cultu
ral, dispensar, magazine 
de desfacere a bunurilor 
de larg consum, brutării, 
ateliere de croitorie și ciz
mărie, terenuri de sport 
ș.a.m.d. O asemenea do
tare nu se poate însă 
face decît treptat — în 
timp — satul va fi adu
nat strîns în jurul unui 
„centru civic' cu un ca
racter din ce în ce mai 
clar urban; perimetrul to
tal va fi redus la o supra
față mai mică.

Problema „aglutinării' 
satelor este veche. încă 
din veacul trecut consta
tăm o acțiune de „aducere 
la linie" a satelor împrăș
tiate. Dar ceea ce dorea 
statul de pe vremuri, prin 
această luptă împotriva 
tendințelor de răzlețire în 
diasporă a caselor, era
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Stea polară 
a generațiilor 

înaintașe

-UNIREA- 

poate 
străluci 

mai puternic 

pe 
firmamentul 
literaturii ?

O etapă 

dificilă
Premierul britanic Wilson, în

soțit de ministrul de externe 
Brown, sosește azi la Paris, a 
doua etapă a turneului său de 
explorare în capitalele celor 
șase țări ale Pieței comune. In
tre Roma — etapă consumată cu 
cîteva zile în urmă — și Paris, 
Wilson s-a oprit luni la Stras
bourg, unde s-a adresat Adunării 
consultative a Consiliului euro
pean spre a reafirma dorința Ma
rii Britanii de a adera la C.E.E. 
In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej el a arătat însă că eventu
alitatea aderării Angliei la Piața 
comună suscită probleme „de o 
dificultate extremă".

Observatorii s-au arătat în a- 
junul acestei noi etape a turneului 
„comunitar" în general pesimiști 
în ceea ce privește șansele lui 
Wilson de a slăbi opoziția de prin
cipiu pe care pare să se menți
nă Franța față de intrarea An
gliei în Piața comună. „Le Figa
ro" remarcă în această privință 
că tonul a numeroase declarații 
franceze oficiale sau oficioase 
nu risipește deloc suspiciunile 
britanicilor.

După cum se știe, celelalte țări 
ale Pieței comune s-au declarat 
— din diferite motive — favo
rabile aderării Angliei. Italia, de 
exemplu, ca _ și țările mici din 
C.E.E., consideră că aderarea 
Angliei ar constitui o „contra
pondere utilă" față de influența 
R.F.G. și Franței, care datorită 
potențialului lor economic sînt

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. a Vl-a)

(Continuare 
In pag. a V-a)

Telegrame
Cu prilejul primirii votului de investi tură în parlament, de către 

noul guvern al Greciei, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afacerilor externe 
Corneliu Mănescu, au adresat telegrame de felicitare primului ministru 
Ioannis Paraskevopoulos și ministrului afacerilor externe Paul Eco- 
nomou-Gouras.

In răspunsul lor, primul ministru grec Ioannis Paraskevopoulos și 
ministrul de externe P. Economou-Gouras au transmis mulțumiri pentru 
felicitările primite.
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FAPTUL
DIVERS
Expediați 
andrele

De cîtva timp, In magazi
nele din Suceava nu se gă
sesc ciorapi. Ar exista o solu
ție : sâ se aducă de la Boto
șani (34 km) unde sînt ciorapi, 
in depozite, pentru o regiune 
întreagă. Dar este o soluție 
complicată. Cine să plece la 
Botoșani, că e frig pe drum ? 
Și merceologul de la O.C.L. se 
teme să nu degere.

De ce nu se trimit la Sucea
va andrele ? Să aibă lumea 
cu ce să-și croșeteze ciorapi 
la domiciliu 1

Frățește
Doi frați arădani, Valerfu și 

Ion Popa seamănă leit unul cu 
altul. Au aceeași profesie : 
tehnician topometru. Și același 
loc de muncă : D.R.I.F.O.T.-
Banat. Mai mult, au și același 
nărav. Cu prilejul măsurători
lor topometrice pe care le e- 
fectuau in regiune și-au însușit 
ilicit suma de 25 373 lei. Folo
seau aceeași metodă : efec
tuau deconturi fictive. Astfel 
au „lucrat' în raioanele Arad, 
Deta, Oravița, Lipova. Cum era 
de așteptat — și sfîrșitul a fost 
același. Acum sînt fot împreu
nă. Dar „răsplata* n-o mai 
împart frățește. Și-o face fie
care, pe cont propriu.

Acvatică
Marin Feraru, canagiu la bu

fetul „Strugurel* din Calea 
Rahovei 315, avea un „talent". 
Băuturile alcoolice care tre
ceau prin mina lui (spre con
sumatori) iși pierdeau tăria. 
Proportional se îngroșa buzu
narul canagiului. A fost con
damnat la 9 luni închisoare. 
Pe timpui procesului, condu
cerea I.A.P.L.-Rahova, scanda
lizată, l-a sancționat și ea. 
Aspru. L-a transferat la un alt 
bufet, în același post. Și aici 
băuturile se subtiau. Acum 
are un nou proces. Dar e opti
mist. Are încredere în I.A.P.L. 
Speră ca, după ispășirea celor 
două pedepse, să fie numit ca
nagiu la un restaurant în cen
tru. Eventual la „Dunărea"... 
să aibă apă multă.

Neomenie, 
dar si altceva

Un caz revoltător de ne
omenie. Un autobuz de pe li
nia H a adus la Spitalul de 
boli contagioase nr. 2 din 
Șos. Mihai Bravu, (cel mai a- 
propiat de traseul liniei), un 
bolnav. Cetățeanul Ștefan 
Chimină, str. Cap. Ruică bl. 7, 
avea o puternică hemoragie. 
Trebuia acordat de urgență 
un ajutor. Medicul de gardă 
Dumitru Constandache a refu
zat să intervină. „Nu e în spe
cialitatea mea. Duceți-l la „Ur
gență". Aceeași atitudine a a- 
vut-o și restul personalului me
dical de serviciu. Felcerul care 
însoțea salvarea (chemată de 
cetățeni) a constatat decesul ac
cidentatului. Un om și-a pier
dut viața sub privirea apati
că a unui medic. Se pare că 
intr-adevăr nu era în „spe
cialitatea" lui...

In specialitatea de medic.

Specialitate 
dobrogeană?

Restaurantul „Modern" din 
Constanta. Duminică dimineața. 
La mese — consumatori, ca 
de obicei. Se discută. Dar nu 
toți deodată (ca de obicei). Pe 
rind, In fața microfonului. Ob
servații, critici, propuneri, su
gestii — pe viu. Discuția des
pre deservirea în restaurante, 
organizată de Trustul orășe
nesc de alimentație publică 
s-a dovedit utilă. Ce-ar fi dacă 
și alte restaurante și-ar pro
grama asemenea consfătuiri 7 
Consumatorilor le lasă gura 
apă.

Corigent 
la circulație

Autobuzul 31—Cr—238 (șo
fer Ion Fetea) cobora cu vi
teză panta Picleu—Uileacul 
de Criș. Pentru a evita cioc
nirea, șoferul autoturismului 
1—Cr—1645, care venea din 
sens opus, a fost obligat să in
tre în șanț. Celălalt șofer, deși 
vinovat, i-a aruncat din mers 
cîteva ocări și s-a dus lăsînd 
autoturismul în șanț. A stat 
imobilizat 4 ore cînd l-a scos 
la drum un grup de săteni. 
Pedeapsa nu s-a lăsat mult 
așteptată: a doua zi, I. Fetea 
a intrat cu autobuzul gol în- 
tr-un șanț și a stat acolo, fru
mușel, 5 ore, trăznind și puf
nind. Iresponsabilitatea i-a 
dat o lecție ; iar bătrînii un 
proverb : „Cine sapă (șanțul) 
altuia...".

Rubrică redactată de 
Stefan ZIDARIJA 
Ștefan DINICA

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

MICROANCHETĂ ÎN UZINA „VULCAN" 
PE TEMA MUNCII POLITICE DE MASĂ

SELECȚIA ACȚIONEAZĂ
DE LA SINE...

UNIREA—

început de an la uzina „Vulcan". 
Cum e orientată munca politică și 
culturală de masă ? In ce măsură 
și cu ce forță de înrîurire reflectă 
ea cele mai importante dintre 
preocupările actuale ale partidului 
privind îmbunătățirea calitativă a 
activității economice ? Cu cîtă per
severență sînt înlăturate elemen
tele de formalism și rutină în des
fășurarea muncii educative ?

Din tot ce constați în secții și 
ateliere, din discuțiile cu oamenii 
reiese limpede că organizația de 
partid a uzinei se sprijină în acest 
domeniu pe o experiență bogată.

Liniile directoare stabilite ie 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
și-au pus amprenta asupra tuturor 
laturilor activității organizației de 
partid. Potrivit relatărilor secreta
rului comitetului de partid, Ion 
Gheorghe, pe această bază vor fi 
stabilite obiectivele și acțiunile din 
cadrul planului de perspectivă al 
muncii politice, aflat în curs de 
elaborare. La cabinetul tehnic al 
uzinei ni s-a arătat că întreaga 
propagandă tehnică va fi axată pe 
problemele legate de economisirea 
metalului, lichidarea rebuturilor, 
reducerea consumurilor specifice, 
asimilarea de produse cu perfor
manțe superioare. Ziarul de uzină 
„Metalurgistul", care a inițiat în 
cursul anului trecut un șir de ac
țiuni cu ecou privind mai buna 
folosire a spațiilor de producție, 
îngrijirea mașinilor, pregătește o 
anchetă în legătură cu căile redu
cerii consumului de metal și o pa
gină „Dialog cu beneficiarii", re
feritor la calitatea produselor. Co
mitetul de partid a pus pe ordinea 
de zi a primei sale ședințe din 
acest an dezbaterea problemelor 
legate de întărirea disciplinei în 
muncă.

Atrage atenția caracterul concret 
al agitației vizuale ; locul chemă
rilor generale, lipsite de adresă, 
care mai „ornamentează" destule 
întreprinderi, l-au luat aci panouri 
cu texte concise, convingătoare, 
privind sarcinile de plan, angaja
mentele în întrecere, rezultatele ce

pot fi obținute prin creșterea cu 
1 la sută pe uzină a productivită
ții muncii, daunele aduse de întîr- 
zieri și absențe. Este îmbucurător 
și faptul că aici nu se manifestă 
înclinația spre transformarea ga
zetelor de perete în monumente de 
beton, oțel sau bronz, a căror fa
țadă orbitoare camuflează deseori 
o prezență formală, o activitate 
de paradă, lipsită de ecou. Modeste 
ca înfățișare, gazetele de perete 
din atelierele de cazangerie, meca
nică grea, mecanică reductoare

treprinse este ca ele să țină seama 
de dorințele colectivului uzinei, să 
se bazeze în mai mare măsură pe 
investigarea preocupărilor și pre
ferințelor diferitelor categorii — în 
funcție de vîrstă, profesie, nivel 
de pregătire. Sondajul pe care l-am 
inițiat relevă sugestiv utilitatea 
unor asemenea micro-anchete so
ciale, bineînțeles cu condiția ca 
din ele să se desprindă concluzii 
practice.

Ce forme ale muncii politico- 
educative stîrnesc ecou, ce factori

viața de partid
sînt prezente prin tematica la zi, 
articole combative, caricaturi, In
tervenții critice. în schimb gaze
tele de perete din atelierul con
strucții, din atelierul turnătorie de 
oțel și țevărie, prin articole cu ca
racter general, nelegate de pro
blemele secțiilor respective, du
blează cel mult activitatea unor 
ziare și reviste.

Ianuarie a adus colectivului uzi
nei o satisfacție rîvnită și pe de
plin meritată: locul întîi în între
cerea dintre raioanele Capitalei a 
fost obținut de formațiile artistice 
din raionul Lenin, în care ponde
rea „vulcaniștilor" e sensibilă. Cel 
mai greu cuvînt în cadrul acestui 
„dialog fără distanță" l-a avut 
brigada artistică de agitație a uzi
nei „Vulcan", cu un program pil
duitor prin conținut actual, pre
zentare artistică, combativitate.

Clubul uzinei își propune, de 
altfel, să mute centrul de greutate 
al activității cultural-artistice în 
ateliere, ceea ce i-ar spori, desigur, 
ecoul, influența.

Bineînțeles, principalul este ca 
proiectele, planurile, să depășească 
faza intențiilor și să fie duse pînă 
Ia capăt. Tot atît de important 
pentru eficacitatea acțiunilor' în-

asigură succesul manifestărilor 
culturale, ce „umple sala" ?

Teme actuale, probleme care ne 
preocupă în producție, în econo
mie și altele, tot ce e nou. (NICO- 
LAE ANGHEL, maistru). Temati
ca e importantă desigur, dar nu e 
totul. Esențialul constă în felul cum 
este tratată tema, pregătirea, mă
iestria lectorului. O dovedește a- 
fluența, fără „mobilizări" speciale, 
cînd sînt anunțate conferințe pe 
teme economice, despre situația in
ternațională sau expuneri pe teme 
de popularizare a științei ținute 
de economiști, profesori, cercetători 
științifici, ziariști, care și-au cîști- 
gat popularitate prin faptul că au 
știut să găsească forma de prezen
tare și limbajul potrivit. (PETRE 
GHERBALI, funcționar). Tot ce 
iese într-un fel sau altul din șablon 
și răspunde nemijlocit setei de cu
noaștere a oamenilor : seri de în
trebări și răspunsuri, simpozioane, 
manifestări gen „Magazin" sau 
„Știați că..." (MIRCEA STÂNCES- 
CU, tehnician). Ce e de ca
litate prinde, ce e „umplutu
ră", lucru de mântuială, n-are 
ecou. Selecția acționează sigur. Fi
rește, în efortul pentru calitate tre
buie să intre și preocuparea pen
tru o activitate variată, diferenția
tă, în funcție de pregătirea, vîrsta, 
gusturile, cerințele categoriei că
reia ne adresăm. (AUREL NOVAC

In sfîrșii, e soare și e frumos. Nu e frig Pronosticul meteorologic pentru 
luna ianuarie... începe sâ se adeverească Foto : M. Cioc

VASILESCU, inginer). Prezenta
rea de noutăți tehnice* Aș vrea să 
fiu, la curent cu tot ce apare nou 
în sudură. Iar în afara tehnicii... 
seri culturale, simpozioane, proce
se literare, recitaluri de poezie. 
(FLOREA ȘTEFAN, muncitor). 
Reuniunile tovărășești pe ate
liere, secții. Program artistic și 
dans. Mai ales pentru noi, tinerii, 
e lucru serios. In felul acesta i-am 
feri pe unii să caute distracții ief
tine în vreo gașcă. Ne-am cunoaș
te mai bine — și în afara orelor 
de lucru, oamenii s-ar simți mai 
aproape unii de alții (SANDU MA
RIN, muncitor). La noi, în secția 
construcții metalice, asemenea 
reuniuni au ajutat la crearea unei 
atmosfere tovărășești, ne știm fa
miliile, unii s-au împrietenit. (VA- 
SILE CERNEA, muncitor. Îmbina
rea utilului cu plăcutul, a distrac
ției cu „cultivarea": concursurile, 
excursiile, întîlnirile cu scriitori și 
oameni de știință, seratele distrac
tive unde în pauza dansului poți 
asculta o expunere interesantă. 
Îmi amintesc cu cîtă nerăbdare 
erau așteptate serile muzicale or
ganizate pentru serviciile de con
cepție în cadrul cărora aveau loc 
audiții ale unor lucrări muzicale în
registrate la magnetofon, urmate 
de scurte expuneri explicative; 
săptămînal aveau loc vizite ale 
unor grupuri de tineri în muzee. 
Ce ne împiedică să reluăm aseme

nea acțiuni? (DOINA GRIGORE, 
inginer).

Trebuie spus de altfel că mai 
sînt și alte lucruri bune care au 
fost părăsite sau vegetează : un 
cerc literar creat cu ani în urmă, 
standul cu cărți desființat de cîtva 
timp, cineclubul care ar merita un 
sprijin mai susținut, ca și univer
sitatea muncitorească...

Ce slăbește interesul, ce acțio
nează ca balast în munca politică 
și culturală de masă?

Lipsa de pricepere — sau de e- 
fort — a unor lectori, confe
rențiari pentru a trata proble
mele economice și altele într-un 
limbaj accesibil auditoriului res
pectiv (FLOREA ȘTEFAN, mun
citor). Conferințele pe teme educa
tive care plutesc în general, tra- 
tînd despre aspecte ale comportării 
în familie și societate fără referiri 
la oamenii uzinei (PETRE GHER
BALI, funcționar). Superficialitatea 
cu care unii ingineri din uzină își 
întocmesc expunerile știind că au
ditoriul e alcătuit din „de-ai noș
tri". Răspunsuri care nu răspund 
la întrebări... (NICOLAE AN
GHEL, maistru).

Ce credeți că ar trebui făcut pen
tru ca munca politică și culturală 
de masă să-și sporească forța de 
înrîurire, eficacitatea?

In primul rînd, lărgirea orizon
tului cultural al celor cărora le re
vin nemijlocit sarcini educative. Să 
nu ne fie teamă că ne irosim timpul 
muncind cu activul obștesc, numai 
în felul acesta vom putea înainta 
pe un front larg. Pe măsură ce per
spectiva va intra în drepturile ei, va 
dispărea munca în asalt și efectele 
ei privind „rabatul la calitate" (V. 
BUJOR, responsabilul clubului). 
Comitetele sindicale de secție să se 
preocupe în mai mare măsură de 
diferitele laturi ale muncii cultu
ral-educative, să n-o lase exclusiv 
pe seama responsabililor culturali. 
(MIRCEA STĂNCESCU, tehni
cian). Mai multă stimulare morală 
a participanților la mișcarea artis
tică de amatori. Nu vrem să ni se 
acorde „regim special", cum se o- 
bișnuiește în unele locuri cu spor
tivii, dar se mai întîmplă ca tineri 
care nu cer decît să fie astfel în
cadrați în schimburi incit să îm
bine sarcinile de producție cu 
orele de repetiții intr-o formație 
artistică să fie priviți ca o pacos
te. Cunosc un băiat — a fost cu 
mine în echipa de dansuri — că
ruia șeful lui de echipă de la mon
taj armături i-a făcut atîtea mize
rii că a fost silit să-și ceară tran
sferul. Firește, sînt cazuri izolate, 
dar cu efecte dăunătoare. (SANDU N 
MARIN, muncitor).

★
Este evident că „resursele inter

ne" de îmbogățire și perfecționare 
a muncii politice și cultural-artis
tice de masă sînt susceptibile de o 
mult mai largă valorificare. Există 
pentru aceasta toate condițiile. Se 
cere însă ca eficacitatea acțiunilor 
inițiate în acest domeniu să nu fie 
diminuată de caracterul lor uneori 
„sezonier", de „campanie", ci să 
devină în mai mare măsură o pre
ocupare permanentă — parte in
tegrantă a ansamblului muncii de 
partid. Totodată, ar fi numai spre 
bine dacă în activitatea consiliului 
sindical (raional șl orășenesc), a co
mitetului de cultură și artă (raio
nal și orășenesc) și chiar a Comi
tetului raional Lenin al P.C.R. în
drumarea și controlul pe teren ar 
căpăta o pondere mai mare — chiar 
cu riscul reducerii numărului ra
poartelor, informărilor, ședințe
lor.

Tudor OLARU

eveniment cu ample 
consecințe asupra 

progresului 
social-economic 

al României
(Urmare din pag. I)

oi sîntem sănă
toși, care sănă
tate v-o dorim 
și dv. Am' auzit 
că mătușa Ana

a fost cam bolnavă și 
te rog să ne ierți că
nu v-am trimis um
brela pe care ați uitat-o 
astă vară la noi. Cu pri
ma ocazie o să v-o trimi
tem. Să știi că noi n-o 
întrebuințăm pentru că 
avem balonzaide din fîș- 
fîș.

Dragă unchiule, dar nu 
despre asta vreau să-ți 
scriu. Știi ce te rog: să 
nu te superi, să nu iei în 
nume de rău rîndurile ce 
le vei citi, să nu-ți faci 
impresia cumva că am în
ceput să umblu cu vorba 
de colo-colo. Sînt același 
pe care îl știi dumneata 
destul de bine. Nu m-am 
schimbat. Dragă unchiule, 
dumneata ai îmbătrînit, 
lasă locul de portar prin
cipal la combinat altuia 
mai tînăr. Dumneata lași 
să iasă pe poarta combi
natului vagoane întregi 
de rebuturi. Nu mai ești 
atent deloc.

Deunăzi am vizitat U- 
zinele „Republica" din 
București.

— Ia uită-te ce rebu
turi ies pe poarta Com
binatului siderurgic Hu
nedoara, mi-a atras aten
ția cu amărăciune ing. 
Ion Pungă, șeful Lamino
rului de 6 țoii.

— Care sînt rebuturile?
— Țaglele astea... nu

mai luna trecută am tri
mis înapoi la Hunedoara 
66,5 tone țagle. N-am pu
tut face nimic cu ele.

„Dragă

nea Costiță... “
(Scrisoare închisă adresată unchiului
Costică, portar principal la Combinatul 

siderurgic Hunedoara) 

foileton de Nicuiă tănase

Le-au dat drumul pe 
poartă cei de la combinat 
numai ca să se plimbe ța
glele prin București ? Să 
vadă Capitala? Dorm cei 
de la poarta combinatu
lui ?...

Să știi nene Costică, 
unchiule drag, că mi-a 
fost rușine să spun că 
sînt rudă cu dumneata, 
care ești și portar princi
pal. Te rog nu te supăra 
pentru că tot luna trecută 
au fost trimise înapoi la 
Hunedoara încă 250 tone 
țagle pentru a li se lua 
prin strunjire un strat 
de 5 mm care prezentau 
coroziuni.

Vezi dumneata, unchiu
le, cîteva sute de tone de 
țagle au venit la Bucu
rești, sute de tone au fost 
trimise de la București 
înapoi la Hunedoara, iar

Hunedoara le va trimite 
din nou după strunjire 
la București. Dacă erai 
mai atent la ce iese pe 
poartă, urechile mele nu 
auzeau atîtea vorbe wri
te pentru dumneata pe 
care te iubesc mult și ca 
atare te rog de pe acum 
ca, la vară, să-ți faci con
cediul de odihnă tot la 
noi.

— Vezi dumneata, (a 
continuat să se plîngă șe
ful laminorului de la „Re
publica" împotriva du- 
mitale, unchiule) rebutu
rile scăpate pe poarta 
combinatului au cauzat 
laminorului nostru de 6 
țoii, 36 de ore de între
ruperi în luna trecută. 
Știi ce înseamnă 36 de ore 
de întreruperi ? Sute de 
tone laminate nerealizate.

— Dar în luna ianua
rie? In luna ianuarie ați 
oprit laminorul ?

— Două ore în ziua de 
3 ianuarie, 2 ore în ziua 
de 5, alte 2 ore în ziua 
de 7, 2 ore în 9 ianuarie. 
30 de minute în 11, 2 ore 
jumătate în 12, 2 ore în 
14 și așa mai departe.

— N-ați avut țagle ?
— Am avut.
— Atunci ?
— Țaglele au venit cu 

fisuri. Cei 30 de munci
tori specialiști în „cu
rățat" țagle n-au reușit 
să asigure funcționarea 
laminorului.

— Nu înțeleg chestia cu 
specialiștii în „curățat" 
țagle, ce meserie mai e și 
asta.

— Țaglele cînd ies de 
la bluming au niște aș
chii, niște fisuri. Cu cio
cane pneumatice se dăl- 
tuiesc așchiile și fisurile.

— Dumneavoastră fa
ceți dăltuirea asta ? Nu 
furnizorul ? După cîte 
îmi dau eu seama, el, fur
nizorul, trebuie să vă tri
mită țaglele așa cum scrie 
în contracte, bune pen
tru laminat.

— Așa trebuie.
— „Curățatul" țaglelor 

îl suportați dumneavoas
tră ?

— Nu. Cei 30 de munci
tori specialiști sînt plătiți 
de Hunedoara.

— Și lucrează aici la 
dumneavoastră ?

— Da.
— De ce nu fac opera

ția asta la Hunedoara. Să 
vi le trimită curățate 
gata.

— Ar fi prea simplu... 
șpanul care rezultă din 
această curățare se în
carcă în vagoane și se 
trimite la Hunedoara. 
Alte vagoane imobiliza
te...

Vezi dumneata, dragă 
unchiule, cîte încurcături 
se produc, cîte vagoane se 
imobilizează cu transpor
tul țaglelor rebutate tri
mise de la Hunedoara la 
București, apoi de la 
București la Hunedoara 
și pe urmă iar la Bucu
rești. Toate astea pentru 
că dumneata, dragă un
chiule, stai cu brațele în
crucișate, în loc să fii a- 
tent la ce iese pe poarta 
combinatului.

încă o dată te rog să 
mă ierți că am îndrăznit 
să-ți atrag atenția. Altce
va ce mai faceți, cum o 
mai duceți. Să știți că am 
primit pachetul cu cîrnați 
de casă pe care ni i-ati 
trimis, dar au fost cam 
iuți și în schimb au sosit 
la noi cu o întîrziere de 
vreo 10 zile pentru că nu 
mai aparținem de ofi
ciul nr. 3, ci 9.

In încheiere, dragă un
chiule, te rog să distrugi 
această scrisoare. Nu 
vreau să ajungă cine știe 
cum în mîinile conducerii 
combinatului și ale con
trolului de calitate, și — 
doamne ferește — din 
cauza rebuturilor să-ți 
desfacă dumitale, portar 
principal, contractul de 
muncă. Nu vreau să a- 
jungi ca acarul Păun de 
la Vintileanca...

Salutări la întreaga fa
milie.

recunosc nimănui dreptul să zică 
că-i actul său individual, proprie
tatea sa exclusivă : Unirea e actul 
energic al întregii națiuni româ
ne... ; Unirea, națiunea a făcut-o".

Unirea Moldovei cu Țara Româ
nească a deschis calea unor pro
funde prefaceri pe plan politic, 
economic, social.

Importanța deosebită a Unirii re
zidă în primul rînd în faptul că ea 
a pus bazele statului național ro
mân, ca stat unitar, centralizat, a 
constituit actul de naștere a Româ
niei moderne. Principatele Româ
ne au dobîndit un guvern unic, 
o adunare legislativă unică, o sin
gură administrație si o singură 
armată.

Crearea statului român unic, cen
tralizat, a strîns laolaltă și a întărit 
forțele poporului român, a creat 
premise dintre cele mai importante 
pentru dobîndirea independenței 
naționale. Lupta de veacuri împo
triva dominației otomane a fost 
încununată de succes în urma 
războiului din 1877—78. cînd prin 
grelele jertfe de sînge, România 
și-a cucerit independenta de stat.

Procesul de făurire a sta
tului național unitar român, în
ceput prin actul Unirii din 1859, a 
putut fi desăvîrșit în anul 1918, 
în împrejurările prăbușirii impe
riului habsburgic, ale triumfului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, cînd a devenit posibilă 
încununarea victorioasă a luptei de 
eliberare națională a poporului 
nostru.

Consecințe dintre cele mai im
portante a avut Unirea în viața 
economică a tării. Lărgirea pie
ței interne, ca rezultat al Unirii, 
intensificarea schimburilor econo
mice au constituit un puternic sti
mulent pentru dezvoltarea forțelor 
de producție, ca și a relațiilor ca
pitaliste.

Accelerarea ritmului dezvoltării 
industriei este ilustrată de crește
rea tot mai accentuată a număru
lui întreprinderilor mecanizate: 
dacă între anii 1866 și 1877 media 
anuală de creștere a industriei a 
fost de 8,2 fabrici, între 1877 și 
1892 ea a ajuns la 14 fabrici, iar 
între anii 1893 și 1906 la 18 fa
brici. Majoritatea celor 136 de în
treprinderi existente în anul 1878 
utilizau forța motrice a aburului 
și alte mașini.

Cu atît mai necesară a de
venit în aceste condiții reforma 
agrară, menită să înlăture stavila 
pe care o ridicau în calea progre
sului economic-social relațiile feu
dale din agricultură. înfăptuită în 
1864, în ciuda împotrivirii forțelor 
reacționare din interior, îndeosebi 
a moșierimii, ca și a forțelor reac- 
țiunii externe, care nu erau inte
resate în înfăptuirea unor măsuri 
sociale radicale în România, refor
ma agrară a desființat un șir de 
servituti feudale — claca, dijmele, 
podvezile, zilele de meremet, țăra
nii trebuind să dea pentru aceasta 
proprietarilor o așa-numită „răs
cumpărare". Au fost împroprietă
riți aproape o jumătate de milion 
de țărani, care au primit în total 
peste 1 766 000 ha. Deși nu a dus 
la desființarea marilor latifundii, 
reforma agrară a dat o puternică 
lovitură modului de producție 
feudal, a creat condiții mai favora
bile dezvoltării economiei în an
samblul ei.

In perioada următoare a crescut 
producția agricolă. Aceasta este 
demonstrată și de creșterea ra
pidă a exportului de cereale : 
dacă în 1871 exportul total al 
țării, dominat de cereale, era de 
aproape 178 de milioane de lei, în 
1878 el ajunsese la peste 217 mi
lioane lei, cu tot consumul intern 
sporit, datorită războiului de inde
pendență. O dată cu dezvoltarea e- 
conomică generală a țării, s-au ex
tins căile de comunicație. în anii 
următori s-au construit pri
mele căi ferate din țară, care le
gau Capitala, centrul economic și 
social-politic cel mai important al 
țării, cu celelalte centre economice, 
cu porturile de la Dunăre — Tur- 
nu-Severin, Giurgiu, Brăila, Galați, 
în anul 1875 rețeaua de căi ferate 
ajunsese la 1 233 km, iar în 1889 
la 2 402 km. Navigația pe Du
năre — care constituia mijlo
cul cel mai important de trans
port pentru mărfurile destinate 
exportului, a crescut continuu. în- 
registrînd, în 1871, intrarea în por
turile românești a peste 13 300 
vase cu o capacitate de aproape 
2 150 000 de tone.

Răspunzînd necesităților create 
de dezvoltarea economiei naționa
le, au luat ființă o serie de institu
ții si organe economice moderne, 
printre care Camera de comerț și 
industrie, Societatea de credit fun
ciar urban din București, Mo- 
netăria Statului — prilej cu care 
s-au bătut primii lei de aur și ar
gint — Banca Națională a Româ
niei.

Efectele Unirii s-au făcut puter

nic simțite în viața socială a tă
rii. Chiar în perioada imediat 
următoare au fost înfăptuite o 
serie de reforme care au contri
buit la schimbarea structurii ve
chiului stat de tip feudal, la așe
zarea societății românești pe baze 
noi, corespunzătoare stadiului de 
dezvoltare capitalistă a țării.

Au avut loc schimbări în struc
tura și în poziția claselor sociale. 
Noua lege electorală, avînd la 
bază sistemul censitar, a dus la 
lărgirea componenței corpului elec
toral, îndeosebi în favoarea bur
gheziei, stăpînă tot mai mult pe 
pîrghiile vieții economice și politi
ce ; dar pe baza acestei noi legi au 
putut pătrunde în adunare și unele 
elemente din rîndurile micii bur
ghezii orășenești și chiar ale ță
rănimii.

O importantă măsură a consti
tuit-o secularizarea averilor mî- 
năstirești, care reprezentau 27 la 
sută din suprafața țării. Aceasta 
a însemnat un considerabil cîștig 
de ordin economic, întrucît a 
oprit înstrăinarea unor însemnate 
bunuri materiale, care pînă a- 
tunci luau drumul unor mînăstiri 
de peste hotare.

Progresul organizării de stat a 
Principatelor Române unite a fost 
marcat de crearea sau reorganiza
rea, cu un caracter modern, a dife
rite instituții de stat. Astfel, au 
fost reorganizate armata, miliția, 
justiția, au fost adoptate Codul 
penal, Codul civil și Codul co
mercial, alcătuite după modelul 
codurilor similare din apusul Eu
ropei.

Legea pentru instrucțiunea publi
că a pus bazele unei noi organizări 
a învătămîntului. începînd cu șco
lile primare. în care învățământul 
era decretat obligatoriu și gratuit, 
și pînă la instituțiile de învătă- 
mînt superior; au luat ființă U- 
niversitatea din București și Uni
versitatea din Iași. Școala de po
duri și șosele. înalte instituții de 
învătămînt menite să formeze ca
drele de specialiști necesare pro
gresului economic și cultural al 
tării.

în urma Unirii au cunoscut o 
puternică înflorire cultura, arta. 
Un important eveniment în viata 
tării l-a constituit înființarea A- 
cademiei Române. înalt for de cul
tură care a înmănuncheat forțele 
culturale ale poporului, a asigurat 
consolidarea și dezvoltarea bazelor 
culturii naționale unitare.

Pe măsura creării și întăririi 
bazei materiale, a formării cadre
lor. a început să se dezvolte acti
vitatea de cercetare științifică, s-a 
afirmat tot mai mult gîndirea 
științifică originală a numeroși 
cercetători. înmănuncherea valo
rilor spirituale ale tării, canaliza
rea energiilor creatoare spre rea
lizarea idealului national au ferti
lizat creația literară, artistică, con
tribuind la apariția unor opere 
purtătoare ale ideilor nobile de 
dreptate socială, libertate, unitate 
și independentă națională.

în perioada care a urmat Unirii, 
pe măsura dezvoltării capitalis
mului, clasa muncitoare a crescut 
continuu ca număr și ca nivel de 
organizare, afirmîndu-se tot mai 
puternic în viața politică și socia
lă a țării. Pe măsură ce limitele 
de clasă ale burgheziei începeau 
să se manifeste tot mai pregnant, 
frînînd progresul economic și so
cial, clasa muncitoare, exponentă 
a idealurilor de progres ale între
gului popor, a preluat în mîinile 
ei stindardul independenței na
ționale și al libertăților democra
tice, ducînd mai departe și ridi- 
cînd pe o treaptă superioară glo
rioasele tradiții ale înaintașilor.

★
După decenii de luptă revoluție- 

nară, poporul muncitor, în frunte 
cu clasa muncitoare, sub conduce
rea partidului ei revoluționar, 
marxist-leninist, a răsturnat dom
nia claselor exploatatoare, a in
staurat propria sa putere și a a- 
sigurat construirea victorioasă a 
socialismului în România. în Re
publica Socialistă România, stat 
al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, suveran, independent și 
unitar, cum este caracterizat în 
Constituția țării, și-au găsit în
truchiparea cele mai înalte idea
luri de libertate națională și so
cială ale poporului nostru.

Transformările petrecute în viața 
economică și socială, victoria de
plină a socialismului la orașe și 
sate au creat condiții pentru afir
marea din plin a ființei naționale 
a poporului român, pentru dezvol
tarea și înflorirea multilaterală a 
națiunii noastre socialiste.

La un secol de la Unire, toți 
factorii de progres pulsează vigu
ros, energic, în țara noastră, care 
înaintează cu un puternic dina
mism pe drumul trasat de Congre
sul al IX-lea al partidului, spre a 
ocupa, în rîndul țărilor înaintate 
ale lumii, locul ce i-1 hărăzesc des
toinicia și hărnicia poporului.
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C.F.R.-BlRLAD
Dezvoltarea economică șl so

cial-culturală a Bîrladului a 
determinat și o creștere simți
toare a numărului de călători 
și a traficului de mărfuri. A- 
ceasta, cît și faptul că Bîrla- 
dul este și nod de cale ferată, 
au impus modernizarea stației 
C.F.R. din acest oraș. Este 
vorba de sistematizarea elec- 
trodinamică cu relee a stației, 
de dublarea capacității de sta
ționare și de manevrare a tre
nurilor, precum și de construi
rea unei gări noi formată din- 
tr-un corp central cu două ni
vele pentru servirea 
lor, un altul pentru 
de exploatare C.F.R. 
dire pentru poștă 
I.R.T.A.

Lucrătorii întreprinderii de 
construcții căi ferate Iași au 
terminat, zilele acestea, siste
matizarea liniilor și peroane
lor. Urmează să se execute a- 
coperirea peroanelor de călă
tori. într-un stadiu avansat se 
găsesc și construcțiile gării. 
Corpul central, susținut de 12 
stîlpi, care închid un uriaș hol, 
se execută în proporție de 80 
la sută din beton și sticlă. La 
parter vor fi utilitățile pentru 
servirea călătorilor : case de 
bilete, magazii pentru bagaje 
de mină, camera mamei și co
pilului, biroul de informații, 
puncte telefonice, farmacie, 
chioșcuri de ziare, iar la etaj 
se amenajează sala de aștep
tare.

In momentul de față, con
structorii lucrează în ritm sus
ținut, hotărîți să dea în folo
sință noul complex C.F.R. îna
inte de termen. Realizarea a- 
cestui nou obiectiv creează 
condiții pentru creșterea volu
mului de transporturi și a gra
dului de siguranță a circula
ției.

M. CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

călători- 
serviciile 
și o clă- 
și stația

DEREA
OAMENI

LOR
DE LA

PLANȘETA
(Urmare din pag. I)

în acest domeniu la u-1966.
nele institute de proiectări, mai 
ales
lor de mașini si industria me
talurgică. se manifestă tendin
ța de a se prevedea în proiecte 
soluții cu construcții metalice, chiar 
și în cazurile în care folosirea unor 
structuri din beton armat este pe 
deplin posibilă din punct de ve
dere tehnic. Ca să exemplificăm, 
menționăm cazul proiectului pen
tru noua trăgătorie de sîrmă de la 
Uzina „Industria sîrmei" de la 
Cîmpia Turzii, elaborat de Insti
tutul de proiectări pentru lami
noare. Nu poate fi trecut cu 
vederea faptul 
liul tehnico-științific al 
terului Industriei Metalurgice 
avizat cu ușurință varianta metali
că, menționînd că are un preț sen
sibil egal cu al celeilalte. Or, este 
limpede că aceasta s-a făcut pe 
baza unor calcule din proiect vi
zibil greșite și necontrolate. Ale
gerea dintre varianta metalică si 
cea cu beton armat nu poate fi 
determinată exclusiv de preț- Este 
vorba înainte de toate de aplica
rea politicii statului nostru de e- 
conomisire a metalului, a cărui 
producție în tara noastră este în 
genera! limitată si care nu poate 
ți risipit.

v fig asemenea, apare necesar

din ramura construcții-

că și consi- 
Minis- 

a

CUM SE CIȘTIGA 
RENUMELE DE
BUN GOSPODAR

Cooperatorii din comuna Dor 
Mărunt se bucură de renumele de 
buni gospodari nu numai în cu
prinsul raionului Lehliu, ci și în 
alte părți ale regiunii București. 
Mulți dintre oaspeții care au so
sit la ei au remarcat producțiile 
și veniturile mari obținute, ordi
nea care domnește peste tot. în 
marginea unei plantații de nuci 

monument al 
numeroase con- 
în înălțime de 
cu ramificațiile 

toate acareturile

bătrîni, 
naturii, 
stareții 
castelul 
conductelor în 
zootehnice. Tot aici se găsesc a- 
șezate în ordine hambarele pline 
cu roade și sediul brigăzii meca
nizatorilor de la S.M.T. Lehliu.

Despre munca oamenilor de la 
Dor Mărunt ne-a vorbit cu pa
siune tov. Constantin Popa, pre
ședintele cooperativei agricole.

— Ne-am îndreptat privirile 
spre acele ramuri de producție 
care dau cele mai bune rezultate 
în condițiile noastre. Aici, în cîm- 
pia Bărăganului unde se află co
operativa noastră, predomină 
griul, porumbul, floarea-soarelui. 
sfecla de zahăr și ricinul. Aceste 
culturi se bucură de prețuire din 
partea cooperatorilor care au o ex
periență valoroasă în realizarea de 
recolte .mari. Anul trecut, în a- 
proape toate ramurile de activi
tate, producțiile au fost mai mari 
decît am prevăzut. La porumb 
s-au strîns cîte 5 060 kg la fie
care hectar, la floarea-soarelui 
cîte 2 420 kg, la ricin 2 400 kg, la 
sfecla de zahăr cîte 50 000 kg.

Cooperatorii se mîndresc pe 
bună dreptate și cu rezultatele do- 
bîndite în dezvoltarea zootehniei. 
Tot în anul trecut producția de 
lapte de vacă a fost

- aproape 400 de litri 
iar la carne — cu 
tone. Ca urmare, au 
cate, pe bază de contract, 1414 
tone porumb, 1115 tone grîu, 630 
tone floarea-soarelui, 9 000 tone 
sfeclă de zahăr. 250 tone ricin, 
peste 217 tone carne, 5 971 hl lapte 
și alte produse. Pe această cale co
operativa a realizat un venit de 
circa 16 milioane lei — cu 4 mi
lioane mai mult față de cît era 
prevăzut. Drept urmare, valoarea 
zilei-muncă a ajuns la 35 lei, din 
care 25 lei în numerar. La acest 
venit al cooperatorilor se mai a- 
daugă 1300 000 lei proveniți din 
retribuția suplimentară, revenind 
în plus, în medie, cîte 5 lei la zi- 
muncă, adică în total 40 lei.

Președintele cooperativei agrico
le a ținut să precizeze că aceste 
rezultate se datoresc în primul 
rînd temeiniciei cu care a fost or
ganizată munca, ceea ce a permis 
punerea în valoare a inițiativelor 
și a experienței cooperatorilor.

Dar munca cooperatorilor din 
Dor Mărunt nu a mers totdeauna 
ca pe roate. A existat o vreme 
cînd cooperativa obținea rezultate

declarată 
se văd 
dominate 

de apă.

mai mare cu 
față de plan, 
peste 44 de 
fost valorifi-

ca problemei eliminării orică
ror supradimensionări în cal
culul elementelor de rezistență să 
i se acorde întreaga atenție, solu
ționarea ei depinzînd exclusiv de 
competența și răspunderea proiec
tanților. După cum, aceeași grijă 
trebuie manifestată și față de re
ducerea consumului de metal la 
proiectarea diferitelor instalații 
tehnologice, conductelor, tîmplăriei 
pereților exteriori vitrați ai halelor 
industriale, schelelor de susținere 
a utilajelor.

Tot în legătură cu calitatea mun
cii de proiectare se mai ridică și 
un alt aspect. în anumite institute 
se irosește o parte însemnată din 
capacitatea de proiectare pentru 
modificarea unor soluții tehnice 
insuficient aprofundate inițial, re
facerea și completarea unor pro
iecte și devize. Bunăoară, docu
mentația de proiect pentru lucră
rile din etapa a Il-a de Ia Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă Bu
zău (proiectant: Institutul de pro
iectări pentru laminoare) a fost re
făcută de patru ori și, abia în ul
tima variantă, au fost rezolvate so
luțiile constructive conform avi
zelor date la fazele anterioare, re- 
dueîndu-se valoarea lucrărilor cu 
peste 5 milioane de lei ; or, aceste 
refaceri puteau fi evitate dacă pe 
parcursul proiectării exista o cola
borare strînsă cu titularul inves
tiției și organele centrale de avi
zare. Frecvente sînt cazurile de re
facere a documentațiilor de execu
ție și a devizelor acestora și la In
stitutul de proiectări pentru celu
loză și fibre sintetice, ceea ce a dus 
în cursul execuției anumitor o- 
biective la emiterea unui mare nu
măr de note de comandă supli
mentare ; numai la lucrările fa
bricii de celofibră din cadrul Com
binatului de fibre artificiale Brăi
la s-au emis peste 950 de aseme
nea note, în urma unor modificări 
ale proiectelor și devizelor.

De bună seamă, la o atare si
tuație se ajunge în unele cazuri și 
din cauză că titularii de investiții 
nu precizează din timp și complet 
temele și datele necesare proiectă
rii. întîrzierea în definitivarea stu
diului tehnico-economic pentru

ff

A apărut:

Anu! acesta fdranii coo
peratori din comuna Oto- 
peni-București și-au mărit 
suprafața de sere cu 
16 000 mp. în fotografie: 

Vedere a noilor sere

Foto : A. Cartojan
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nesatisfăcătoare. Au început fră- 
mîntările, căutările, discuțiile. în 
cele din urmă s-a ajuns la con
cluzia că răul stă în proasta or
ganizare a muncii. Pămîntul era 
tot atît de bun ca și acum, dar nu 
era muncit la timp. Mai mult, o 
parte din recolte se pierdeau pe 
cîmp. Din neglijentă, se iroseau 
produsele și munca oamenilor.

Schimbarea acestei situații a 
început cu îmbunătățirea activită
ții consiliului de conducere. Adu
narea generală a hotărît înlocui
rea unor membri inactivi ai con
siliului. Munca a început să se 
facă în colectiv, fiecare membru al 
consiliului de conducere a luat în 
grija sa o brigadă sau un sector 
de producție pentru a le îndruma

floarea-soarelui fată de plan, iar 
brigada a VIII-a cu 10 000 kg sfeclă 
de zahăr față de media realizată 
în cooperativă. Iată de ce. acum, 
în perioada de iarnă, la învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă este 
studiată amănunțit munca unor

Revista cuprinde articolele : „Probleme ale asigurărilor de bunuri și 
persoane în (ara noastră" de ST. POPOVICI, „Noua clasificație a veni
turilor și cheltuielilor bugetului de stat" de GH. PICOȘ, „Rezerve de 
creștere a eficienței economice a fondurilor fixe" de I. L. CIOLAN, 
„Sarcini actuale ale controlului economic-financiar intern din industria 
alimentară" de GH. POSTOLEA. „Reducerea cheltuielilor de producție 
ale gospodăriilor agricole de stat” de I. POPESCU și P. SĂBĂDEANU.

La rubrica „Puncte de vedere" se publică articolele : „Căi de îmbu
nătățire a metodologiei de planificare și raportare a prețului de cost în 
industria de prelucrare a țițeiului", de A. NEACȘU și „Finanțarea și 
controlul execuției lucrărilor de hidroameliorații" de GH. DRAGU 
și P. POPESCU, iar la rubrica „Schimbul de experiență" articolul : 
„Creșterea eficienței controlului economic financiar intern" de N. 
ANGHEL.

Revista mai cuprinde rubricile : „Informații", „Pe urmele materiale
lor publicate" și „Răspunsuri la întrebările cititorilor". De asemenea, 
ca anexă apare suplimentul revistei „Acte normative și dispoziții 
privind finanțele și creditul".

tribuna
experienței 
înaintate

lucrările mai 
a dus la în- 
a răspunderii 
de conducere

pe

și ajuta. Membrii consiliului, în 
frunte cu președintele, sînt primii 
în fiecare zi la locurile de 
muncă, în sectoarele de care răs
pund îndeosebi la 
importante. Aceasta 
tărirea disciplinei și 
în muncă. Consiliul
și specialiștii au desfășurat o mun
că stăruitoare pentru aplicarea u- 
nor metode mai eficiente de mun
că. pentru introducerea în cultura 
mare a experienței dobîndite 
loturile experimentale.

Un exemplu. Este vorba de 
o inițiativă, la prima vedere 
măruntă, dar care a adus coope
rativei un mare cîștig. în trecut, 
exista o mare risipă lâ recoltatul 
porumbului. Pentru a se îndeplini 
mai repede norma de lucru, unii 
aruncau știuleții la grămadă sau în 
căruțe de la distantă, risipindu-i 
pe cîmp. în toamna trecută, din 
inițiativa cooperatorilor, la aceas
tă lucrare s-au folosit ..poala" (un 
șort în față) și coșurile în care 
s-au strîns știuleții și s-au depozi
tat în grămezi. Astfel, s-au cîștigat 
însemnate cantităti de porumb 
care înainte se risipeau.

Cooperatorii din Dor Mărunt 
sînt mîndri de roadele muncii lor. 
dar în același timp sînt conștienți 
că au încă rezerve însemnate pen
tru a obține producții si venituri 
tot mai mari. Despre aceste rezer
ve vorbesc si diferențele de re
coltă de la o brigadă la alta. Astfel, 
brigada a Il-a a strîns cu aproape 
200 kg mai mult porumb Ia hec
tar decît media pe cooperativă ; 
brigada a IlI-a — cu 800 kg de

noua filatură de la Oltenița, lucra
re prevăzută să înceapă în anul 
1966, se datorește și faptului că 
datele pe care titularul de inves
tiții le-a pus la dispoziția Institu
tului de proiectări pentru indus
tria ușoară nu au fost complete și 
adîncite, ceea ce a determinat re
facerea studiului și amînarea înce
perii lucrărilor.

Se desprinde deci, din cele ară
tate mai sus că, în ' ‘
al dezvoltării țării 
ridicarea calitativă 
tivități economice 
coordonată centrală în toate dome
niile, perfectionarea muncii de pro
iectare — de care depinde în mă
sură hotărîtoare fructificarea cu 
maximum de rezultate a fondurilor 
de investiții alocate de stat — stă 
pe primul plan. Recent au fost lua
te măsuri pentru simplificarea mo
dalităților de elaborare și avizare 
a proiectelor, precum și pentru 
lărgirea considerabilă a competen
telor privind aprobarea documen
tațiilor tehnice de către titularii 
de investiții.

Simplificările intervenite și în
deosebi renunțarea la una din fa
zele de proiectare — proiectul de 
ansamblu — implică din partea 
proiectanților o răspundere și o 
exigență mult sporite în funda
mentarea și analiza aprofundată a 
soluțiilor tehnologice și construc
tive, în alegerea variantelor optime 
de proiectare, pentru a se asigura 
cu minimum de cheltuială o efi
ciență economică maximă la noile 
capacități și obiective de investiții 
proiectate. O dată mai mult se 
face remarcată răspunderea pro
iectanților, întrucît în condițiile 
cînd de la elaborarea studiului 
tehnico-economic se trece direct la 
materializarea lui pe șantier, pe 
baza proiectelor de execuție, orice 
greșeală și „scăpare" în alegerea 
soluțiilor tehnice. în fundamen
tarea acestora poate duce la irosi
rea unor fonduri de investiții și la 
alte implicații economice nedorite. 
Prevederi din proiecte care, după 
punerea în funcțiune a obiective
lor, se dovedesc necorespunzătoare 
— acționează ca un balast în dez
voltarea economiei naționale, în

stadiul actual 
noastre, cînd 

a întregii ac- 
a devenit o

în 
în 
de 

mai 
mai 
500

brigăzi și sectoare de producție 
fruntașe pentru ca metodele folo
site de ele să fie extinse.

Consiliul de conducere are 
preocuparea sa dezvoltarea, 
continuare, a unor sectoare 
producție care s-au dovedit 
rentabile. în acest an se va 
construi o îngrășătorie pentru
taurine, este în lucru o bucătărie 
modernă pentru pregătirea furaje
lor. Creșterea păsărilor constituie 
o preocupare mai recentă a coope
ratorilor din Dor Mărunt. încă nu 
s-a ajuns la rezultatele dorite. A- 
nul trecut producția de carne de 
pasăre care se prevăzuse n-a fost 
realizată. Cooperatorii sînt hotărîti 
să-și îndrepte mai mult atenția 
asupra acestui sector, care poate 
aduce venituri mari. Printre mă
surile ce se iau în acest scop se 
numără și construcția unei stații 
de incubație cu o capacitate de 
50 000 pui într-o serie.

Problemele și sarcinile care stau, 
în continuare, pe agenda zilnică de 
lucru a consiliului de conducere 
sînt dezbătute în colectiv pentru a 
fi rezolvate cu competentă și 
promptitudine. în aceste zile la 
sediul cooperativei se desfășoară 
o activitate intensă, care are drept 
scop găsirea de noi rezerve prin a 
căror punere în valoare să crească 
rodnicia ogoarelor și să dezvolte 
toate sursele de venituri pentru în
florirea cooperativei si îmbunătă
țirea nivelului de viată a membri
lor cooperatori.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii'

creșterea acumulărilor, a venitului 
național, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în cazul unor capacități 
din industria chimică.

Posibilitățile reale create pe baza 
măsurilor amintite mai înainte 
trebuie folosite din plin de institu
tele de proiectare. Potențialul de 
proiectare eliberat se cere uti
lizat atît pentru elaborarea și 
asigurarea la timp a șantierelor cu 
documentația de execuție necesară 
desfășurării ritmice a lucrărilor, 
însoțită de o asistență tehnică per
manentă, cît și pentru un studiu 
temeinic, de la bun început, al 
realizărilor celor mai noi pe plan 
mondial, pentru informarea și do
cumentarea științifică de calitate. 
Nici un moment să nu pierdem 
din vedere că, în proiectare, apre
cierea evoluției tehnicii pe plan 
mondial trebuie să se facă realist, 
să o cunoaștem și să ne-o însușim, 
cu condiția de a ține seama în 
permanență de ceea ce se potri
vește sau nu la noi. Este o cerință 
esențială care se pune, deopotrivă, 
nu numai în fața proiectanților. 
dar și a tuturor celorlalți factori 
care concură la realizarea noilor 
obiective de investiții.

Este de la sine înțeles că răspun
derea pentru calitatea proiectelor 
nu se oprește la proiectanți. în 
condițiile noilor reglementări pri
vind întocmirea, avizarea și apro
barea documentațiilor tehnice pen
tru noile investiții, cresc mult si 
rolul și răspunderea comisiilor teh
nice interne ale institutelor de 
proiectare, consiliilor tehnico-știin- 
țifice și colegiilor ministerelor titu
lare de investiții, ca și a organelor 
centrale de avizare. De aceea, apa
re necesar să se ia măsuri organi
zatorice adecvate, pe toate treptele 
de control și avizare a proiectelor, 
corespunzătoare cerințelor majore 
puse de partid și guvern în gos
podărirea cu maximă răspundere 
a fondurilor de investiții. Sarcini 
sporite în acest sens revin și or
ganelor Băncii de Investiții, care 
trebuie să efectueze un control ri
guros în diferitele etape ale pro
iectării și execuției și, îndeosebi, 
la admiterea la finanțare a lucră
rilor.

De ce nu ați făcut
la timp aceste

calcule elementare
ale productivității

muncii ?
Productivitatea muncii: 99,7 la 

sută. Așa a încheiat Direcția re
gională a economiei forestiere Ar
geș anul 1966. Trebuia să se de
pună un efort extraordinar pentru 
a se realiza cel puțin nivelul pla
nificat la acest indicator esențial 
al activității economice ? Nu I Era 
suficient să se respecte numărul 
mediu scriptic de muncitori. „A-

a fost cu neputință" — a 
din discuțiile purtate

ceasta 
reieșit 
conducerea D.R.E.F. Argeș. Ne o- 
prim cu analiza asupra a trei în
treprinderi forestiere din regiune, 
care în anul trecut au înregistrat 
minusuri la productivitatea mun
cii și plusuri la numărul mediu 
scriptic de muncitori.
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Cîștigul mediu 
(în lei)

planificat 1 realizat

Rucăr 100,2 35 98,4 1266 1 202
Băbeni 100,0 50 98,2 1200 1 113
Domnești 100,3 60 96,3 1361 1 256

în toate cele 3 cazuri, planul la 
producția globală s-a realizat, ce-i 
drept, „pe muchie", cum se spune. 
Dar, productivitatea muncii, nu. 
Este clară strînsa legătură dintre 
nivelul scăzut al productivității 
muncii și depășirea numărului de 
muncitori. La I. F. Rucăr, care a 
avut 35 de muncitori în plus, pla
nul la productivitatea muncii nu 
s-a îndeplinit cu 1,6 la sută, iar 
la I. F. Domnești, unei depășiri la 
muncitori cu 60, îi corespunde o 
nerealizare la productivitatea mun
cii de 3,7 la sută. Se justifică în
tr-un fel angajarea unui număr 
mai mare de muncitori decît cel 
planificat ? Răspunsul trebuie dat 
prin prisma gradului de utilizare 
a forței de muncă și a mașinilor. 
Ce se constată ?

Gavril Pîlcă, directorul I. F. 
Rucăr: „In anul trecut, s-au în
registrat peste 8 000 om-zile ab
sențe. Avem încă mulți muncitori 
care nu folosesc complet cele 8 ore 
de lucru. Este adevărat. în cea 
mai mare parte aceste neajunsuri 
puteau fi evitate. Parcul de ma
șini și utilaje n-a fost folosit la 
întreaga capacitate, constatîndu-se 
întreruperi accidentale de 
10 000 de zile. în sectoarele 
industrializare nu s-au realizat, 
termenele prevăzute, lucrările 
mică mecanizare".

Ing. Ion Șerban, directorul I. 
Domnești : „Unii muncitori nu 
o calificare corespunzătoare cu do
tarea tehnică. Folosim cadre de 
conducere la nivelul de brigadă 
sau sector, fără pregătire si ex
periență. Acestea au influențat ne
gativ asupra productivității mun
cii".

— va rugăm să concretizați.
— Din 42 maiștri, numai 22 sînt

peste 
de 
la 
de

F. 
au

calificați. Avem posturi-cheie fără 
ingineri ca : serviciul energo-me- 
canic și de investiții. De aseme
nea, nici un șef de sector 
inginer. Din cauza lipsei de 
calificate s-a înregistrat un 
număr de ore-stagnare în 
ționarea mijloacelor mecanice.

Ing. Ion Diaconescu, directorul 
I. F. Băbeni: „10 000 om-zile ab
sențe nemotivate, cîteva mii ore 
de întreruperi accidentale, slaba 
preocupare pentru organizarea 
brigăzilor complexe de lucru — 
toate acestea au afectat simțitor 
nivelul productivității muncii. Nu
mai în parte, dacă înlăturam a- 
ceste deficiente, se putea obține 
un spor de producție de peste 1.5 
milioane lei. concomitent cu redu
cerea numărului de muncitori".

Calcule asemănătoare au întoc
mit și directorii I. F. Băbeni și 
Rucăr. Numai prin evitarea pier
derilor provocate de absentele ne
motivate. întărindu-se disciplina, 
se putea realiza ușor, fără eforturi 
deosebite, un spor de producție de 
3.6 milioane de lei, o economie de 
77 muncitori, o creștere a produc
tivității de aproape 2,5 la sută și 
ridicarea ciștigului mediu al mun
citorilor cu aproape 5 la sută. Sta
rea de lucruri constatată la cele 
trei întreprinderi forestiere e de
parte de a fi mulțumitoare pentru 
conducerile lor. Directorii respec
tivi. mult mai realiști decît con
ducerea D.R.E.F. Argeș, au recu
noscut deficiențele. Dar aceasta nu 
e suficient. Se constată o neîngă
duită lipsă de preocupare centru 
închiderea tuturor canalelor de ri
sipă a forței de muncă și a capa
cităților de producție. în fata ce
lor mai mici greutăți, conducerile 
întreprinderilor forestiere aminti-

nu e 
cadre 
mare 
func-

S-au angajat 
dar nu s-a ur- 
permanentiza-

de pildă, con- 
vizate pentru

ca- 
ele 
pă- 
alți

te au capitulat, fără să mediteze 
îndeajuns și să dea dovadă de dis- 
cemămînt și hotărîre în alegerea 
celor mai bune soluții de îndrep
tare a situației. 
muncitori sezonieri, 
mărit calificarea și 
rea celor existenți.

Ce au întreprins, 
ducerile unităților
eliminarea absențelor nemotivate, 
care au devenit o adevărată pla
gă în activitatea lor ? In loc de 
asigurarea unor condiții mai bune 
de lucru, de transport și de 
zare a muncitorilor existenți, 
au umplut golul produs prin 
răsirea locului de muncă, cu
oameni, selecționați la întîmplare, 
care în scurt timp nu s-au mai 
prezentat nici ei la muncă. Ni s-a 
mai spus că au fost întreprinse 
numeroase acțiuni în vederea ca
lificării muncitorilor. Din păcate, 
rezultatele nu se văd. Deocamda
tă. la I. F. Băbeni din 57 de mai
ștri, 45 sînt necalificați. iar la I. F. 
Domnești și I. F. Rucăr, există 
alte cîteva zeci de maiștri fără ca
lificare. Deși sînt încadrați pe 
posturi de maiștri și plătiți cu sa
larii mari, cei care nu au pregă
tirea necesară nu sînt capabili să 
asigure conducerea competentă si 
organizarea rațională a muncii 
brigăzilor. Cei 50—60 de oameni, 
cît cuprinde o brigadă, nu pot fi 
dati pe mina unui conducător cu 
cunoștințe aproximative de specia
litate. Unde sînt tehnicienii și 
maiștrii școlarizați și repartizați să 
lucreze în unitățile forestiere din 
regiune ?

Brigăzile complexe — formă 
deosebit de eficientă de lucru in 
sectorul forestier — au fost, în 
bună parte, neglijate. Cu toate că 
unitățile vecine, ca I. F. Jiblea, 
I. F. Pitești au obținut rezultate 
foarte bune prin organizarea bri
găzilor complexe, conducerea I. F. 
Băbeni dovedește. în acest dome
niu, o nepăsare inexplicabilă. Nu
mai 20 la sută din muncitorii de 
aici sînt cuprinși în aceste bri
găzi. Ca urmare, muncitorii lu
crează la întîmplare. de la o zi la 
alta, nu după un plan bine stabi
lit. Reparațiile curente. întreține
rea masonilor si utllai°lor sînt șj 
ele total necorespunzătoare. Sînt 
numeroase sectoarele de exploa
tare în care nu se găsește nici un 
mecanic, cu toate că ele au ateliere 
de întreținere și reparații.

Slaba organizare a muncii în 
întreprinderile analizate nu numai 
că este în detrimentul intereselor 
sectorului forestier, dar se întoar
ce ca un bumerang împotriva in
tereselor muncitorilor respectivi. 
Utilizînd nerațional mijloacele me
canizate. ei sînt obligați să execute 
manual un mare volum de ope
rații. în acest fel. productivitatea 
muncii scade și crește ponderea 
cheltuielilor de producție. Dar, așa 
cum s-a văzut, depășirea număru
lui de muncitori stabilit — depar
te de a fi justificat — a provocat 
micșorarea ciștigului mediu. întru
cît ei au lucrat în acord, un sis
tem bun. care trebuie consolidat. 
Muncitorii de la I. F. Domnești au 
încasat lunar cu 115 lei mai puțin, 
cei de la Băbeni cu 87 lei si ce* 
de la Rucăr cu 64 lei. Grija față 
de muncitorii respectivi nu presu
pune tolerarea la infinit a abate
rilor de la disciplină, ci dimpotri
vă manifestarea unei maxime exi
gențe, valorificarea în modul cel 
mai rațional a întregului potențial 
de forță de muncă. întrucît și în 
acest an se constată aceleași ten
dințe care au dăinuit în anii prece
dents este necesar ca organele 
de partid din regiune să ana
lizeze temeinic situația, iar Mi
nisterul Economiei Forestiere să in
tervină energic și neîntîrziat.

Viorel SALAGEAN
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Stea polară a generațiilor înaintașe

Istoria - „cartea de mărtu

rie a veacurilor" cum o nu -UNIREA-
mea Nicolae Bălcescu - con

stituie un izvor generos de

inspirație pentru artă. Po

sibilități nemărginite oferă

poate străluci maii puternic

pe firmamentul literaturii?
In jurul mesei rotunde: GHEORGHE ZÂNE, membru corespondent al Academiei, Prof. univ. 
CONSTANTIN C. GIURESCU, Prof. univ. G. C. NICOLESCU, Prof. univ. VASILE MACIU, 
DAN HĂUUCĂ, DUMITRU MICU, VIRGIL CANDEA, VALERIU RAPEANU.

unul dintre capitolele cele

mai însemnate ale istoriei

poporului nostru - Unirea,

lupta pentru unitatea națio

nală.

Erudiția și necesitatea 

reflectării asupra sen

surilor adinei ale istoriei
„După cum știm — a 

precizat GHEORGHE
ZÂNE, membru corespon
dent al Academiei, în 
creația literară datele is
toriei sînt folosite din 
punctul de vedere al eve
nimentelor. al personali
tăților, al marilor epoci. 
Care ar fi evenimentele 
principale, personalită
țile de seamă, aspectele 
sociale și naționale ce ar 
putea constitui motiv al 
literaturii noastre pe te
ma luptei pentru Unire, 
avînd bineînțeles, în ve
dere faptul că actul 
istoric din 1859 trebuie 
privit în strînsă corelație 
cu evenimentele impor
tante ce l-au precedat, cît 
și cu momentele următoa
re. Căci istoria, este 
în fond expresia vieții u- 
nice, continue a unui po
por. Nu este vorba să fa
cem recomandări, ci nu
mai să exprimăm o nece
sitate a spiritualității 
noastre contemporane'.

„In literatura noastră — 
a spus prof. univ. CON
STANTIN C. GIURESCU, 
anul 1848 și-a qăsit, prin 
romanul lui Camil Petres
cu „Un om între oameni*, 
o oglindire remarcabilă. 
Este un caz, aș spune u- 
nic, în literatura română 
cînd un literat de mare 
talent are, în același timp, 
la temelia lucrării sale, o 
atît de bogată și temeini
că documentare. Ne pu
tem întreba însă de ce nu 
s-a realizat un roman de 
aceeași valoare în leqă- 
tură cu Unirea, unul din 
momentele cele mai im
portante, cele mai boqate 
ca reacții și implicații din 
istoria noastră, și care se 
pretează admirabil la e- 
vocări literare. Sînt măr
turii, documente nume
roase care demonstrează 
ce puternic ecou a qăsit 
Unirea în sufletele româ
nilor. Necesitatea unei do
cumentări istorice îi spe
rie pe creatori ? Dar nu
meroase documente sînt 
deja publicate, iar altele 
pot fi destul de lesne cer
cetate în diverse biblio
teci publice. Pentru actul 
Unirii și pentru viața lui 
Cuza sînt strînse laolaltă 
actele epocii în 59 de vo
lume ale Academiei. Este 
adevărat că există și une
le luerări asupra aoestei 
perioade. Dar pentru un 
scriitor, una este să citeas
că o monografie Istorică 
și alta este să ia contact 
direct cu 8 500 de acte, să 
citească scrisorile oriqi- 
nale ale lui Costache Ne
gri către Cuza și ale lui 
Cuza către Negri, să con
sulte sutele și miile de 
acte ale țăranilor de a 
doua zi de după retorma 
agrară din 1864 Este im
presionant. Am trăit mo
mente emoționante citind 
cum îi mulțumeau țăranii 
lui Cuza ,Să ta Dumne
zeu din zilele noastre și 
ale copiilor noștri ei să a- 
dauge la zilele Măriei 
Tale, să ne duci pînă la 
sfîrșit Dă-ne voie să te 
numim părintele neamului 
țărănesc'

Faptul că figura lui 
Cuza trăiește pînă astăzi 
în conștiința întregului 
popor ti-1 explici citind 
sutele de acte în care răz
bat sentimentele pornite 
din mimă fată de acest 
mare om de stat al po
porului nostru’

Pornind de la ideea ne- 
eesifătii unei vaste docu
mentări a oricărui creator 
dgrnio să-și îndrepte pri

virile către vremurile tre
cute, prof univ. VASILE 
MACIU a spus : „Roman
cierul este desigur liber 
să oglindească o anumită 
epocă prin prisma pro
priei sale personalități ar
tistice, fără să contrazică 
însă realitatea istorică 
Momentele caracteristice 
epocii Unirii cred că ar 
putea inspira opere de o 
mare valoare artistică. 
Dacă cineva s-ar încume
ta să scrie un roman de 
proporțiile unor lucrări 
monumentale avînd drept 
cadru istoric perioada 
anilor 1848—1862 i-aș su
gera ca deosebit de sem
nificative cîteva etape : 
Iată de pildă sfîrșitul lui 
1848 — vara lui 1853, adi
că timpul în care exilații 
români de la Paris au 
crezut că încă mai 
poate Izbucni o re
voluție în țara noastră 
și în țările vecine. Aici ar 
putea fi înfățișați Bălces
cu, Rosetti. Goleștii și atî- 
tea alte figuri reprezenta
tive, cu ideile pe care 
le-au susținut șt cu acțiu
nile întreprinse

Pentru un roman sau 
pentru un volum al unui 
roman mal larq, un su
biect interesant ar putea 
oferi și momentul 1853— 
1854, cînd un grup de re
voluționari români — Ro
setti, Dumitru Brătianu, 
Ioniță Magheru și alți 
cîțiva — au venit la Du
năre și au provocat o 
răscoală în Oltenia. Tur
cii i-au arestat și i-au 
expulzat Țăranii răsculați 
au atacat conacele boie
rești și le-au ars, oștirea 
a intervenit, i-a prins pe 
țărani, f-a chinuit. După 
aceasta, devenise evident 
că o revoluție nu mai 
avea șanse de izbîndă.

Alt moment semnifica
tiv : anii 1855—1857. A- 
cum are loc Congresul de 
la Paris cînd se fac în
cercări pentru a-i con
vinge pe congresiștl să 
accepte ideea Unirii Prin
cipatelor Române. Sau 
frămîntările de la lași din 
anii 1855—1856. în ianua
rie 1855 apare la Iași re
vista „România literară' 
— scoasă de Vasile Alec- 
sandri — care influențează 
puternic mișcarea unio
nistă moldoveană. Este o 
perioadă dramatică, cu 
lupte de principii, în care 
problema țărănească era 
susținută de unii, respin
să de alții. Acolo s-a con
stituit organizația „Uni
rea". Sau perioada cu
prinsă între februarie 1857 
și ianuarie 1859 cînd, la 
București, s-a dat lupta 
în cluburi, cînd s-a făcut 
organizarea „căuzașilor* 
cu ziarele „Românul', 
„Naționalul* sau „Dîm
bovița'. Fiecare din aces
te gazete a determinat 
masele să se pregătească 
pentru actul de la 24 Ia
nuarie Principalul accent 
se pune pe rolul maselor 
populare și al tinerilor 
tribuni care le antrena în 
desfășurarea evenimente
lor

Și toamna lui 1858 —
ianuarie 1859, în Moldova, 
momentul luptei pentru 
cîștigarea alegerilor, cînd 
au loc frămîntări între 
fracțiunile „partidei na
ționale' în scopul desem
nării domnului, în privin
ța problemei agrare și a- 
pol în legătură cu alege
rea lui Cuza'

„Mai mult decît recon
stituirea muzeală a unui i 
decor istoric, ne interesea- | 

ză, cred, să reaprindem 
flacăra unor înțelesuri a- 
cute, tulburătoare, a ți
nut să precizeze DAN 
HAULICA. Piesa lui Ca
mil Petrescu, de exemplu, 
despre Bălcescu mi se 
pare ina> pregnantă, mai 
evocatoare, decît roma
nul vast consacrat ace
luiași erou O valoroasă 
pictură, înfățișîndu-1 pe 
Bălcescu printre tăbăcari
— în mediul descris de 
Camil Petrescu — obține 
un efect stringent, de stră
fulgerare dramatică, toc
mai evitînd inventarul mi
nuțios al ambianței și 
descripția mărunțită; și 
izbutește astfel să atingă
— e un tablou de Virgil 
Almășanu — o frumu
sețe tragică pe care o pu
tem discuta într-un context 
de artă contemporană 
foarte nobil, în linia, de 
pildă, a picturii patetice 
practicate de un Rouault.

Există. în atîtea din 
faptele trecutului, o fru
musețe de poezie și de 
nimb eroic, pe care epo
ca noastră e gata s-o ac
tualizeze cu fervoare Pare 
curios, dar pentru jubi
leul său, un mare om de 
teatru contemporan ca 
jean Louis Barault a ales, 
tocmai o piesă istorică,

Virtuțile spirituale și pa-

triptice aleunonnariper- 

sonalități ale epocii
„Cred că într-un ro

man Istoric, într-o mare 
frescă socială, o aten
ție deosebită ar trebui 
să se acorde și per
sonalităților de primă mă
rime ale vremii — a re
marcat în continuarea dis
cuției prof, univ CON
STANTIN C. GIURESCU. 
îmi pare rău că dintre 
literații tineri, dintre cel 
ce încep acum a scrie nu 
se apropie cineva cu iu
bire de o figură lumi
noasă cum a fost aceea 
a lui A. I. Cuza. Este un 
tip reprezentativ româ
nesc cu însușirile și cu 
unele din defectele lui, 
însușirile fiind hotărît pre
cumpănitoare. Ceea ce 
emoționează și astăzi 
în personalitatea lui nu 
este numai înțelegerea 
pentru cei mulți și umi
liți, pentru „săracii pă- 
mîntulul’ pe care i-a în
țeles și i-a iubit, dar și 
patriotismul, simțul im
presionant al demnității 
patriei. Reprezentant al 
poporului, reprezentant al 
țării, Cuza i-a putut spu
ne vizirului: „Cînd vor
besc eu, vorbește Româ
nia prin mine". Oamenii 
aceștia aveau gesturi de 
o putere care — mărtu
risesc — mă impresio
nează.

Să luăm și un alt exem
plu caracteristic. Cînd a 
fost vorba de seculariza
rea averilor mînăstirești, 
li s-a oferit călugărilor o 
sumă importantă dar ei, 
în miopia lor, au crezut 
că vor obține mai mult 
prin arbitrajul marilor pu
teri. Vizirul a trimis o cir
culară prin care cerea să 
se convoace o conferință 
a reprezentanților marilor 
puteri. Nicolae Bordeanu, 
un diplomat strălucit al 
tării noastre, adjunctul lui 
Costache Negri la Con- 
stantinopol, a aflat de 
circulara trimisă de Aii. 
Imediat a trimis o telegra
mă cifrată la București. 
Prin urmare, astăzi s-a e- 
mis circulara, mîine a a- 
flat Bordeanu, poimîine 
s-a acționat și s-a pre
zentat legea secularizării 
averilor mînăstirești. S-a 
acționat cu repeziciune ui

pe care o mai jucase în 
tinerețe. Asediul Numan- 
ciei de Cervantes A tre
buit să simplifice textul 
tmens și să trateze piesa 
fără multă recuzită și fără 
scrupul exterior. Dar pie
sa vorbea afectiv unei 
sensibilități moderne, des
tinul străvechi al iberi
cei Numancia — asediată 
de 80 000 de romani și 
înnebunită de foamete — 
se înfățișa cu o inedită 
elocvență tragică. Desti
nul unei cetăți care-și 
apără crunt libertatea, cu 
o mîndrie ireductibilă și 
disperată: ultimul supra
viețuitor al asediului, a- 
proape un copil, se arun
că și el de pe ziduri, pen
tru a nu-i lăsa lui Scipio 
onoarea triumfului. Exis
tă, într-adevăr — îmi spu
neam la acest specta
col — victorii care-1 umi
lesc pe învingător, cîte 
o dată învinșii sînt demni 
de un omagiu fără moar
te, așa cum au fost și 
cei care s-au jertfit la 
Sarmisegetuza. Din acești 
mari învinși, istoria a fă
cut niște biruitori în poste
ritate: niște figuri spre 
care să se îndrepte ori- 
cînd devotamentul a- 
mintirii noastre pline de 
recunoștință" 

mitoare pentru a împiedi
ca puterile străine să in
tervină într-o problemă 
internă a țării.

Cercetînd timp de cinci 
ani documentele pentru 
lucrarea consacrată lui 
Cuza publicată anul tre
cut, mi-am întărit convin
gerea că generația Uni
rii a fost o generație de 
mari patrioți, de oameni 
care și-au iubit cu pu
tere țara și care au făcut 
abstracție de interesele 
lor personale, mulți dintre 
ei — Negri, Goleștii și 
alții — pierzîndu-și chiar 
averile în slujba țării'.

„Fără îndoială marile 
personalități ale istoriei 
noastre pot constitui teme 
pentru o bună literatură — 
a subliniat GHEORGHE 
ZÂNE. Alexandru loan 
Cuza va rămîne una dintre 
personalitățile proeminen
te din istoria României. Pu
nerea în evidență a rolu
lui maselor nu micșo
rează rolul său istoric, ci 
completează tabloul epo
cii. Astfel, chipul acestui 
mare domn care a înțeles 
năzuințele sociale și na
ționale ale poporului său 
poate să constituie su
biect pentru creația lite
rară. Dar nu numai Cuza. 
Cred că deopotrivă și Mi
hail Kogălniceanu, perso
nalitate cu o viață atît de 
bogată, de complexă, 
este susceptibilă să dea, 
la fel, tema unei mari 
creații literare. Amin
tirea lui, pe care nu 
au putut-o eclipsa campa
niile duse împotrivă-i, 
este foarte puternică și as
tăzi. Ținînd seama de di
versele aspecte ale unor 
vieți atît de bogate în 
care a predominat un pu
ternic spirit de patriotism, 
cred că literatura ro
mână cu caracter isto
ric nu ar avea decît de 
cîștigat din oglindirea 
existenței și operei lor. 
Alături de ei sînt și 
alte figuri, aproape ui
tate, care prin viata 
lor tumultuoasă și com
plexă pusă în slujba na
țiunii române ar putea 
constitui tema unor scrieri 
literare. De pildă Vasile

Mălinescu, personaj plin 
de pitoresc istoric.

Nu trebuie să uităm 
nici marile personalități 
ale Transilvaniei din acea 
vreme. Printre evenimen
tele ce au anticipat și pre
gătit formarea statului na
țional român trebuie să 
socotim neapărat marile 
lupte și pe marii fruntași 
ai Transilvaniei De aici 
s-au ridicat în revoluție 
un număr de ideologi și 
tribuni în mișcarea națio
nală : Simion Barnuțiu, 
Ion Axente Sever, Avram 
lancu. Aceste figuri nu 
s-ar putea afla oare în 
centrul unor lucrări de o 
valoare artistică și pa
triotică î".

„E greu de găsit în is
toria poporului nostru, a 
spus VIRGIL CANDEA, o 
perioadă, și în același 
timp o idee generatoare de 
motive și teme suscepti
bile să fie tratate literar, 
mai bogată decît aceea a 
Unirii. Vorbind despre 
Unire, nu înțeleg numai 
anii glorioși de lupte care 
au precedat actul istoric 
din 1859, Unirea nu este 
numai triumful unei gene
rații și a unei decade din 
istoria românească, ci un 
ideal format, afirmat, pre
gătit în cîteva secole din 
viața poporului nostru, fi
rul roșu care străbate is
toria patriei încă din e- 
poca medievală, traver
sează cu strălucire în
treaga epocă modernă și 
atinge pragul istoriei con
temporane.

Cercetările mai noi des
pre Unire au deslușit, din
colo de evenimentele re
latate de documente, li
niile directoare, sensul is
toric al Unirii țărilor ro
mâne. Formarea conștiin
ței naționale a românilor 
din Muntenia, Moldova și 
Transilvania, evidența u- 
nei origini latine comune, 
evidența acelorași aspi
rații și idealuri, acelorași 
suferințe șl acelorași so
luții pentru înlăturarea lor 
— aceste idei ce străbat 
din orice pagină de isto
riografie românească de 
la cronicari pînă la Maior, 
Șincai, Kogălniceanu sau 
Bălcescu cuprind In nuce 
singurul corolar posibil : 
Unirea tuturor românilor 
într-un stat național. Nu 
există mai pasionantă 
temă în toată cultura 
noastră decît geneza, a- 
firmarea și triumful aces
tui ideal major, steaua 
polară a dezvoltării isto
rice românești. întrevăd 
cu emoție ziua cînd un 
romancier de talent, în
zestrat cu erudiția și pu
terea de reflecție istorică 
necesare, va înfățișa a- 
ceastă temă într-o operă 
de mari dimensiuni.

Istoria unei idei poate 
fi tratată literar ca și isto
ria unei vieți, a unei co
lectivități, a unei epoci. 
Este loc aici și pentru mo
dalități, maniere sau teh
nici literare înnoitoare. A- 
vem folositoare exemple 
în arta filmului — Jean 
Epstein a făcut un film 
memorabil despre un zid, 
pretext pentru a evoca 
oameni și idealuri — ; cu 
cît mai mult o idee poate 
constitui firul conducător 
al unei opere. Iată o tri
logie posibilă înfățișînd 
ideea Unirii în evul mediu, 
evocată prin luptele și ac
țiunile diplomatice ale lui 
Petru Rareș și Mihai Vi
teazul ; în epoca moder
nă, prin reflecția dascăli
lor Școlii ardelene și a 
generației înnoitoare din 
1848 ; în epoca și mai 
nouă prin luptele care au 
unit, în 1918, Transilvania 
cu România, întregind 
idealul vechii refaceri a 
Daciei, nelipsit din mintea 
cugetătorilor și oamenilor 
politici timp de patru se
cole de istorie româneas
că. Reînvierea unor stră
lucite pagini de isto
rie va învedera legă
tura între trecut și pre
zent, unitatea fundamen

tală a operei clădită 
prin strădanii seculare de 
poporul nostru, Cunoscîn- 
du-ne mai bine înaintașii, 
ne înțelegem mai bine pe 
noi înșine ; victoriile lor 
ne însuflețesc prezentul și 
ne luminează viitorul.

în idealurile, eroii, mo
mentele de mare încleșta
re care au premers Uni
rea, publicul românesc șl 
în primul rînd tineretul 
vor qăsi nu numai strălu
cite exemple de eroism, 
chibzuință politică, sacri
ficiu vibrant și patriotism 
înflăcărat, dar mai ales 
prilej de meditație asupra 
întregii dezvoltări a po
porului nostru. Știm cît de 
receptivă se dovedește a- 
dolescenta șl tinerețea în 
fața marilor teme ale sa
crificiului, dragostei cu
rate, inteligentei triumfă
toare, tenacității și erois
mului în luptă, demnității 
și mîndriei afirmate cu 
curaj. Istoria Unirii e bo
gată în asemenea teme. 
Dincolo de satisfacțiile es
tetice ale unei asemenea 
creații literare întrevedem 
efectul durabil de ordin 
etic și patriotic pe care 
ele îl pot avea'.

„Epoca aceasta a Unirii 
— a arătat în cuvîntul său 
G. C. NICOLESCU — poa
te și trebuie să fie chiar 
mai larq văzută Mă voi 
opri asupra perioadei de 
la înăbușirea revoluției 
din 1848 pînă la abdicarea 
lui Cuza, perioadă extrem 
de interesantă, plină de 
frămîntări, de lupte și, 
pentru un romancier care 
ar vrea să dea dovada 
însușirilor sale, larqei 
sale respirații epice, ar fi 
sarcina cea mai nobilă să 
scrie un adevărat Război 
și pace românesc, cuprin- 
zătoarea frescă literară a 
ei. Aș visa un roman flu
viu în care ar intra și fi- 
quri istorice și nenumă
rate personaje anonime 
ale vremii, în care și-ar 
face loc marile evenimen
te istorice, dar și episoa
de individuale, mai puțin 
cunoscute, relevate de 
corespondențe sau memo
rii, episoade de natură să 
releve cauzele și sensul 
marilor fapte de acum o 
sută șl mai bine de ani 
ce stau la temelia Româ
niei moderne. Aș vrea un 
roman sau mai multe care 
n-ar privi viața societății 
contemporane Unirii ca 
din turnul de observație 
al istoricului, ci de la ni
velul vieții omului obiș
nuit, cetățeanului comun 
de la 1859, un roman sau 
mai multe care, pe baza 
cunoașterii profunde a 
trăsăturilor epocii, să fie, 
aș zice, mai puțin istoric, 
cît social, să plece de la 
autenticitatea și sensul 
fierbinte al vieții din tre
cut, nu de la scheme reci, 
de la documente cărora 
scriitorul nu a reușit să le 
transmită suflarea vieții.

Evenimente in care se re

flecții trăsături caracte

ristice ale poporului
„E adevărat — a con

tinuat VALERIU RAPEANU
— cine urmărește această 
epocă rămîne surprins de 
infinitele sugestii pe care 
le oferă artistului care 
năzuiește la definirea u- 
nor trăsături structural 
caracteristice poporului 
român. Realizarea Uni
rii în cei patru ani de 
lupte (dintre 1855—1859)
— a implicat deopotrivă 
existența unei ideologii 
cristalizate, operă a unor 
gînditori care au dovedit 
temeiurile Istorice ale a- 
cestei aspirații, a unui

Poate că unii din ti
nerii noștri romancieri se 
vor înspăimînta de ceea 
ce le-ar părea învechit 
în asemenea teme și în 
formulele literare la care 
ele ar obliga. Cred însă 
că cele mai moderne 
formule romanești pot fi 
încercate cu succes pen
tru a prezenta asemenea 
teme, cu condiția ca ele 
să fie rezultatul unor a- 
dînci meditații creatoare, 
sudate intim cu materia
lul pe care trebuie să-l 
exprime. Pentru cei care 
eventual consideră că ro
manul frescă socială este 
depășit, că literatura 
nu-și mai poate afla 
subiecte decît în viața 
lăuntrică a oamenilor, 
fără să mai discutăm a- 
cest lucru, observăm că 
în această epocă atît de 
plină de diversitate se 
pot afla dramele perso
nale cele mai neașteptate, 
caracterele cele mai com
plexe, puțin sau chiar 
fals cunoscute, gesturi 
care relevă atitudini fun
damentale fată de patrie, 
față de popor, față de om 
și de sine a unora dintre 
protagoniștii luptei pentru 
Unire. Mă gîndesc la re
nunțări deliberate la iu
bire, la familie, la multe 
din cele personale ale 
atîtora din această vre
me pentru a putea rămî
ne mai desăvîrșit sluji
torii României — cum în
demna Bălcescu încă din 
1847 pe Alecsandri. Mă 
gîndesc la Alecsandri tri
mis de Cuza să apere 
cauza la Paris, Londra și 
Torino, călătorind șase 
luni de zile, cu obliga
țiile pe care sarcina sa 
de ambasador le impu
nea, pe propria sa chel
tuială, Principatele Unite 
fiind sărace. El însuși se 
împrumuta pentru această 
călătorie cu o sumă enor
mă, pe care o plătește cu 
greu ani îndelungați, fără 
să se plîngă o singură 
dată, fără să ceară un a- 
jutor. Mă gîndesc la ges
tul aceluiași Alecsandri 
de a renunța la posibili
tatea de a fi domn pentru 
a fi ales cel pe care-1 
socotea mai bun : Cos- 
tache Negri. Mă gîndesc 
și la renunțarea acestuia. 
Mă gîndesc la retrage
rea atît de demonstrativă 
din viața publică a lui 
Alecsandri, apoi a lui 
Negri după detronarea 
lui Cuza, la emoționanta 
viață și dramele neștiute 
ale lui Bolintineanu și la 
cîte altele încă.

Toate acestea nu s-au 
petrecut fără lupte interi
oare, fără conflicte de fa
milie, între prieteni, cu so
cietatea. Ele s-ar cuveni 
transpuse nu numai ca 
simple imagini ale trecu
tului, dar ca adevărate 
simboluri ale patriotismu
lui, ale unității de simțire 
și luptă, adevărate faruri 
călăuzitoare”.

spirit diplomatic mobil și 
eficient, apt să prevină și 
să dejoace piedicile din 
afară, a unei capacități 
de însuflețire a poporului. 
Mai precis n-a existat re
sursă a spiritului care să 
nu fie captată și folosită 
cu maximum de vigoare. 
Să ne gîndim, de pildă, la 
posibilitățile pe care le o- 
feră scenaristului sau ro
mancierului cele trei zile 
care au hotărît soarta 
României moderne — 22— 
23—24 ianuarie 1859, cînd 
acțiunea partidei națio
nale sprijinită pe tabacii 

și țăranii, care așa cum 
spunea un martor ocular 
„intraseră pe toate ba
rierele Capitalei, de la 
deschiderea Adunării Ob
ștești" au impus alegerea 
lui Alexandru loan Cuza. 
Trei zile din care s-ar 
putea extrage unul din 
cele mai palpitante ro
mane ale literaturii noas
tre. Cîte nu putem desluși 
șl astăzi în forfota mul
țimii ce curăța dinaintea 
ei ca un șuvoi rezistența 
armată, în veghea aceas
ta de zi și noapte a mii și 
mii de oameni pe străzile 
Capitalei, în intensa ac
tivitate a capilor partidei 
unioniste, în pasionatele 
chemări și dezbateri ale

Nu simple fișe reci, ci

opere de creație pline de

sevă
„Este implicată, în dis

cuția noastră, și chestiu
nea unui cum, nu numai 
a unui ce — a precizat 
DAN HAULICA. Interesea
ză, cu alte cuvinte și 
eficacitatea artistică — din 
punctul de vedere al 
mijloacelor contemporane 
— pe care se cuvine s-o 
atingă aceste evocări is
torice. Ceea ce-1 face 
mare pe Flaubert nu este 
Salammbo, ci mai ales 
Madame Bovary și Edu
cația sentimentală. Iar 
Război și pace e o ad
mirabilă carte despre e- 
venimente din trecut, dar 
e mai puțin „istorie’ de
cît Salammbâ : cartea lui 
Tolstoi își pune esențial- 
mente probleme de crea
ție care nu-s numai de 
tipul romanului istoric. 
In plastică, lucrurile se 
prezintă și mai flagrant. 
Pictura de Istorie deveni
se o etalare goală de re
țete academlste, mai pi
torești sau mal terne ; 
marea creație a secolului 
XIX trebuia astfel să se 
definească polemic — la 
noi, ca și în alte țări — 
în opoziție fermă cu fas
tul complezent și literatu
rizam al picturii istorice, 
cu voga unor virtuoși ai 
platitudinii minuțioase.

Ce vreau să spun prin 
aceasta ? Că evocarea 
istorică nu mai poate fi 
astăzi o punere în scenă 
abilă, mîndră de știința 
efectelor teatrale. Iată de 
ce socotesc semnificativă 
o experiență artistică de 
tipul frescelor școlii mexi
cane în care eroii istoriei 
și marile evenimente re
voluționare se împărtă
șesc din anonimatul ge
neros al Fabulei. Viața 
postumă, legendar postu
mă, a atîtor eroi ai Unirii, 
supraviețuirea lor, la mo
dul folcloric, în conștiința 
maselor — Cuza e asi
milat, în unele basme, cu

$/’ in creația istorică se

pot valorifica modalități 

moderne
„Mare, durabilă — a 

spus DUMITRU MICU — 
e literatura de creație, 
aceea care produce vi
ziuni inedite, unice, ire- 
petabile, făurește noi u- 
niversuri. Mă gîndesc, 
spre a lua un exemplu 
din cele mai adecvate dis
cuției noastre, la piesa lui 
L. Blaga Avram lancu. 
Nici un scriitor român n-a 
susținut, cred, mai perse
verent ca Blaga concepția 
Suncției prin excelență 
creatoare a artistului, în 
sensul esteticii moderne 
și totuși piesa lui, expre
sie a unei foarte persona
le intuiții, concordă esen
țial și chiar în majorita
tea detaliilor cu adevărul 
istoric. Avram lancu este 
proiectat în mit fără a fi 
sacrificat ca personalitate 
istorică. E, după socotința 
mea, un nobil exemplu de 
mitizare în marginile rea
lului. Cazul nu e de altfel 
izolat. Aproape toți crea
torii de viziuni istorice 
procedează așa, bineîn
țeles în maniere proprii. 
Vlaicu Vodă al lui Davila, 
Ștefan cel Mare al lui De- 
lavrancea și mal presus 
de toți marele Ștefan din 
Frații Jderi de M. Sado- 
veanu trăiesc în operele 
respective, simultan, o 
viață istorică și una 
transistorică, mitică. Ei 
personifică permanențe 
ale etosului românesc. De 
aci permanenta lor actua
litate.

Pentru creatorul auten
tic istoria este experiență 
spirituală concretă, ac
tuală. Aș risca paradoxul 

camerei, în solemnitatea 
votului și în entuziasmul 
popular ce a însoțit ves
tea alegerii lui Cuza ca 
domn al Munteniei. Un epi
sod care prin amploarea 
și urmările lui șe înscrie la 
un loc de primă importan
ță în istoria țării. Ceea 
ce mi se pare deci pildui
tor în acești ani este sin
teza între idee și acțiune, 
între rațiunile istoriei și 
necesitățile prezentului. 
Istoria și prezentul se 
aflau în acele zile pe 
străzile Capitalei și fie
care minut ce părea a 
înclina de o parte sau de 
alta balanța își afla ecoul 
în inimile a milioane de 
oameni'.

Făt-Frumos — ar îngădui 
asemenea opere do vastă 
respirație, care cer un 
scriitor erudit nu în sen
sul fidelității exterioare 
față de cutare episod sau 
personaj, ci în sensul, 
mai adine, al captării a- 
celor iradieri fabulos 
semnificative. Bineînțeles, 
aici — ca în orice alt do
meniu artistic — e loc 
pentru o fecundă multipli
citate. Aragon — în La 
Semaine Sainte — îm
prospătează romanul is
toric printr-o mînuire nouă 
a planurilor, printr-o apa
rentă contracție tempora
lă, care, de fapt, răspun
de unei deschideri analo
gice înspre prezent. Esen
țial este ca literatura 
noastră despre mari eve
nimente ale trecutului, 
precum Unirea, să fie pînă 
la capăt o descoperire 
fertilă, o anexare de noi 
orizonturi, umane și teh- 
nic-artisțice.

Pentru aceasta ne tre
buie o altă zestre de'**) 
acea frivolă „luciditate 
— de care fac mulți caz — 
capabilă doar să „demiti- 
zeze". O mare artă de e- 
vocare istorică răspunde 
nevoilor profunde ale unei 
societăți organice — cum 
trebuie să fie aceea a 
noastră ; ea e chemată să 
genereze mari concreti
zări ale imaginației colec
tive, să zămislească fiin
ța unor simboluri de via
ță națională și de intens 
revoluționarism. In acest 
sens — oricît de modern 
rațională ar fi — această 
artă nu trebuie, cred, să 
mărunțească istoria, ci 
mai degrabă s-o amplifi
ce mitologic. Astfel, Uni
rea Țărilor Române — de 
la 1859 și 1918 — e o temă 
care exprimă simbol.ic, 
emblematic, o mare ne
voie de coeziune morală 
proprie societății noastre 
socialiste’.

că marea literatură de 
inspirație Istorică e prin 
excelență autobiografică. 
Evocînd episoade mărețe 
și tragice din trecute 
vremi, Sadoveanu își po
vestește biografia interi
oară. Căci, în momentele 
acelea el nu mai e, pur 
și simplu, Mihail Sado
veanu, ci vocea națiunii 
române.

Unirea a fost vreme de 
secole visul de aur ari ce
lor mai pure conștiințe 
românești. Pătrunzîndu-i 
semnificațiile, comunicăm 
peste timp cu duhul oa
menilor celor mai mari 
care s-au ridicat din a- 
cest neam : de la Mihai 
Viteazul la Alexandru Ioan 
Cuza și de la cronicari și 
corifeii Școlii ardelene la 
Bălcescu șl Kogălniceanu. 
Scriitorul de talent supe
rior care se va simți în
demnat să evoce epoca 
Unirii se va exprima prin 
aceasta pe el însuși, în 
esențialitatea lui sufle
tească („suflet din sufle- 

* tul neamului" său) și deci 
va crea o viziune nouă, 
specific națională impli
cit, a existenței, în măsu
ra în care va fi intuit, 
printr-o cunoaștere în lăr
gime și adîncime a isto
riei, sensurile mari ale 
actului de la 24 ianuarie 
1859, act cu atît de hotă- 
rîtoare consecințe în de
venirea poporului nostru"

Masă rotundă realizată 
de Sorin MOVILEANU 
și Adrian ANGHELESCU
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de Colaborare Economică Profilul „vetrelor de sat tt la aniversarea
în perioada 20—23 ianuarie 1967 

a avut loc la București ședința a 
XlV-a a Consiliului Băncii Inter
nationale 
mică.

Ședința 
Mănescu, 
Republicii 
Consiliul

de Colaborare Econo-

a fost condusă de Radu 
conducătorul delegației 
Socialiste România în 

Băncii.

Consiliul a examinat probleme
le cu privire la perfectionarea în, 
continuare a sistemului de decon
tări multilaterale și de creditare, 
in ruble transferabile, și a adop
tat hotărîri corespunzătoare.

Ședința Consiliului s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
Camerei 

a R. S. F.
Econo- 

Iugosla-
Președintele 

mice Federale 
via, Anton Bole, care a făcut o vi
zită de cîteva zile în tara noastră, 
a părăsit luni seara Capitala. în
dreptîndu-se spre patrie.

înainte de aceasta, oaspetele a 
luat parte la un dineu oferit în 
cinstea sa de președintele Came
rei de Comerț, Victor Ionescu, și 
Ia un cocteil dat de ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia. Iakșa Petrici.

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Viena, 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist condusă de Vasile Nicol- 
cioiu. secretar al C.C. al U.T.C., 
care va participa la ședința Co
mitetului internațional de pregă
tire a celui de-al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

(Agerpres)

să-și ușureze încasarea 
lor și exercitarea unei 
gheri jandarmerești.

într-un stat socialist, 
este cu totul alta : anume de a or
ganiza astfel locurile de domiciliu 
ale agricultorilor încît vatra de sat 
să constituie nucleul unei noi vieți 
sociale, în care deosebirile dintre 
urban și rural să se atenueze trep
tat. Se pun astfel celor însărcinați 
cu soluționarea acestor probleme 
sarcini deosebite.

în primul rînd, este necesar — 
după părerea mea — să se înțe
leagă că problema teritoriului agri
col și a vetrelor de sat nu sînt 
două probleme distincte, putînd fi 
rezolvate de către agronomi, pe 
de o parte, și de arhitecții urba
niști pe de alta. în fapt, teritoriul 
agricol și vetrele de sat alcătu
iesc, pe arii geografice largi, un 
singur fenomen social complex, 
cele două laturi ale sale fiind în-

impozite- 
suprave-

problema

Azi,
Pe terenurile de fotbal la volei
■| Selecționata olimpică de fot- 
™ bal a României a susținut la 

Quito (Ecuador) o întîlnire în com
pania echipei locale Deportiva 
Universitaria. Jocul, desfășurat pe 
stadionul „Atahualpa" în prezența 
a peste 40 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu scorul de 2—0 (1—0), în 
favoarea gazdelor. Punctele au fost 
înscrise de Hector Morales în mi
nutele 12 și 57. După cum trans
mit agențiile internaționale de 
presă) selecționata olimpică de

fotbal a României va mai susține 
săptămîna aceasta două meciuri la 
Guayaquil.

M Miercuri, amatorii de fotbal 
“ din Capitală vor putea urmări 

pe stadionul Dinamo următorul 
cuplaj : de la ora 13, Dinamo (re
zerve) — Dinamo Obor, iar de la 
ora 15, Dinamo București — Selec
ționata de juniori (care se pregă
tește pentru turneul UEFA, din 
Turcia).

Selecționatele feminine de 
volei ale Mexicului își încheie 
astăzi turneul în țara noastră, 
evoluînd în sala Floreasca. La 
ora 17,30 selecționata secundă 
a Mexicului va întîlni echipa 
Confecția, iar în continuare va 
avea loc meciul Mexic—Rapid 
București.

Carențele olimpiadelor
Olimpiadele și între

cerile între cercurile 
de elevi au jucat 
pînă azi un rol important 
în crearea unor mișcări 
matematice de masă în 
rîndul tineretului nostru. 
Avem azi un efectiv con
siderabil de elevi care lu
crează în cercul de ma
tematică și alte speciali
tăți. Este necesar ca în 
cadrul acestui efectiv să 
se organizeze o formă su
perioară de activitate care 
să pună accentul pe mun
ca originală. 
De multe ori 
participă și 
"Iești, care 
îu speranța 
bune pregătiri 
calaureat sau facultate. 
Prezența acestora dacă 
este admisă nu trebuie să 
abată de la scopul prin
cipal al cercului : stimu
larea talentelor. Dar 
în goană după succese 
formale se fac excese 
dăunătoare. Au fost școli 
în care tot efectivul unei 
clase, după catalog de la 
A la Z, a apărut la „pa
gina rezolvitorilor". Există 
profesori care obligă pe 
elevi să rezolve un număr 
de probleme din „Gazeta 
matematică’ contra unei 
recompense prin notare. 
Deseori sînt asaltat la te
lefon de prieteni ai căror 
copii vor să se eviden
țieze și recurg la sprijin

,pagina re
văzut și 
chiar la

de creație
în cercuri

elevi mo-
vin aici
unei mai
pentru ba-

din afară. în „] 
zolvitorilor" am 
elevi corigenți 
matematică.

Cunosc bine 
mul olimpiadelor, 
centrală este 
numai din profesori bucu- 
reșteni.

Un aspect negativ este 
lipsa de unitate în orga
nizarea concursului local. 
Iată, de exemplu, si
tuația de anul tre
cut : în orașele Tîrgo- 
viște, Buzău, Rîmnicu Să
rat, cu cîte 2—3 licee, au 
participat, la etapa locală, 
între 96 și 111 elevi și au 
reușit pentru faza urmă
toare doar cîte 5—6. în 
alte localități cum sînt 
Fieni, Băicoi, Moreni, unde 
organizarea și corectarea 
lucrărilor cad în seama 
chiar a profesorilor candi- 
daților, notele s-au dat cu 
multă ușurință, astfel că 
au reușit între 40 și 70 la 
sută din totalul partici- 
panților. Desigur că rezul
tatul concursului regional 
a constituit o infirmare a 
rezultatelor optimiste ale 
acestor comisii locale și 
sperăm să fie un motiv 
de reflecții serioase pen
tru viitor. O ameliorare 
s-ar produce dacă la fie
care comisie locală ar pu
tea participa un delegat 
al

mecanis- 
:. Comisia 

formată

struire a aparatului, a 
mecanismului. Pentru re
dactarea unor astfel de 
broșuri se poate face a- 
pel la ingineri și tehni
cieni din întreprinderi și 
instituții. De la caz la caz, 
se va cere și realizarea 
obiectului descris, pentru 
a putea verifica funcțio
narea aparatului. . O co
misie formată din specia
liști din diferite 
ale tehnicii, să 
și să verifice schițele și 
indicațiile date. Aceste 
broșuri să fie tipărite în
tr-un mod atrăgător, cu 
schemă și desene clare.

Magazine specializate 
să ofere, pe baza legiti
mației de elev, student 
etc., la prețuri accesibile, 
burghie, tarazi, clești, te- 
răstraie, piulițe, nituri, 
tablă de alamă, aluminiu, 
materiale izolante, sîrmă 
de bobinaj etc., toate 
de cea mai bună calitate.

La anumite ateliere ale

ramuri 
studieze

Clasa specială

regiunil.

Prof. Grigore IOAN
Ploiești

Cum sînt scrise revistele?
Este timpul să ve

dem dacă publicațiile pe 
riodice pentru 
școlar trezesc 
pentru știință, apropie ti
neretul de 
ales, dacă 
de tineret, 
cunoaștem 
ciente publicații de acest 
gen. Menționăm doar cî
teva : „Gazeta matemati
că" seria B, „Gazeta de 
fizică și chimie" și „Știin
ță și tehnică", publicație 
care se adresează atît ti
neretului școlar cît și al
tor categorii de cititori.

„Gazeta 
seria 
sează și celor mici și 
celor 
brici 
neretul școlar, cum 
fi : curiozități matemati
ce, din lumea largă sau 
de pretutindeni, probleme 
neelementare rezolvate 
elementar, probleme-ghi- 
citori (și motivarea ma
tematică 
articole 
un nivel inaccesibil ma
jorității elevilor.

Găsesc necesar ca pro

tineretul 
interesul

știință și, mai 
apropie știința 
Trebuie să re- 

că sînt sufi-

B,
matematică", 

nu se adre-

mari. Lipsesc ru- 
care să atragă ti- 

ar

a lor). Unele 
sînt scrise la

blemele să fie repartizate 
pe clase.

Revista să atragă atît 
prin forma de prezentare 
cît și prin accesibilitate ; 
astfel de publicație nu se 
adresează specialiștilor 
care au o formație știin
țifică, care sînt obișnuiți 
cu stilul lapidar al cifre
lor și figurilor geometrice 
pentru care nici un cu- 
vînt sau nici un număr nu 
trebuie să fie de prisos.

Aș face aceleași ob
servații și „Revistei 
fizică și chimie".

Cele două reviste amin
tite ar putea să facă un 
schimb de experiență cu 
revista „Știință și tehni
că", rămînînd, bineînțe
les, în limitele impuse de 
profilul adoptat. Iar a- 
ceasta din urmă n-ar greși 
cu nimic dacă și-ar aduce 
aminte că o anumită ter
minologie, științifică sau 
tehnică, folosită în cuprin
sul articolelor publicate, 
trebuie și explicată.

de

Gh. CĂLUGĂRIȚA
profesor
București

Pentru laboratorul propriu
Propun să se editeze 

broșuri intitulate : „Vreau 
să-mi construiesc...*, în

de- 
scopul, funcționa

și modul de con-

care să se descrie 
taliat
rea

Pentru a forma elevilor 
funcțiunile intelectuale 
necesare creației științifi
ce și tehnice. Ministerul 
învățămîntului a orqani- 
zat în acest an în unele 
școli din orașele Bucu
rești, Cluj, Iași și "" 
șoara cîte o clasă specia
lă experimentală de ma
tematică și de fizică. A- 
ceastă măsură mi se pare 
bună și ar trebui genera
lizată.

Cu toate că experimen
tul nu s-a terminat, bilan
țul primului trimestru șco
lar arată că s-au obținut 
rezultate utile. Voi da cîte
va date privitoare la cla
sa specială de matema
tici ce funcționează la Li
ceul „Gh. Lazăr" din 
București. Elevii care frec-

Timi-

Tratatului româno-ungargemănate, legate indisolubil între 
ele, influențîndu-se reciproc. Un 
anume sistem de organizare a teri
toriului agricol, anume specializări 
agricole impun crearea unor anu
me tipuri de vetre de sat. însuși 
numărul satelor și dispoziția lor pe 
teren, în cadrul unei rețele de ve
tre de sat, volumul fiecărui sat în 
parte, ca populație și, deci, ca 
număr de case și nivel de dotare, 
depinde de caracterul economic 
al întregii arii geografice. Proble
ma structurării raționale a terito
riului agricol, astfel ca ea să per
mită simultan obținerea unor pro
ducții maxime și în același timp 
crearea unei baze materiale de 
dezvoltare a culturii și a vieții 
sociale a lucrătorilor agricoli, nu 
poate fi soluționată decît prin co
lective de cercetare și proiectare 
în care specialiștii în economie ar 
lucra de comun acord cu specia
liștii în urbanistică.

Mai mult încă : problema ce tre
buie rezolvată nu este numai eco
nomică și urbanistică, ci și esen- 
țialmente socială. Vatra de sat nu 
poate fi înțeleasă decît dacă o 
considerăm ca fragment dintr-o so
cietate globală. O vatră de sat, 
oricare ar fi ea, cuprinde în sine 
urmele, directe sau indirecte, ale 
unor lungi serii de condiționări so 
ciale trecute, începînd de la cele 
hotărîtoare, ale tipului de orîndui- 
re respectivă, pînă la cele mai sub
tile aspecte suprastructurale.

Aceasta permite descifrarea so
ciologică a acestor vetre, prin ana
liza structurii lor putîndu-se citi di
versele straturi sociale care s-au 
suprapus, de-a lungul dezvoltării 
lor istorice. Astfel, de pildă, la noi 
în țară forma vetrelor de sat și 
structura lor internă păstrează încă 
pînă astăzi pecetea nu numai a o- 
cupațiilor agricole și pastorale ale 
vechilor lor locuitori, ci și ale ve
chilor lor forme de organizare so
cială. Distingem astfel tipuri 
vetre de sat ale țăranilor liberi, 
moșneni, răzeși sau grăniceri, ale 
țăranilor foști în aservire feudală, 
ale celor care au beneficiat de îm
proprietăriri mai vechi sau mai re
cente, a celor în care s-a purtat 
lupta între o chiaburime locală și 
un proletariat agricol ș.a.m.d.

Aceasta constituie pentru 
învățămînt de care avem 
seama : vetrele de sat cele 
care Ie dorim înfăptuite, 
înainte, nu pot fi plănuite numai 
pentru a satisface anume cerințe 
de pură tehnică economică și ur
banistică. Rostul lor e mai cuprin
zător decît atîta, viitoarele vetre 
de sat trebuind să fie organizate 
ca fragmente de societate socia
listă, organic legate de ansamblul 
vieții sociale, iar nu ca celule au
tonome. Soluția optimă ce trebuie 
găsită nu poate rezulta însă decît 
de pe urma unor cercetări sociale 
multilaterale, în care economiștii 
și urbaniștii au a fi dublați prin 
toți acei multipli specialiști care se 
cade să lucreze în orice cercetare 
sociologică. O vatră de sat, con
cepută ca verigă a societății so
cialiste, e chemată să rezolve nu 
numai probleme economice, sani
tare și de învățămînt, ci și în spe
cial probleme „sociale", de relații 
între oameni, anume chibzuite ast
fel încît să permită nu numai o uti
lizare din ce în ce sporită a bunu
rilor culturale de azi, ci și să asi
gure o dezvoltare a acestor bunuri, 
prin dezvoltarea capacității 
creație culturală pe care o au 
sele populare.

în momentul de față, aceste 
bleme trebuie bine cunoscute ; 
ceasta cu atît mai mult cu cît pînă 
nu de mult ele n-au format tema 
unor studii speciale de sociologie 
și psihologie socială, de sondaje 
ale opiniei publice, de analiză a 
mecanismelor de asimilare a cul
turii și de dreație culturală, care 
pot asigura adaptarea creatoare a 
satelor la stilul socialist al socie
tății noastre globale.

Studiile mai vechi făcute asupra 
satelor nu mai au azi decît o va
loare retrospectivă, istorică, căci 
satele de azi se află în plin pro
ces de radicală transformare. Toa
te aspectele vieții rurale sînt as
tăzi schimbate. Demografia satelor 
noastre nu se mal aseamănă cu 
cea veche. Structura populației pe 
vîrste, pe sexe, 
sele de plecare 
tre urbane sînt 
și au încetat a 
zeriei rurale, fiind dimpotrivă efec
tul industrializării țării și o che
zășie a progresului social. Și for
țele de muncă în agricultură sînt 
azi altele decît pe vremuri. întreg 
acest grup de probleme trebuie

studiate, astfel ca acțiunea de de
plasare a oamenilor de la sate la 
oraș și cea de rămînere a celor 
necesari agriculturii să fie cum
pănită judicios. Formele de viață 
internă a familiilor rurale, prin e- 
fectul modificării bazei lor mate
riale, s-au schimbat și ele. Și, mai 
ales, psihologia oamenilor, atitu
dinea lor față de noile condiții de 
viață reprezintă azi un fenomen 
cu totul nou.

Pentru a soluționa deci proble
ma vetrelor de sat, pentru a pre
ciza volumul demografic al viitoa
relor noastre sate, modul de aglo
merare a lor în anume puncte, dis
punerea lor în rețea, punctarea lor 
cu centre de convergență socială, 
pentru a permite sătenilor anga
jarea într-o viață socială înflori
toare, sînt necesare — după pă
rerea mea — ample studii de so
ciologie rurală care să ne permită 
să vedem mai clar direcțiile de 
dezvoltare viitoare a satelor, spe- 
cificînd ceea ce vor avea ele ca 
linii comune și mai ales ceea ce 
va forma caracterul local al unor 
anume arii culturale. Situația rea
lă a țării din acest punct de ve
dere ar trebui să ne fie atît de bine 
cunoscută, încît 
un atlas social, 
temelia tuturor 
care le facem.

Problemă grea, căci rezolvarea 
ei implică planuri de muncă în 
care la fiecare pas ne vom izbi 
de aspecte mai puțin cunoscute — 
uneori nici măcar bănuite — care 
vor cere din partea sociologilor 
însărcinați cu rezolvarea lor un 
efort deosebit; în același timp, 
este problemă de maximă impor
tanță care angajează viitorul unor 
mase mari de populație, pentru o 
serie lungă de generații.

19 ani s-au scurs de la semnarea, 
Ia 24 ianuarie 1948, a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Unga
ria. Document de seamă al legătu
rilor multilaterale dintre cele două 
țări și popoare, Tratatul ilustrează 
în mod grăitor conținutul calitativ 
nou, superior, al relațiilor de prie
tenie statornicite după eliberarea 
de sub jugul fascist și instaurarea 
puterii populare în cele două țări. 
Sînt relații la a căror temelie se 
află comunitatea orînduirii socia
le, a ideologiei marxist-leniniste, a 
țelurilor construirii socialismului și 
comunismului pentru care militea
ză partidele și popoarele noastre.

în anii trecuti de la evenimen
tul pe c.are-1 aniversăm astăzi, le
găturile' politice, economice, cultu
rale, tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară s-au 
dezvoltat continuu. Succesele ores- 
cînde dobîndite de România și Un-

garia în edificarea orînduirii so
cialiste, în dezvoltarea economiei 
și culturii, au lărgit continuu ga
ma posibilităților de colaborare 
reciprocă în cele mai diverse do
menii. Protocolul româno-ungar 
privind schimburile de mărfuri pe 
1967 prevede o majorare a volu
mului acestora fată de anul trecut, 
iar acordul de colaborare cultura
lă și științifică pe anii 1967—1968, 
recent încheiat între cele două 
țări, deschide perspective pentru o 
nouă intensificare a cooperării în 
aceste domenii. Viata confirmă că 
relațiile multilaterale româno-un- 
gare, bazate pe principiile respec
tului și avantajului reciproc, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești 
și internaționalismului socialist, 
slujesc Intereselor ambelor po
poare, cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Dedicîndu-și eforturile muncii 
constructive, popoarele român și 
ungar sînt profund atașate idea
lurilor de pace ale omenirii. Expri- 
mînd voința și aspirațiile popoare
lor lor, România și Ungaria, ca și 
celelalte țări socialiste, promovea
ză pe plan extern o politică activă 
de pace, militează perseverent pen
tru zădărnicirea acțiunilor agresive 
ale imperialismului, destinderea în
cordării internaționale, pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei în
tre popoare.

De ziua celei de-a 19-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală ro
mâno-ungar, poporul nostru trans
mite poporului-frate al R. P. Un
gare un călduros salut și urarea 
de a dobîndi noi succese în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, în înfăptuirea sarcinilor tra- 
șate de cel de-al IX-lea Congres al 
P.M.S.U., pentru propășirea conti
nuă a patriei sale.
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Telegrame

cooperației meșteșugă
rești să se creeze posibi
litatea ca tinerii construc
tori să-și execute piese 
de strungărie, freză etc. 
Cred că ar constitui un 
stimulent dacă cele mai 
reușite execuții ar putea 
fi prezentate la un con
curs cu premii.

în comerț sînt puține ju
cării educative — mașini 
demontabile, jocuri „Me- 
cano" și „Mecano-electri- 
oe", truse de laborator 
etc. După părerea mea, 
meșteșugăritul și experi
mentul în laboratorul 
propriu dau mai multă 
satisfacție și pun la încer
cări mai grele pricepe
rea și răbdarea fiecăruia. 
Dacă propunerile mele 
sînt potrivite, mă ofer să 
prezint un model de labo
rator personal.

Alfred EHRMAN 
proiectant
București

ventează această clasă 
sînt supuși în permanentă 
la un efort de atenție și 
observație, de precizie și 
perseverență. S-a dezvol
tat la ei deprinderea de 
a lucra independent, de 
a-șl forma o disciplină 
mintală și o anumită o- 
biectivitate, necesare vii
torilor cercetători în do
meniul științei.

Stimulați de climatul 
favorabil studiului și crea
ției științifice din clasă, u- 
nii elevi au dat demon
strații originale unor teo
reme. Astfel, un elev a 
demonstrat, în caz parti
cular, teorema lui Fermat.

Vasile FALIE 
profesor — București

Mercantilism didactic

ca-

de 
la

De cîțiva ani în școa
la noastră și-a făcut 
apariția un fenomen care 
umbrește munca unor 
dre didactice.

V. Bujdei, profesor 
matematică, a ieșit
pensie pe caz de boală. 
A primit o pensie bună. 
Pensionarul și-a 
școala la domiciliu. „Cine 
vrea să învețe matemati
că, mă va găsi și acasă". 
Elevii vin cu banii în 
mînă — 15-20 lei de per
soană pentru o oră.

Răul a devenit o plagă. 
Tineri profesori ca S. 
Hurjui și soțul, M. Hulu- 
baș, L. Hrișcă, V. Teleagă, 
E. Băițan, T. Galan și al
ții au împrumutat metoda 
profesorului Bujdei. Și-au 
dus profesorii table aca
să și au organizat școli 
proprii. în cataloage 
plouă cu nota 2, iar ele-

mutat

vii se văd obligați să 
frecventeze școlile „per
sonale". Totuși, din cla
sele IX—XI circa 50 
la sută dintre elevii 
„meditați" sînt perma
nent căzuțl la matema
tică. Interesantă este sta
tistica absolvenților din 
anul 1965/1966. Elevii me
ditați din clasele VI—XI 
au luat la maturitate note 
de 3—5. Nici vor
bă de pasiune. Singura 
lor grijă, ca de altfel și 
a părinților, este „să trea
că" clasa. Iar profesorii 
care dau lecții acasă vin 
la școală obosiți, prezen- 
tînd elevilor niște lecții 
șterse, cu un conținut să
rac. Cum vor rămîne ‘ 
mintirea elevilor < 
dascăli care sacrifică no
bila lor misiune.

Prof. Traian PERCEC
Rădăuți
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cinema

Ieri în țară : Vremea a fost 
umedă, cu cerul mai mult aco
perit în jumătatea de nord- 
vest a țării. Au căzut precipi
tații sub formă de ploaie în 
Banat și sub formă de ploaie, 
lapoviță. și ninsoare în Transil
vania. în rest, cerul a fost va
riabil, iar dimineața s-a produs 
ceață și izolat chiciură. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului Ia ora 14 
oscila între minus 5 grade la 
Intorsura Buzăului și Bozovici 
și plus 7 grade la Cîmpina și 
Tulnici. în București : Vremea a 
continuat să se încălzească ușor. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat slab. Dimineața s-a pro
dus ceață. Temperatura maximă 
a fost de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 ianuarie. In țară : 
Vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ninsoa
re în nordul și estul țării și sub 
formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în rest. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, iar maximele în
tre minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață dimineața și seara. în 
București : Vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. 
Ninsoare temporară. Vîntul va 
sufla potrivit, cu unele intensi
ficări de scurtă durată. Tempe
ratura ușor variabilă. Ceață di
mineața și seara.

Cu ocazia celei de-a 19-a 
versări a semnării Tratatului 
mâno-ungar de prietenie, i 
rare și asistentă mutuală, 
ministrul afacerilor externe 
publicii Socialiste România, 
neliu Mănescu, și ministrul 
rilor externe al Republicii 
lare Ungare, Janos Peter, a avut 
loc un schimb de telegrame de fe
licitări prin care cei doi miniștri 
își exprimă convingerea că legă
turile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre cele două țări 
se vor dezvolta continuu spre bi
nele popoarelor român și ungar, al 
unității țărilor socialiste și al păcii 
în lume .
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teatre

Vedere panoramica a orașului Dunaujvâros

tv
balet : SEARĂ VIENEZĂ0 Teatrul de operă și

- 19,30.
e Teatrul de stat de 
MARCO POLO — 19,30.
0 Teatrul Național „I. 
dia) : CUZA VODĂ
MOARTEA UNUI ARTIST — 20.
0 Teatrul de Comedie : ȘEFUL SECTORULUI SU
FLETE — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ALE CARNAVALU
LUI — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC 
AL IV-lea — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20. 
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20. 
0 Teatrul „Ion Creangă": LUCEAFĂRUL DINSPRE 
ZIUĂ — 20,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 17.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : AȘA SE JOACA PE LA NOI - 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

operetă : SECRETUL LUI

L. Caragiale' (sala Come-
— 19,30, (sala Studio) :

18,00 — Pentru cei mici : A fost odată... : Prîslea cel 
voinic și merele de aur, poveste de Petre 
Ispirescu. Povestește artista emerită Euge
nia Popovici.

18.20 — Pentru tineretul școlar : Școli și tradiții :
Liceul „Vasile Alecsandri" din Galați.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletin meteorologic.
19,23 — Cineclub TV.
20,00 — „108 ani de la actul istoric al Unirii Prin

cipatelor Române".
Vorbește academician Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului.

20,15 — 24 ianuarie 1859—24 ianuarie 1967. Spectacol 
cu prilejul aniversării Unirii Principatelor.

21,30 — Filmul artistic „Duminică la ora 6”, 
o producție a Studioului cinematografic 
„București". Film distins cu marele Pre
miu la Festivalul internațional al filmului 
pentru tineret — Cannes 1967.

22,55 — Telejurnalul de noapte.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pa
noramic (seria I): PATRIA - 9; 12; 15; 18; 21,
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 
(la ultimele două cinematografe completarea 
Unirea).
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI - 9; 
12,30; 16,30; 20, BUCEGI — 9; 12,30; 16; 
19,30, MELODIA — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, 
RAHOVA — 15,30; 19.
• SEMNUL LUI ZORO : 10; 12; 14; LI- 
LIOM : 16,30; 18,45; 21 - CINEMATECA.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : CAPI
TOL (completare Sărbătorirea Unirii Princi
patelor) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30, EXCEL
SIOR - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
FLOREASCA — 9,30; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR
GRIMM — cinemascop : FESTIVAL — 9; 12; 
15; 18; 21. MODERN — 10; 12,45; 15,30;
18,15; 21.
• ȘAH LA REGE : LUMINA (completare A 
cui e șoseaua?) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• ZORBA GRECUL : UNION - 10,30; 14,30; 
17,30; 20,15, GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.

• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
® OMUL DIN RIO : DOINA (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, COLENTINA (comple
tare Cicloni, anticicloni, fronturi) —- 15; 
17,30; 20.
• PE URMELE UNUI REPORTAJ — A 
6-A SESIUNE A MARII ADUNĂRI NA
ȚIONALE — CĂLĂREȚUL PE PONEY — 
JOCUL — ULTIMA TREAPTĂ : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• GOLGOTA — cinemascop ; GIULEȘTI 
(completare Orizont științific nr. 8) — 15,30; 
18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE (completare Cicloni, anticicloni, 
fronturi) — 14; 16; 18; 20, VITAN (comple
tare Cantonamentul) 15,30; 18; 20,15, FE
RENTARI (completare Căsuțe zburătoare) — 
16; 18,15; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : DACIA (com
pletare Apa în pericol) — 9—13,30 în conti
nuare ; 16; 18,30; 21, MUNCA (completare 
Orașul interzis) — 16; 18,15; 20,30,
e NEVESTE PERICULOASE : BUZEȘT1 
(completare Mirceștii în pastel) — 15,30; 
18; 20,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : GLORIA (com
pletare Pe urmele unui reportaj) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (comple
tare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
UNIREA (completare Drumul spre succes) — 
15,30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop: 
FLACĂRA (completare Apa în pericol) — 
15,30; 18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : ARTA
— 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, AURORA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 
9; 12; 15; 18; 20,30.
0 SANJURO — cinemascop: MIORIȚA (com
pletare Două orașe) — 9; 11,15; 13; 15,45; 
18,15; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
POPULAR (completare Din pămînt și foc)
— 15,30; 18; 20,45, COSMOS (completare 
înflorim și noi cu țara) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MOȘILOR 
(completare Salut, Festival !) — 15,30; 18; 
20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
0 RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VOLGA 
(completare Drumul spre succes) — 9 30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, LIRA (comple
tare Orașul interzis) — 15,30; 18; 20,30.
0 CUMBITE : PROGRESUL (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30.
0 FALSTAFF : DRUMUL SĂRII _ 15,15; 
18; 20,30.
0 FAUST XX — cinemascop : COTROCENI 
(completare Orizont științific nr. 7) — 15 30- 
18; 20,40.
0 BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : PACEA
— 15,45; 19.
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Ciocniri sîngeroase între 
poliție și demonstranți
20 DE MORȚI, 100 DE RĂNIȚI

(Agerpres). — Incidente violente au izbucnit duminicăMANAGUA 23
seara în capitala Nicaraguei, Managua, după ce armata a deschis 
focul asupra participanților la o demonstrație de masă inițiată de 
opoziție. In cursul ciocnirilor, care au continuat și luni, 20 de per
soane au fost omorîte, iar peste 100 rănite.

Străzile principale ale capitalei 
au aspectul unui cîmp de bătălie. 
La palatul prezidențial au fost am
plasate tancuri și piese de artilerie. 
Deasupra orașului zboară avioane 
militare.

Demonstrația de duminică, la 
care au participat, potrivit agenției

de asemenea, să se pună capăt 
amestecului armatei în campania 
electorală și au protestat împotri
va încercărilor de a impune ale
gerea în postul de președinte a 
lui Anastasio Somoza, fiul dictato
rului care a condus Nicaragua din 
1936 pînă în 1956.

Președintele Lorenzo Guerre
ro a publicat un comunicat 
în care acuză candidatul opo
ziției de organizarea unui com
plot. Guerrero, aflat în turneu 
electoral într-o localitate situată 
la 100 km de capitală, a fost che
mat de urgență la Managua pen
tru a lua măsurile necesare. Agen
ția Associated Press scrie despre 
posibilitatea declarării stării de 
asediu.

KIESINGER SAU Mesajul
i

DUFHUES? președintelui

Cine va succeda la 
conducerea U.C.D.

BONN 23 (Agerpres). — Prezi
diul Uniunii creștin-democrate a 
adoptat o recomandare privind 
convocarea congresului extraordi- / 
nar al partidului între 22 și 24 mai 
la Braunschweig. Recomandarea 
urmează să fie supusă conducerii 
partidului convocată pentru 13 fe
bruarie la Bonn.

La congresul extraordinar al 
U.C.D. urmează să fie desemnat 
succesorul lui Ludwig Erhard în 
funcția de președinte al partidului. 
O dată cu demisia sa din funcția 
de cancelar, Ludwig Erhard a 
făcut cunoscută intenția sa de a se 
retrage și din cea de președinte al 
partidului. Pînă acum nu este pe 
deplin clarificată problema viitori
lor candidați. în cazul în care can
celarul Kiesinger va renunța la 
candidatura sa, șansele cele mai 
mari pare să le aibă fostul preșe
dinte administrativ al U.C.D., Josef 
Hermann Dufhues. Kiesinger a con
diționat renunțarea sa la candida
tura pentru funcția de președinte 
al partidului de alegerea „unei 
persoane pe deplin loiale".

Senatorul Fulbright cere:

Skupștinei

Federale a

R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Taniug, 
președintele Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Edvard Kar- 
delj, a adresat președinților parla
mentelor țărilor europene mesaje 
privind pregătirile în vederea con
vocării unei conferințe a reprezen
tanților parlamentelor europene.

„Iugoslavia este pregătită să-și 
aducă contribuția, pe măsura posi
bilităților sale, la o dezvoltare fa
vorabilă în Europa și să se anga
jeze activ în această direcție" — a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, Du- 
șan Blagoievici, în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc 
la Belgrad.

nigeria „înțelegerea

United Press International, peste 
50 000 de persoane, a fost prece
dată de un miting în cadrul căruia 
candidatul opoziției pentru alege
rile prezidențiale de la 5 februarie, 
Fernando Aguero Roch, a cerut a- 
sigurarea unor condiții normale 
desfășurării campaniei electorale. 
Participants la miting au cerut,

• ÎNCETAREA BOMBARDAMENTELOR

• RECUNOAȘTEREA F. N. E.

Plenara C. C.

al Partidului

Neo Lao Haksat

XIENG QUANG 23 (Agerpres). — 
Postul de radio Patet Lao a 
transmis comunicatul cu privire 
la plenara Comitetului Central al 
partidului Neo Lao Haksat ce s-a 
ținut între 15 și 21 decembrie 1966.

Comunicatul precizează că la 
plenară a fost examinată evoluția 
situației din Laos, insistîndu-se în
deosebi asupra liniei, orientării și 
sarcinilor imediate ale luptei îm
potriva agresorilor americani, pen
tru salvarea națională a poporului 
laoțian, pentru crearea unui Laos 
pașnic, neutru, independent. de
mocratic, unit șl prosper.

Plenară a aprobat bunele re
lații existente între partidul Neo 
Lao Haksat și forțele neutralis- 
te patriotice, relații ce s-au con
solidat în lupta împotriva duș
manului comun al națiunii. Ple
nara a 
imediate 
laoțian 
armate de eliberare națională, con
solidarea și lărgirea regiunilor eli
berate. continuarea muncii de e- 
ducatie politică în rîndul popu
lației. lărgirea frontului național 
al forțelor ce se opun agresiunii 
americane (grupînd toate naționa
litățile, partidele politice, persona
litățile și toți intelectualii pa- 
trioți), desfășurarea unei activități 
diplomatice intense pe plan inter
național în vederea dobîndirii spri
jinului opiniei publice mondiale si 
a strîngerii relațiilor cu toate po
poarele din Indochina. Plenara a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
ca partidul Neo Lao Haksat să 
desfășoare în același timp o activi
tate intensă de organizare si con
ducere a activității în provinciile 
eliberate, ocupîndu-se de formarea 
cadrelor necesare pentru adminis
trația locală.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută redactori
lor ziarelor americane „Washing
ton Evening Star", „Saint Louis 
Post Dispach", „Detroit News" și 
„New York News", William Ful
bright, președintele Comisiei sena
toriale pentru problemele externe, 
s-a pronunțat pentru încetarea 
imediată a bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și a cerut să fie recunos
cut Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud ca partici
pant „important și legal la luptă".

Această declarație a fost făcută 
concomitent cu apariția în libră
riile americane a unei cărți scrisă 
de el și care cuprinde un plan în 
8 puncte de încetare a războiului 
din Vietnam. Senatorul a declarat 
că nu există o altă soluție pen
tru părțile în conflict decît „un 
compromis onorabil" care să des
chidă calea spre revenirea la pre
vederile acordurilor de la Geneva 
din 1954. Senatorul a subliniat, de 
asemenea, cheltuielile crescînde le
gate de ducerea războiului din 
Vietnam ce se repercutează nega
tiv asupra economiei americane și 
perspectiva continuării „escaladă-

rii". Președintele Johnson nu poa
te să nu vadă în ce grad războiul 
din Vietnam afectează economia 
S.U.A. Senatorul a insistat asupra 
faptului că Statele Unite nu au — 
a spus el — nici un „interes vital" 
în Vietnam. Politica „greșit orien
tată", care este urmată în prezent, 
„amenință viitorul țării".

Guvernul saigonez al generalului 
Ky, a spus apoi Fulbright, „nu se 
sprijină pe nici o bază proprie, ci 
numai pe ajutorul american".

în încheierea declarației sale, 
Fulbright a recunoscut că, votînd 
în 1964 pentru rezoluția privind a- 
probarea politicii președintelui 
Johnson după agresiunea din Gol
ful Tonkin, el „s-a înșelat". De a- 
tunci, această rezoluție a servit 
drept bază a politicii „escaladării".

TORSTEN NILSSON

„Conflictul vietnamez
precizat că sarcinile 
ale întregului popor 

sînt întărirea forțelor frînează procesul
ii

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Ministrul afacferilor externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, luînd cuvîn- 
tul la o adunare a Partidului So
cial Democrat în localitatea Gevle, 
a declarat că „guvernul suedez este 
de părere că conflictul vietnamez 
frînează într-o măsură tot mai 
mare procesul destinderii încordă
rii dintre Est și Vest". Nilsson a 
arătat că „există temerea serioasă 
că în S.U.A. se intensifică influența 
acelor forțe care caută să obțină 
aplicarea unor măsuri extreme". El 
a subliniat că, în fața unei aseme
nea evoluții periculoase a eveni
mentelor, guvernul său sprijină pe 
acei care cer frînarea tendințelor 
periculoase din politica americană.

■ ACCRA. Guvernul Ghanei a anuntat luni descope
rirea unui grup ce pregătea declanșarea unei lovi

turi de stat și înlăturarea actualului regim militar al 
lui Ankrah. Unii dintre liderii complotului au fost deja 
arestați.

■ POLA. La invitația președintelui Iosip Broz Tito, 
luni a sosit la Pola președintele Finlandei, Urho 

Kekkonen, care va face o vizită de două zile în 
R.S.F. Iugoslavia. El este însoțit de ministrul de exter
ne finlandez, Ahti Karjalainen, și de alte persoane.

■ DAR-ES-SALAAM. In orașul Mtwara, din sud-
estul Tanzaniei, a avut Ioc o mare demonstrație, 

în cadrul căreia mii de persoane aparținînd populației 
africane au denunțat pe colonialiștii britanici. Ziarele 
relatează că a fost cea mai mare demonstrație anti
colonialistă care a avut Ioc pînă acum în această re
giune. Ea a fost prilejuită de atitudinea provocatoare 
a unor funcționari britanici la adresa populației afri
cane și a autorităților locale.

Hjgl ANKARA. In capitala turcă au început tratativele 
turco-americanC în problema revizuirii acordurilor 

militare bilaterale încheiate în diferite perioade între 
cele două țări. După cum a declarat ministrul afacerilor

de la Accra“ 
n-a dat rezultate

LAGOS 23 (Agerpres). — „în
țelegerea de la Accra", cum a de
numit presa africană reuniunea 
principalelor personalități politice 
nigeriene, nu a dus la rezultatele 
scontate de autoritățile centrale 
de la Lagos.

Recent, colonelul Ojukwu, gu
vernator militar al Nigeriei orien
tale, unul din participanții la re
uniunea de la Accra, a declarat că 
„trebuie să fie desemnat succeso
rul generalului Ironsi", confirmînd 
în acest fel că el 'nu recunoaște 
autoritatea lui Gowon, actualul șef 
al statului nigerian. Colonelul O- 
jukwu a fost de părere că „guver
nul federal de la Lagos n-a pus în 
aplicare hotărîrile luate de 
militari 
Accra", 
rînd, la 
au fost 
dentală

șefii 
în cursul conferinței de la 
El s-a referit, în primul 
faptul că trupele din nord 
menținute în Nigeria occi- 
și în regiunea Lagosului.

0 etapă dificilă
(Urmare din pag. a l-a)

„mult prea puternici" față de a- 
sociații lor. Dar. la Paris pro
blema se pune cu totul diferit. 
Sintetic, opoziția Franței a fost 
formulată prin declarația pre
ședintelui de Gaulle din 1963 că 
Anglia nu este destul de „euro
peană". Cu alte cuvinte i se re
proșau Angliei „relațiile ei spe
ciale" cu S.U.A. Motivul care a 
determinat cu 4 ani în urmă fai
mosul veto al Franței nu a dis
părut. în 1967 — subliniază „Les 
Echos" — problema este exact 
aceeași. La rîndul său. „France 
Soir" arată că Anglia nu numai 
că nu și-a „europenizat" între 
timp politica, dar și-a consoli
dat legăturile ei „speciale" cu 
S.U.A. Aderarea Angliei — se 
arată la Paris — ar favoriza in
vestițiile americane în Europa 
occidentală, într-un moment 
cînd „cei șase" caută tocmai 
mijloacele de a îngrădi sporirea 
pozițiilor americane în economia 
lor. E drept, în timpul din urmă 
Wilson și-a înmulțit criticile îm-

a căror soluțio- 
se consideră obli- 
o poziție favora- 
Anglia va trebui

potriva a ceea ce aici se numește 
„invazie tehnică și financiară a- 
mericană". Dar unii observatori 
se întreabă dacă nu cumva este 
vorba de o manevră tactică.

în afara impedimentelor poli
tice, există și o serie de proble
me economice 
nare prealabilă 
gatorie pentru 
bilă a Franței.
să respecte toate condițiile tra
tatului, să nu ceară concesii si 
să-și reglementeze situația eco
nomică și financiară. Aceasta ar 
crea abia premisele pentru ne
gocieri în vederea aderării.

Partea franceză va asculta, fi
rește, cu atenție și interes ple
doaria lui Wilson. Pentru mo
ment, subliniază „Le Figaro", nu 
se așteaptă aici decît un amabil 
„poate" al președintelui. în 
cercuri bine informate se apre
ciază că generalul de Gaulle va 
încerca să evite un răspuns pre
cis către Wilson, iar acesta, la 
rîndul lui, nu va căuta să for
țeze cursul evenimentelor. Doar 
timpul va soluționa dificila dile
mă a Angliei: a intra sau nu în 
Piața comună ?

paris sosirea ministrului
COMERȚULUI EXTERIOR Al ROMÂNIEI

1

PARIS 23. — Corespondenții A- 
gerpres, Al. Gheorghiu și G. Das
căl, transmit: Luni a sosit la Pa
ris, la invitația guvernului fran
cez, ministrul comerțului exterior 
al României, Gheorghe Cioară. 
Ministrul român este însoțit de 
Nicolae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, de 
consilieri și exporti.

Pe peronul gării de est, oaspeții 
români au fost salutați de Charles 
de Chambrun, secretar de stat 
pentru comerțul exterior, de func
ționari superiori din același mini
ster, de reprezentanți al Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Centru
lui Național pentru Comerțul exte
rior, ai Consiliului național al pa
tronatului francez și de alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, de față 
Victor Dimitriu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pa
ris, Tudor Matea, șeful agenției 
economice române, membri ai am
basadei române și ai agenției eco
nomice române din Paris.

în aceeași zi, Gheorghe Cioară 
s-a întîlnit cu Charles de Cham
brun, la Centrul Național pentru 
Comerțul exterior (C.N.C.E.) și a 
avut o întrevedere cu conducătorii 
Grupului intersindical pentru echi
pamentul industriilor petroliere, de 
gaze naturale și petrochimice. Mi

nistrul român și persoanele care-1 
însoțesc au fost primite apoi la se
diul Consiliului național al patro
natului francez de către Paul Huve- 
lin, președintele acestui consiliu, și 
Georges Villiers, președintele Co
misiei relațiilor economice inter
naționale.

Sindicatul general al construc
țiilor electrice și Federația indus
triilor mecanice au oferit o recepție 
în cinstea lui Gheorghe Cioară.

în cursul zilei, ministrul co
merțului exterior al României a 
participat la o reuniune la Centrul 
național al comerțului exterior. Cu 
acest prilej, oaspetele român a fă
cut o expunere asupra situației co
merțului exterior din România, e- 
vocînd posibilitățile largi de dez
voltare a relațiilor economice și 
comerciale dintre Franța și Ro
mânia.

în seara aceleiași zile, Charles 
de Chambrun a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților români. Au par
ticipat Pierre Guillauat. președin
tele grupului petrolier de stat 
ERAP, Pierre Dreyfus, director 
general al regiei naționale . Renault, 
Maurice Papon, președinte și direc
tor general al societății „Sud-avia- 
tion", Georges Villiers, Max Flechet, 
senator, înalți funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Se
cretariatul de stat al comerțului 
exterior.

Cuvintarea lui W. Gomulka
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — în 

cuvintarea rostită la consfătuirea 
președinților prezidiilor sfaturilor 
populare locale, Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., s-a referit îndeosebi la 
problemele dezvoltării agriculturii 
poloneze, subliniind că una din sar
cinile principale ale acesteia constă 
în rezolvarea problemei cerealelor, 
în conformitate cu planul, a spus 
el, în anul 1970 achizițiile de ce
reale vor fi de 6,5 milioane tone. 
Acest Indice se va putea atinge, în 
primul rînd, prin lărgirea suprafe
țelor destinate cerealelor contrac
tate de stat și prin noile condiții de 
contractări.

Programul de dezvoltare a pro

ducției agricole în acest cincinal, a 
relevat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., este destul de încărcat, 
dar, pe de altă parte, se știe că agri
cultura mai are încă rezerve de 
producție mari. Aceste rezerve se 
ascund, printre altele, în neutiliza- 
rea completă a fondului funciar 
de stat și în existența unui număr în
semnat de gospodării înapoiate. 
Mai există gospodării, a spus el, 
care obțin rezultate mult mai scă
zute decît rezultatele medii pe țară.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
elaborării unui program care să a- 
jute la folosirea pentru producția 
agricolă a tuturor suprafețelor ara
bile existente.

Corespondență 
din Varșovia

Expoziție a 
realizărilor 
cercetătorilor 
polonezi

„Realizări ale gîndirii cercetăto
rilor polonezi în domeniul tehni
cii și științei" — este titlul unei 
interesante expoziții deschise zi
lele acestea în sălile Palatului cul
turii și științei din Varșovia.

Rezultat al colaborării dintre 
Comitetul pentru știință și tehni
că, Academia poloneză de știință, 
Ministerul Invățămîntului și a 
școlilor superioare și a 1) resoar- 
te economice, expoziția prezintă 
peste 800 de teme, dintre care 
200 se referă la domenii dintre 
cele mai importante și actuale a- 
flate în atenția cercetătorilor, in
ginerilor etc., ca : chimia, auto
matica, electrotehnica, electronica, 
industria aparatelor de precizie și 
tehnica nucleară.

După cum a subliniat între al
tele vicepreședintele Comitetului 
polonez pentru știință și tehnică, 
M. Lesz, expoziția se adresează, 
în primul rînd, organizatorilor și 
conducătorilor vieții industriale.

Un deosebit interes stîrnesc 
printre vizitatori cele 280 de pa
tente din țară și străinătate. Dintre 
realizările savanților polonezi sînt 
apreciate printre altele : procesul 
descoperirii apei în mine cu a- 
jutorui unor dispozitive speciale, 
procesul obținerii aluminiului din 
materii prime autohtone (repre
zentat prin cele două metode ale 
profesorilor Brefznajder și Grzymk), 
plasmotronul de tăiat oțel, mași
na de calcul servind cercetărilor 
în biomedicină etc.

De asemenea, un viu interes a 
fost arătat pentru noua metodă' 
de adeziune și călcare a fibre
lor, prin care se elimină din pro
cesul de fabricare a țesăturilor o- 
perațiile de filare și țesut, efec
tuate după metodele tradiționale.

în timpul funcționării expoziției 
vor fi prezentate cîfeva referate 
cuprinzînd date mai amănunțite 
asupra celor mai importante teme 
pe care le înfățișează .

Gh. GHEORGHIȚA

externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, în cadrul 
unor dezbateri care au avut loc în Adunarea Națio
nală a Turciei, „cele două guverne au căzut de acord 
ca această revizuire să aibă loc pe baza unor principii 
enunțate de Turcia".

■■ BRUXELLES. Luni a început la Bruxelles conte- 
rința de două zile a miniștrilor agriculturii din 

statele membre ale Pieței comune. Participanții Ia 
această conferință întreprind o nouă încercare de a 
cădea de acord asupra diverselor aspecte ale subven
ționării unei politici agrare comune.

M BONN. Curtea de apel din Hamburg a respins 
“■ plîngerea revistei americane „Look" împotriva 
săptăminalului vest-german „Stern”, care a refuzat să 
aducă textului original al cărții „Moartea unui pre
ședinte" a publicistului William Manchester modifică
rile solicitate de familia Kennedy. Președintele Curții 
nu a indicat motivele pentru care cererea revistei 
„Look" a fost respinsă, acestea urmind să fie co
municate in scris celor două publicații.

M WASHINGTON. Curtea Supremă a S.U.A. a de 
“■ clarat drept neconstituțională o lege a statului 
New York, în baza căreia profesorii de la universi

După ce Casa Albă 
a anunțat convoca
rea, pentru luna apri
lie 1967, a reuniunii 
președinților țărilor 
membre ale Organi
zației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), respon
sabilii din cadrul a- 
cestui sistem pan
american și-au învio
rat simțitor activita
tea. Consiliul perma
nent al O.S.A. s-a a- 
dresat unor econo
miști de frunte din 
emisferă, solicitîndu-i 
să redacteze un stu
diu asupra princi
palelor probleme pe 
care șefii de state ar 
urma să le abordeze. 
Documentul a fost e- 
laborat, dar se află 
în afara publicității. 
Se știe doar că se li
mitează la proble
me economico-socia- 
le. Este vorba de su
gestii privind perfec
ționarea mecanisme
lor pentru a se ajun
ge la „integrarea" e- 
conomică a statelor 
latino-americane, ac
celerarea unor re
forme de structură 
(îndeosebi reforma a- 
grară), „înghețarea" 
cheltuielilor de înar
mare. Din surse auto
rizate s-a aflat că do- 

“ cumentul conține po-

tățile acestui stat pot fi concediați dacă sînt membri 
ai Partidului CoMunist din S.U.A. Hotărîrea Curții 
Supreme a fost adoptată cu cinci voturi contra patru. 
H PEKIN. După cum transmite agenția China Nouă,

Se Fu-ciji, vîcepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit la 23 ianuarie delegația Mi
nisterului Afacerilor Interne al R. D. Vietnam, în 
frunte cu Ung Van Khiem, ministrul de interne, cu 
care a avut o convorbire prietenească.

H MADRID. Poliția spaniolă a anunțat că l-a identi
ficat pe asasinul lui Mohammed Khider, unul din

tre liderii grupărilor algeriene de opoziție, în persoana 
cetățeanului algerian Youssef Darkmouche. Agenția 
spaniolă Cifra precizează că, pînă în prezent, Dark
mouche nu a putut fi găsit, dar poliția are certitudinea 
că el nu a părăsit teritoriul Spaniei.

S MOSCOVA. Reprezentanți ai societăților de 
transporturi aeriene „Aeroflot" (U.R.S.S.) și „Pan 

American" (S.U.A.) au semnat luni Ia Moscova un 
acord comercial în care sînt prevăzute condițiile de 
exploatare a liniei aeriene Moscova—New York.
SB CHRISTCHURCH. Luni dimineața generalul Ky, 

șeful regimului militar de la Saigon, a sosit în 
orașul neozeelandez Christchurch. La fel ca în ora

PRELIMINARIILE REUNIUNII
Corespondență din 
Rio de Janeiro

ziții deosebite față 
de cele ale S.U.A. și 
în alte probleme vita
le, cum sînt acelea 
ale comerțului exte
rior, asistenței finan
ciare și investițiilor 
străine în sectoarele 
prioritare ale econo
miei.

Nu se știe oîte din 
sugestiile economiș
tilor solicitați vor ră- 
mîne în picioare ; cert 
este, însă, că sfera 
consultărilor în jurul 
agendei e considera
bil mai largă. De cît- 
va timp, reprezentan
tul S.U.A. la O.S.A., 
Sol Linowitz, este in
vestit cu o delicată 
misiune de informa
re. La Montevideo, Li
nowitz a desfășurat 
o discretă, dar asi
duă activitate pe 
planul contactelor cu 
reprezentanții guver

nelor latino-america
ne. Dacă mai avem 
în vedere și turneul 
de explorare efectuat 
de Lincoln Gordon, 
subsecretar de stat 
pentru America Lati
nă, devine limpede 
că Washingtonul e 
decis să prepare 
multilateral reuniu
nea la nivel înalt, în 
așa fel ca să evite 
pașii inabili care l-au 
produs atîtea bătăi 
de cap la conferința 
interamericană de la 
Rio de Janeiro și apoi 
la cea din Panama.

Din declarațiile for
mulate pînă acum de 
reprezentanți ai gu
vernelor latino-ameri
cane se desprinde că, 
practic, există o una
nimitate în ce priveș
te realizarea reuniu
nii președinților. Ei 
insistă însă asupra

eficienței acestei re
uniuni. Accentul pe 
eficacitatea întrunirii 
e, de fapt, un reproș 
indirect la adresa 
Washingtonului, care 
de ani de zile aplau
dă discuțiile despre 
necesitatea dezvoltă
rii Americil latine, 
face el însuși decla
rații frumoase, dar 
de fiecare dată cînd 
lucrurile ajung pe 
punctul de a-1 anga
ja Ia o participare e- 
fectivă în această di
recție, fie că se es
chivează abil, fie că 
opune un veto laco
nic, așa cum s-a în- 
tîmplat anul trecut în 
Panama. în ciuda 
lecțiilor dure, unele 
cercuri politice din 
emisferă mai nutresc 
iluzii că S.U.A. ar pu
tea să-și desfacă ba- 
ierele pungii în be

neficiul progresului 
Americil Latine. Mi
rajul creditelor ma
sive din Nord conti
nuă să înfierbînte 
imaginația unor poli
ticieni de aici. Dar 
iată ce declara re
cent o înaltă perso
nalitate diplomatică 
latino-americană re- 
ferindu-se la even
tualitatea acordării 
de credite de către 
S. U. A. : „Problema 
este prețul ce va tre
bui să-l plătim pen
tru asta : sprijin ma
nifest față de politica 
americană în Viet
nam ? forța armată 
interamericană ? a- 
bandonarea revendi
cărilor noastre eco
nomice față de 
S.U.A. ?'.

V. OROS

șele australiene, Ky și ceilalți membri ai delegației 
au fost întîmpinați de demonstrații de protest.

g9 WASHINGTON. Corpul congelat al profesorului 
™ dr. James Bedford din California, mort de cancer 
la 12 ianuarie, în vîrstă de 73 de ani, a fost depus 
duminică la un laborator medical din Phoenix (Arizo 
na), unde va fi conservat la o temperatură foarte joasa 
pentru a se încerca reînvierea lui într-un viitor înde
părtat. Corpul său va fi păstrat pînă în momentul în 
care se va găsi un remediu împotriva cancerului. A 
tunci, după dezghețarea lui, se va proceda la o opera 
ție. Ea este prevăzută după o perioadă de cel puțir 
50—60 de ani.

SM PARIS. La 16 aprilie va fi inaugurat la Auschwit 
™ un monument internațional ridicat în memorL 
celor patru milioane de persoane ucise de naziști în 
acest lagăr.

ra BEIRUT. Rene Maheu, director general al 
UNESCO, a sosit duminică la Beirut într-o vizită 

oficială de o săptămină.
Aspect de la cel de-al 48-lea Salon automobilistic 

deschis recent la Bruxelles
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