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ANGAJAMENTE
IN SUFLE TI TO ARE

9

Hoîărîți să înfăptuiască exemplar vastul pro
gram adoptat de Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Roman, menit să ridice țara noastră 
pe o treaptă mat înaltă de înflorire și progres, 
și să întîmpine cu succese deosebite cea de a 
45-a aniversare a partidului, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul patriei s-au antrenat într-o 
însuflețită activitate pentru realizarea planului 
pe anul 1966.

Pe baza bogatei experiențe acumulate în anii 
șesenaluiui, analizînd cu răspundere posibilită
țile existente și rezervele iiecărui loc de muncă, 
ținind seama de mijloacele tehnice cu care sînt 
dotate unitățile industriale și agricole, colecti
vele de muncă, desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, își iau în aceste zile angajamente însu- 
flețitoare pentru îndeplinirea și depășirea rit
mică, la toți indicatorii, a planului de producție 
pe acest an.

Alături de ceilalți oameni al muncii, tinerii 
din industrie, transporturi șl unitățile agricole, 
avînd în față exemplul viu al comuniștilor și 
mobilizați de organizațiile U.T.C., se angajează 
să contribuie cu toate cunoștințele, puterea de 
muncă și elanul tineresc Ia înfăptuirea acestor 
obiective.

COMBINATUL SIDERURGIC
HUNEDOARA din care pînă la 8 mai, aniversarea a

95 de ani de Ia crearea P.C.R. :

Însuflețiți de politica înțeleaptă a partidului, de mărețele Di- 
rective elaborate de Congresul al IX-lea al P.C.R., muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din combinatul hunedorean sînt ferm hotă- 
rîți să îndeplinească cu cinste sarcinile ce le revin în primul 
an al cincinalului.

Făuritorii de metal din Hunedoara, mobilizați de comitetul 
sindicatului în întrecerea socialistă, și-au propus ca pînă la sfîrșitul 
anului să realizeze peste plan următoarele:

— 5 milioane lei la producția globală
— 6 milioane Iei Ia producția marfă vîndută și încasată
— 1 milion lei Ia prețul de cost
— 1 milion lei Ia beneficii.

Prin organizarea mai bună a proceselor de producție, folosind 
metode științifice în organizarea secțiilor și serviciilor combinatu
lui, precum și prin alte măsuri tehnice ne propunem să depășim 
sarcina de creștere a productivității muncii cu 0,3 la sută.

In această perioadă vom realiza peste plan ur
mătoarele produse t

— 5 000 tone cocs metalurgic
— 18 000 tone aglomerat
— 5 000 tone fontă
— 12 000 tone oțel
— 5 000 tone laminate finite.

Exprimîndu-și și pe această cale dragostea iată de 
partidul nostru, siderurgiștii hunedoreni se anga
jează ca în cinstea celei de-a 95-a aniversări a 
partidului să realizeze din angajamentul anual:

— 2 milioane lei Ia producția globală
— 2,5 milioane lei la producția marfă vinduta și încasată
— 0,3 la sută depășire a sarcinii de creștere a productivității 

muncii
— 500 mii lei beneficii
— 500 mii lei economii la prețul de cost
— 1500 tone cocs metalurgic
— 5 000 tone aglomerat
— 3 000 tone fontă
— 3 000 tone oțel
— 1 600 tone laminate finite

(Continuare tn pagina a Il-a)

uările de cuvînt în cadrul interesantei dar mai a- les utilei dezbateri ce are loc în coloanele „Scînteii tineretului" cu privire la activitatea de cercetare ștăn-țifică în învățămîntul superior, au remarcat strînsa legătură ce trebuie să existe între învățămîntul superior și cercetarea științifică, subliniind cu tărie faptul că activitatea

didactică nu poate fi despărțită de aportul pe care fiecare dintre noi, ca specialist într-un domeniu sau altul al științei contemporane, trebuie să-l a- ducă la continua dezvoltare a științei și tehnicii românești, la traducerea în viață a mărețului plan de dezvoltare a ștunței pus în fața noastră de partid.Au fost aduse în această dezbatere puncte de vedere interesante care vor fi fără îndoială importante pentru dez

COMBINATUL CHIMIC FABRICA DE CONFECȚII 1
BORZEȘTI

Colectivul Combinatului Chimic Borzești, în
suflețit de obiectivele puse în fața întregului po
por de către Congresul al IX-lea al P.C.R., și-a 
luat pe anul 1966 noi și însemnate angajamente 
în întrecerea socialistă.

Analizînd cu spirit de răspundere posibilitățile 
existente pe secții și locuri de muncă și călău- 
zindu-se după Directivele C.C. al P.C.R. cu pri
vire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului, 
dornici de ii spori cpirtinpu. cnniiir'tile de produse 
chimice destinate industriei și agriculturii, se an
gajează să depășească sarcinile de plan 
1966 cu :

pe

— 10 000 000 lei Ia producția globală ;
— 10 000 000 lei la producția marfă ;
— 2 000 tone acid clorhidric ;
— 500 tone sodă caustică ;
— 5 000 tone insecticide condiționate ;
— 1 la sută la productivitatea muncii;
— 1 000 000 lei economii la prețul de cost;
— 1 000 000 lei beneficii;

— 3 000 000
— 3 000 000
— 500
— 150
— . 2 000
— 300 000
— 300 000

lei la producția globală ;
lei la producția marfă ;
tone acid clorhidric;

tone sodă caustică;
tone insecticide condiționate ; 
lei economii;
lei beneficii.

Totodată, colectivul combinatului va da o a- 
tenție sporită îmbunătățirii caracteristicilor tehni
ce și de calitate a produselor. Astfel: la policlo- 
rura de vinii se va mări stabilitatea și se va mic
șora forța de malaxare, aducîndu-se la caracteris
ticile corespunzătoare normelor pentru export;

(Continuare in pagina a II-a)

Șl TRICOTAJE 
BUCUREȘTI

- . ■ . ■*

h Sub conducerea organelor de partid și cu
~ jinul organizațiilor sindicale și U.T.C. i

tivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
Fabrica de confecții și tricotaje București, după 
dezbaterea sarcinilor de plan și a Directivelor 
Cț.C. al .1’a constatat cu satisfacție că sînt 
ci t-dle lbui$ ignd^.-i'ie pentru realizarea sarcinilor 
trasate dcTefae-al IX-lea Congres al. partidului. 
La baza succeselor viitoare, acest colectiv a pus 
promovarea cu consecvență a tehnicii noi, organi
zarea științifică a producției și a muncii cit și 
dezvoltarea pe o treaptă superioară a întrecerii 
socialiste. Pentru primul an al cincinalului și în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, colectivul fabricii s-a angajat să 
dea peste plan :

Foto: O. PLEC AN

am dat 
primite 

Institutului
„Gheorghe

succese,

Fruntași in munca
patriotică

— 17 000 000 lei la producția globală ;
— 13 000 bucăți costume bărbați;
— 75 000 bucăți cămăși bărbați;
— 3 000 bucăți paltoane și pardesie femei;
— 100 000 bucăți tricotaje de bumbac ;
— să depășească productivitatea muncii cu 1,5 

Ia sută ;
— 10 000 000 lei economii;
— 4 000 000 Iei beneficii;

Din care pînă Ia 8 mai

— 6 500 000 lei la producția globală ;
— 4 500 bucăți costume bărbați;
— 26 000 bucăți cămăși bărbați;
— 1 000 bucăți paltoane și pardesie femei;
— 34 000 bucăți tricotaje de bumbac ;
— 4 000 000 Iei economii;
— 1 300 000 lei beneficii.

Valoarea lucrărilor efectuate în 
orașul București în anul 1965, cu 
sprijinul maselor de cetățeni, se 
ridică la peste 150 milioane lei. 
Pe harta orașului au apărut, în 
această perioadă, parcuri noi, în
deosebi în jurul marilor cvartale 
de locuințe, a căror suprafață 
se ridică la peste un milion mp, 
au fost amenajate 142 terenuri de 
joacă pentru copii, 97 baze 
sportive etc.

Conform clasamentului stabilit 
de Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al orașului București, 
în cadrul întrecerii patriotice din
tre raioanele Capitalei pe primul 
loc s-a situat raionul Tudor Vla- 
dimirescu unde s-a efectuat un 
volum de lucrări de aproape 23 
milioane lei. Pe locul II, raionul 
23 August, iar pe locul III, raio
nul Nicolae Bălcescu.

Și în comunele subordonate o- 
rașului București s-au efectuat 
lucrări prin muncă patriotică în 
valoare de peste 23 milioane lei. 
In cadrul întrecerii pentru mai 
buna lor gospodărire și înfrumu
sețare, pe locurile I, II și III, 
s-au situat comunele Dragomi- 
rești, Cornetul și Dărăști.

(Agerpres)

(Continuare in pagina a ll-a)

Expoziția artiștilor 
plastici amatori 

lnceplnd de simbătă, sala Dal
les din Capitală găzduiește cea 
de-a IV-a Expoziție republicană de 
artă plastică a artiștilor amatori 
de Ia orașe șl sate, organizată sub 
auspiciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și Consiliului 
Central a! Sindicatelor.

(Agerpres)

Bazele unui profund
plan de activitate

Conf, univ. dr. Teofii Crăciun 
decanul Facultății de agricultură 

a Institutului agronomic „N. Bălcescu“ 
șef al catedrei de genetică și ameliorare a plantelorvoltarea activităților de cercetare științifică în fiecare facultate din universitățile și institutele de învățămînt superior din țara noastră.Recentele documente de partid au fost pentru noi prilejul unei ample analize a activităților desfășurate pînă în

prezent și în special de conturare a unui riguros plan de perspectivă a muncii de cercetare științifică, de îndreptare a întregii noastre activități spre necesități de prim ordin ce stau în prezent în fața științei agricole.Despre concluziile pe care

le-am tras pe marginea activității noastre și în special despre direcțiile de cercetare în care ne îndreptăm în prezent atenția, aș vrea să vorbesc cititorilor „Scînteii tineretului1'.Analizînd activitatea desfășurată pînă în prezent s-a impus în primul rînd necesitatea concentrării preocupărilor în cercetare, concentrare care înlătură risipirea forțelor și creează posibilitatea întrunirii forțelor creatoare, efectuării u- nor studii mai aprofundate.

Pe baza revizuirii problemelor în cercetare, noi ne vom concentra acum spre cîteva probleme de prim ordin pentru științele agricole: dezvoltarea cercetărilor în genetica principalelor plante de cultură în scopul creării u- nor soiuri noi și hibrizi de mare productivitate ; regimul de irigare, tehnica de udare, agrofitotehnica specifică terenurilor irigate; studiul bazelor
(Continuare In pag. a ll-a)

u început examene
le ! In toate cen
trele universitare 

din țară zeci de mii de 
studenți au început exa
menele din sesiunea de 
iarnă. La redacție am 
primit zeci de telefoane 
din diferite colțuri ale 
țării prin care se solicita 
insistent prezența unui 
redactor care să consem
neze primele 
primele bucurii.

In prima zi, 
curs invitației 
din partea 
politehnic 
Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală. In imaginea ală
turată, un aspect de la 
examenul de tehnologia 
tensiunilor înalte susți
nut de studenții anului 
al IV-lea, grupa 345 A 
a Facultății de electro
tehnică. La tablă, stu
dentul Bitu Ionel. Dru
mul spre profesiunea de 
inginer a fost marcat cu 
încă un calificativ 
mare : 9.

Citiți în pagina a 
II-a consemnări de la 
primele examene. , 

u.itiiNiinan. a

ȘANTIERULUI
de Iile Purcaru

...Un cîmp gol, un 
țăran își paște 
tele.

...O groapă 
fundație.

...Niște barăci, 
în fund silueta unor 
blocuri cu 12 etaje.

...O pădure de 
turnuri, paralelipi
pede de oțel și be
ton, gigantici cilin
dri de aluminiu, de- 
senînd interiorul li
nei uzine.

...Fațada aceleiași 
uzine, în ziua inau
gurării ; automobi
le, motociclete, scu
tere în locurile de 
parcare; în prim 
plan, mai mulți băr
bați își string mîi- 
nile.

Am întîlnit cu to
ții, în anii din ur
mă, sute de aseme
nea scene, părți 
componente ale vas
tei opere care înno
bilează, la noi, cu- 
vîntul construcție, 
dîndu-i un sens și o 
semnificație aparte. 
Le-am întîlnit în 
toate colțurile țării, 
pregnante, clocoti
toare, dinamice, de
finind ritmul înain
tării noastre, contu- 
rînd noile cote de 
relief ale României 
socialiste — terito
riu indivizibil al ma
rii construcții.

Uneori, aceste pa
tetice scene, reduse 
la dimensiuni de 
miniatură, se află 
într-un album de fa
milie, așezat undeva, 
pe o masă — natură 
statică cu fructe și

vi

de

iar

cărți —. respirînd 
calmul faptului trăit, 
consumat. Pe spate
le ultimei fotografii, 
care încheie suita, 
cîteva semnături și 
o însemnare: „Roz- 
nov, 1958—1961“, 
sau: „Tîrgu-Mureș, 
1960—1964“. Su
biectul din prim- 
plan continuă: omul 
care ți-a întins al
bumul să-l răsfoiești, 
este unul dintre băr
bații care pecetlu- 
iesc, strîngîndu-și 
mîinile, încheierea 
marii construcții. 
Omul acesta e un 
constructor.

— Ceea ce este 
deosebit în meseria 
aceasta a noastră — 
îmi spunea un ast
fel de om, preluînd 
cu mîndrie albumul 
pe care-l cerceta
sem cu interes — 
este, cred eu, faptul 
că într-o singură 
viață trăiește mai 
mult. Intr-o viață de 
om, părinții noștri 
își făceau, dacă pu
teau, o casă; noi fa
cem zeci de cons
trucții, blocuri cu 
multe etaje, mari 
combinate și fabrici.

Șantier... Cîți oa
meni, cite zeci de 
mii de oameni ai 
țării noastre posedă 
astfel de albume — 
cărți ale vieții trăi
te intens, la tensiu
nea marilor fapte 
ale creației •— în 
care timpul cel nou, 
timpul de astăzi al 
țării, se confundă 
cu timpul-om. ridi-

cîndu-i statura la o 
impresionantă di
mensiune ?

Dar aceasta — 
s-ar putea opina — 
este o față a meda
liei. Să-i privim și 
reversul, pe care nu 
ni-l destăinuie foto
grafiile în alb-negru 
ce revelează doar 
momentele gran
dioase, patetice, ale 
construcției, și care 
stau acum cuminți 
într-un album, pe o 
masă cu fructe și 
cărți. Mîinile care 
se caută și se string 
la sfîrșit, pe fundalul 
construcției încheia
te, sînt aspre, mun
cite, înroșite de 
frigul iernilor, de 
contactul diurn cu 
unealta. Șantierul 
înseamnă viscol, și 
ploi, și soare torid; 
înseamnă noroaiele 
în care te scufunzi și 
înoți; înseamnă o 
perpetuă luptă cu 
greutățile, o viață 
din care comodita
tea și calmul sînt 
izgonite, în care a- 
pele de infiltrație 
năpădesc dușmănos 
în gropile de fun
dație, în care nopți
le de decembrie pe
trecute de veghe 
lingă parplanșele de 
beton, ca acesta să 
nu se răcească, sînt 
un lucru firesc, tot 
așa de firesc ca și, 
să zicem, escalada
rea înaltelor schele

(Continuare 
in pag. a II-a)

Modernizarea motonavei „Transilvania11

„Lebăda Mării Negre", cum i 
se mai spune motonavei „Transil
vania", a ajuns zilele acestea în 
portul danez Copenhaga. Ea va 
fi supusă aici unor ample lu
crări de modernizare, care se vor 
termina în luna aprilie. Firma 
care a semnat acest contract este 
aceeași care a construit-o în 1938 
— Burmeister et com. Wain’s.

Aceste lucrări au în vedere re
vizuirea stării tehnice, precum 
îi îmbunătățirea confortului. Vor fi

înlocuite grupurile Diesel gene
ratoare, instalațiile frigorifice, sa
nitare, precum și cele de averti
zare. Saloanele de coafură și fri
zerie vor fi reamenajate, iar ca
binele de clasa a IlI-a vor fi do
tate și ele cu ventilatoare. De 
asemenea, se va verifica funcțio
narea rețelei de radio și telefon. 
Cunoscutul profil al navei va su
feri și el o schimbare : coșul de 
fum va căpăta o formă nouă.

(Agerpres)



I

de examene

Prima zi

Zi însorită pe culmile munților Foto: N. NICOLAESCU
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transformat din prima zi de exa
mene într-un impresionant forum 
unde sute și sute de studenți de
monstrează teoreme, rezolvă e- 
cuații, desenează complicate a- 
parate, instalații explicînd cu si
guranță modul lor de funcționa
re. Emoția este generală. profe
sori și studenți așteaptă confirma
rea unei munci asidue depusă 
din prima pînă în ultima zi de 
cursuri a semestrului. Dincolo de 
ea se citește însă certitudinea pe 
care o dă conștiinciozitatea pre
gătirii profesionale.

Ne-arn adresat tov. prof. Suza- 
na Gîdea, prorector al institutu
lui, pentru a ne spune cîteva 
cuvinte îh legătură cu pregătirea 
sesiunii de examene.

„Pentru asigurarea însușirii ma
teriei predate pe parcursul se
mestrului I s-au luat măsuri ca 
susținerea probelor de control să 
se facă la termenele fixate, pen
tru a lăsa studenților timp mai 
mult pentru studiu. In toate 
facultățile institutului s-a făcut 
săptămînal, în cadrul unor con
sultații speciale, recapitularea pe 
materii. O grijă deosebită am 
avut pentru pregătirea studenți
lor din anul I.

De asemenea, atenția noastră 
s-a îndreptat spre anul al V-lea, 
spre viitorii absolvenți. Anul a- 
cesta s-a analizat cu mai multă 
grijă conținutul temelor proiecte
lor de an deoarece la seriile tre
cute aceste teme depășeau grani
ța unui proiect normal. Munca de 
documentare pentru proiecte a 
fost îndrumată de către cadrele 
didactice de la fiecare catedră. 
Rezultatul: toți studenții anului 
al V-lea din institut și-au predat 
proiectele de an. Sînt numai cî
teva din măsurile pe care le-am 
luat pentru pregătirea în condi
ții optime a examenelor".

Am reținut cîțiva din protago
niștii primei zile : Nucă Gabriela, 
anul V Facultatea de mecanică. 
In dreptul examenului de Tehno
logia de fabricație a utilajului 
chimic este trecut calificativul

maxim — 10. Răsfoim carnetul 
de note al viitorului inginer me
canic. In cinci ani de facultate 
sînt numai patru accidente solda
te cu nota 9. In rest zece pe 
linie. Același calificativ l-a obți
nut și colegul său de grupă, Ga
giu Claudiu.

„La examenul de metalurgia 
fontei, calificativul obținut de 
studenții anului al V-lea grupa 652 
reflectă pregătirea temeinică a 
tuturor studenților grupei, ne 
spune tovarășul conf. Dobrovici 
Dorin. Față de media între 7 și 8 
obținută la acest examen anul 
trecut acum media este între 8 
și 9.

La Facultatea de energetică, 
răspunsurile date de studenții a- 
nului I la examenul de geometrie 
descriptivă lasă să se întreză
rească rezultate merituoase.

De la primul examen, studen
ții Institutului politehnic bucu- 
reștean au început ofensiva ma
ximală cum o numea unul dintre 
ei din anul al V-lea. A scos un 
creion, o foaie de hîrtie, a dese
nat un grafic în care notele în
cepeau de la 7 și a tras o săgea
tă în sus.

Tuturor studenților le dorim 
succes în parcurgerea acestui 
sens.

SPORT
• La Klingenthal a 

început cea de-a 8-a 
ediție a tradiționalului 
concurs internațional 
feminin de schi (fond) 
cu participarea unor 
sportive din 10 țări. 
Proba de 10 km, cu 
care s-a inaugurat 
concursul, a fost do
minată de schioarele 
sovietice, care au 
cupat 
locuri 
prin

dewald a revenit aus
triecei Christi Haas, 
cronometrată în 2’07“ 
90/100. Ea a fost ur
mată în clasament de 
coechipierele sale 
dith Zimmermann 
2’09"l/100, și Erika 
Schinegger. Campioa
na olimpică, Marielie 
Goitschell (Franța) s-a 
clasat pe locul 
rezultatul de 
4/100.

„Combinata" a 
nit schioarei franceze

o- 
primele două 
în clasament 

Claudia Boiars-

de la Grin-

INFORMAȚII

Marielle Goitschell cu 
19,46 puncte, urmată 
de Nancy Greene (Ca
nada) 20,93 puncte și 
Edith Zimmermann 
(Austria) — 23,47 
puncte.

formația Dukla Praga 
a întrecut cu scorul 
de 31—11 (18—15) e- 
chipa portugheză 
Porto.

• Intr-un meci con- 
tînd pentru prelimina- 
r i i 1 e campionatului 
mondial masculin de 
handbal (grupa B), la 
Basel, echipa R.F.G. a

kih — 39'10", și 
Acikina — 39'25".

Proba feminină 
coborîre

® Pînă în prezent 
la Universiada Albă, 
care va avea loc în
tre 5 și 13 februarie la 
Torino, Sestriere și 
Claviere, și-au anunțat 
participarea studenți 
din 30 de țări. Printre 
țările înscrise se nu
mără Austria, Belgia, 
Bulgaria, Canada, 
Franța, Italia, Olanda, 
România, Norvegia, 
U.R.S.S., S.U.A. și al
tele.

E-

6 cu 
2'11“

reve-

învins cu scorul de 
14—13 (8—7) echipa 
Elveției. In clasamen
tul acestei grupe con
duce R. F. Germană 
cu 4 puncte, urmată 
de Elveția — 2 puncte, 
Olanda — 2 puncte și 
Belgia — zero puncte.

In
țional 
handbal de la Madrid

turneul interna- 
masculin de

• In primul tur al 
„Cupei campionilor 
europeni" la volei (fe
minin) echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 
3—0 (15—2; 15—0;
15—0) echipa turcă 
Besiktas Istanbul. Cele 
două echipe au căzut 
de acord ca meciul re
tur să aibă loc dumini
că tot la Istanbul.

Ieri a părăsit Capitala, tndrep- 
tlndu-se spre Viena, o delegație 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C, care va participa la lu
crările Comitetului Internațio
nal de pregătire a celui de-al 
IX-lea Festiva’ Mondial al Ti
neretului și Studenților

La plecare, pe Aeroportul Bă
neasa, au fost de față membri 
ai Biroului C.C. al U T.C., ai 
Comitetului Executiv al U.A.S.R, 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★, Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria
★

Artistul poporului Boris Caragea, 
membru corespondent al Academi
ei, a fost sărbătorit, sîmbătă sea
ra, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani, în cadrul unei reuniuni orga
nizate de Prezidiul Academiei la 
Casa oamenilor de știință.

★
Sîmbătă a avut loc ședința de 

constituire a Comitetului de organi
zare a celui de al IV-lea Concurs 
și Festival internațional „George 
Enescu".

Din comitetul acestei ediții fac 
parte : Ion Pas — președinte ; Mi
hail Jora, Egizio Massini și Mircea 
Basarab — vicepreședinți ; Radu 
Aldulescu, Garabet Avachian, Jean 
Bobescu, Mihal Brediceanu, Con
stantin Bugeanu, Dumitru Capoianu, 
Antonin Ciolan, Tudor Ciortea, 
Iosif Conta, Marin Constantin, Eu
gen Cuteanu, Cella Delavrancea, 
Romeo Drăghici, Xafer Franz Dres
sier, Gheorghe Dumitrescu, Ion 
Dumitrescu, Virgil Florea, Arta 
Florescu, Valentin Gheorghiu, Ro
meo Ghircoiașu, Victor Giuleanu, 
Ion Goia, Nicolae Herlea, Dan Ior- 
dăchescu, Istvan Lakatos, Florica 
Muzicescu, Ștefan Niculescu, Ti- 
beriu Olah, Zenaida Pally, Lau- 
rențiu Profeta, Ștefan Ruha, Achim 
Stoia, Constantin Stroescu, Alexan
dru Teodorescu, Sigismund Toduță, 
Zeno Vancea, Ovidiu Varga, Ion 
Voicu, Aladar Zoltan — membri ; 
Dan Negreanu — secretar general.

Comitetul a luat în discuție re
gulamentul Concursului care pre
vede ca această manifestare inter
națională să se desfășoare la Bucu
rești, între 5 și 20 septembrie 1967, 
avînd următoarele trei secții : vioa
ră, pian, canto.

ghid
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Fascismul pe banca 
acuzării. Cunoscutul 
regizor Stanley Kra
mer se constituie acu
zator în numele urna 
nitățil într-o operă ci
nematografică de am
ploare, care cuprinde 
o distribuție mai mult 
decît strălucitoare : 
Spencer Tracy, Mar
lene Dietrich, Burt 
Lancaster, Maximilian 
Shell, Judy Garland.

care o face segregați
ei rasiale. De aceea, 
mesajul ei de un pro
fund umanism rămîne 
actual pentru o bună 
parte a lumii care mai 
suferă nedreptăți ra
siale. Filmul reia In- 
tr-o caligrafie cinema
tografică corectă a- 
proape întreaga fabu
lație a romanului. De 
aceea, el îi oferă spec
tatorului o cunoaștere 
destul de fidelă a o- 
perei primare. 11 reco
mandăm tinerilor spec
tatori.COLIBA UNCHIULUI TOM

în coproducție ger- 
mano-italo-iugoslavă, 

un film pe ecran pano
ramic în culori, inspi
rat de celebrul roman 
cu același nume al 
Hariettei Beecher Sto
we. Din anul 1852, ci
nul apariției cărții, și 
pînă în zilele noastre, 
„unchiul Tom', eroul 
cărții amintite a deve
nit una din cele mai 
cunoscute figuri litera
re. Marea popularita
te a cărții stă In de
mascarea curajoasă pe

DUMINICA LA ORA 6 
rulează la Patria (orele 10; 
12,15 > 14,15 > 16,30 ) 18.45 ; 
21). Gloria (orele 10; 12, 14; 
18, 18, 20).TREI SURORI 
rulează la 
9, 11,30; 
21).CATIFEAUA NEAGRA — cinemascop —
In completare Vezi rîndune- 
Iele se duc rulează la Giu-

Dacă mergeți la ci
nematograf însoțiți de 
copii puteți viziona 
următoarele filme : A- 
mintiri din copilărie > 
De-aș fi... Harap Alb ; 
Sașa -, Unchiul meu ; 
In compania lui Max 
Linder.

Nu pierdeți următoa
rele filme : Duminică 
la ora 6 ; Trei surori; 
Ultimul miliardar Fa
ta lui Bube > A iost o- 
dată un mos si o babă.

— cinemascop 
Republica (orele 
14, 16.15> 18.45;

Iești (orele 16; 18.15; 20,30;
— In completare — Sesi-
unea Marii Adunări Națlo-
nale — decembrie 1965),
Tomis (orele 9.15; 11,30)
13,45. 16; 18,15) 20.30 —
în completare — Surorile
Press)TRAGEȚI ÎN STANISLAS
rulează la București (orele
9.15; 11.30; 13,45; 16,30;
18,45; 21) , Feroviar (orele
9.30; 11.45. 14, 16.15; 18,30;

Cadru din Ulmul „Coliba Iui moț Toma

EXPOZIȚII
• In Sala Dalles din Capitală 

a avut loc recent vernisajul expo
ziției retrospective de sculptură 
Gheorghe Anghel. Artistul expu
ne numeroase portrete, compoziții 
printre 
dedicate 
Pallady,

care remarcăm și 
lui M. Eminescu și 
busturi etc.

cele 
Th.

Galeriile fondului plastic• La
din str. Onești nr. 1, poate fi vi
zionată expoziția de grafică a ar
tistului Marcel Chirnoagă. Expozi
ția vădește strălucirea unui ta
lent matur, grav, meditativ, stă- 
pîn pa mijloacele de expresie ar
tistică, preocupat de sensurile ma-

jore ale condiției umane („Homo 
faber", „înțelepciunea lumii", „As
pirații* etc.).

• Iubitorii artelor plastice pot 
viziona și expoziția personală de 
pictură a lui Costin Ioanid. des
chisă în sălile Fondului plastic din 
b-dul Magheru nr. 20. Autentică, 
luminoasă, de o simplitate emoțio
nantă, pictura lui Costin Ioanid 
realizează o sinteză inedită între 
elementul folcloric, popular și spi

ritul modern.

20,45).
ULTIMUL MILIARDAR 

rulează la Capitol 
9.30; 11.45; 14; 16,30;
21).

învățătorul din VIGE- VANO
(orele
18,45)

rulează la Luceafărul (orele
9,30) 11 ,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Festival (orele
9; 11) 13) 15) 17) 19b 21),
Grivița (orele 10) 12; 14;
16; 18.15, 20,30). Melodia
(orele 10) 12> 14) 16) 18.15)
20.30) .AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
In completare Plante acva
tice — rulează la Lumina 
(orele 10; 12) 14) 16; 18,15)
20.30) , Moșilor (orele 15) 
17; 19; 21 — In completare 
— Pionieria nr. 6/1965), 
Lira (orele 15; 17) 18,45) 
20,30 — in completare — 
Păpușarii).

Aceste depășiri le vom realiza 
în condițiile îmbunătățirii sub
stanțiale a calității produselor; 
la cocsul metalurgic rezistența 
medie lunară la toba „Micum" 
va fi mărită cu 3 la sută față de 
cea admisă, ponderea țaglelor de 
relaminare și a celor pentru țevi 
de calitatea 1 va fi cel puțin 87 
la sută.

Ținînd cont de importanța creș
terii producției de oțeluri ou ca
racteristici fizico-mecanice supe
rioare, ne propunem ca în acest 
an să sporim ponderea oțelurilor 
aliate cu 14 la sută față de rea
lizările anului 1965.

Pentru reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii 
vom acorda atenție sporită redu
cerii consumurilor specifice. La 
cocsul metalurgic vom reduce 
consumul cu 10 kg pe tona de 
fontă, iar la oțelăriile Siemens 
Martin vom consuma pentru o 
tonă de oțel cu 1 la sută mai pu
țin combustibil convențional față 
de consumurile planificate.

O atenție deosebită vom acor
da îndeplinirii sarcinilor de ex
port pe care le vom realiza în 
întregime și în mod ritmic. Din 
cele 5 000 tone laminate finite 
pline ce ne propunem a le rea
liza peste plan, 50 la sută vor fi 
destinate exportului.

Privind cu simț de răspundere 
respectarea cuvîntului dat, colec
tivul combinatului a stabilit un 
bogat plan de măsuri tehnico-or
ganizatorice care fundamentează 
angajamentele luate și permite 
valorificarea mai completă a re
zervelor interne.

Au fost prevăzute măsuri pen
tru îmbunătățirea regimului de 
funcționare a furnalelor, ridica
rea calității cocsului și aglo
meratului. ridicarea temperaturii 
aerului insuflat, precum și men
ținerea intensității optime de ar
dere. La oțelării se vor asimila 
tehnologia de elaborare a oțelului 
prin intensificarea procesului cu 
oxigen, va crește timpul efectiv 
de lucru al cuptoarelor Martin.

Conștienți de faptul că de cali
tatea produselor siderurgice și de 
livrarea ritmică a acestora depin
de în mare măsură îndeplinirea 
angajamentelor asumate de co
lectivele din întreprinderile bene
ficiare, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii combinatului asigură 
că. vor respecta întocmai terme
nele contractuale și sortimentele 
prevăzute.

Combinatul siderurgic
Hunedoara

(Urmare din pag. I)

MUZICA

(Urmare din pag. 1)

fire

din

din

tot In programele 
îl ocupă clasi- 
Arnold Schon-

Planul de calitate pe sortimen
te va fi depășit astfel:

Fabrica de confecții

bogată agendă 
o asemenea 
să o găsim 

muzicală), 
toate pro-

și tricotaje București

— 0,37 la sută Ia producti
vitatea muncii;

— 400 000 lei la prețul de 
cost.

Din aceste angajamente, 
colectivul schelyi ya reali? 
za pînă Ia 8 Mai, cea de-a 
45-a aniversare a creării 
P.C.R. :

de calitate a produselor clorură 
de polivinil suspensie; îmbună
tățirea calității detexanului prin 
ridicarea punctului de topire ; e- 
laborarea unei metode biologice 
pentru controlul calității produ
sului erbicid 2,4-D ; determina-' 
reir condițittor optime peritru fo
losirea clorurii de metilen ; redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime, auxiliare și semi
fabricate etc. — 237 000 lei la producția 

globală ;
— 266 000 lei la producția 

marfă ;
— 700 tone țiței;
— 800 000 mc gaze utiliza

bile ;
— 200 tone gazolină ;
— 150 000 lei la prețul de 
cost.

$'v.i tîs A‘-.iUÂliQ i’ ui
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Combinatul chimic
Borzești

(Urmare din pag. I) 

la clorura de aluminiu se ya ob
ține minim 30 la sută din pro
ducție de calitate superioară; 
peste 95 la sută din producția de 
acid clorhidric va fi de calitatea 
l; la tricloretilenă se va stabi
liza produsul. Se vor asimila noi 
produse ■ acid monocloracetic , 
erbicid 2,4-D ; F B-7 insecticid- 
fungicid. .. .

Colectivul de cercetare științi
fică din combinat își va îndrepta 
atenția spre rezlovarea unor pro
bleme importante ridicate de pro
cesele de producție ca : îmbună
tățirea caracteristicilor tehnice și

1965).

(orele
18,45) 

pentru

— 0,5 Ia sută la confecfii din 
țesături și tricotaje bum
bac și Ia ciorapi din 
supraelastice;

— 1 la sută la tricotaje 
fire supraelastice ;

— 0,3 la sută la ciorapi 
bumbac.

Fentru satisfacerea într-o 
mai mare măsură a exigențelor 
consumatorilor se vor lărgi sorti
mentele, creîndu-se noi colecții 
cuprinzînd 500 modele de îmbră
căminte pentru bărbați, femei și 
copii, din care 124 modele se 
vor realiza pînă la 8 Mai.

In scopul îndeplinirii sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a 
fost elaborat un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, din obiec
tivele căruia se evidențiază : pro
filarea secțiilor de producție în 
funcție de sortimentele stabilite 
prin plan, în vederea specializării 
și continuității producției, reorga
nizarea și dotarea cu mobilier, u- 
tilaje și diferite scule și dispozi
tive a 4 secții; reorganizarea ser
viciului controlului tehnic de ca
litate pentru ca acesta să poată 
cuprinde în sfera sa de activitate 
recepția materiilor prime și auxi
liare, controlul semi-fahricatelor 
și produselor finite, prezentarea 
tehnică și ambalarea produselor; 
extinderea mecanizării și chimiză
rii procesului de confecționare a 
produselor din țesături și tricot 
etc.

Totodată, colectivul schelei va 
îmbunătăți calitatea țițeiului prin 
reducerea cantităților de sare la 
3,5 kg la vagon și a impurități
lor cu 0,65 la sută.

în veaerea realizării angaja
mentelor luate se vor aplica o 
serie de măsuri geologo-tehnice 
ca: 300 operații cu tratamente 
tensioactive; raționalizarea pom
pajului de adîncime, variindu-se 
elementele de pompaj și micșora
rea puterii motoarelor instalate la 
un grup de 15 sonde; redistri
buirea mai bună a gazelor dez- 
benzinate către consumul extern 
in sezonul rece etc.

Lucrătorii Laboratorului regional de controlul semințelor din
Ploiești urgentează la verificarea probelor de semințe necesare 

insămînțărilor de primăvară
Foto: AGERPRES

Bazele unui profund plan de activitate
(Urmare din pag. I)

Schela de extracție 
Boldești
de dorința de a rea-Animați

liza cu succes sarcinile care le re
vin din Hotărîrile Congresului al 
IX-lea al P.C.R., muncitorii, teh
nicienii și inginerii Schelei de ex
tracție Boldești au analizat cu 
grijă de buni gospodari posibili
tățile ce le au pentru sporirea 
producției de țiței, gaze și gazo
lină prin creșterea neîntreruptă a 
coeficientului de exploatare a son
delor.

Pe baza rezervelor scoase în 
evidență și a angajamentelor lua
te la fiecare loc de muncă, co
lectivul schelei se angajează să 
depășească sarcinile de plan pe 
anul 1966 cu :

— 676 000 lei la producția 
globală ;

— 761000 lei la producția 
marfă ;

— 2 000 tone țiței;
— 2 500 000 mc gaze utili

zabile ;
— 525 tone gazolină ;

fiziologice și biochimice ale nutriției, creșterii, dezvoltării și rezistenței plantelor la condiții nefavorabile; studiul complex al solurilor de tip bran-' ciog ș.a.Realizarea celor 85 de teme de cercetare prevăzute pentru acest an universitar a pus pentru noi, în al doilea rînd, o serie de probleme legate de antrenarea în activitatea de cercetare a tuturor tinerelor cadre didactice ale facultății.Toate tinerele cadre au fost incluse în colective conduse de cadre de înaltă calificare științifică cu riență înA fost punct de activitate ciparea tinerilor cu cari speciale la sesiunile științifice ale institutului, cu referate speciale la publicațiile de specialitate, îndrumarea tinerilor spre cunoașterea și aprofundarea unor detalii de tehnică, spre cunoașterea literaturii mondiale dintr-un a- numit compartiment de cercetare științifică, spre dobîndi- rea titlurilor științifice prin a- tacarea și rezolvarea în tezele de doctorat a unor probleme esențiale pentru dezvoltarea științelor agricole.în sfîrșit, am pus un accent deosebit pe întărirea colaborării cadrelor din facultatea noastră cu alte instituții de cercetare științifică și îndeosebi cu diverse unități ale agriculturii noastre socialiste.Legături temeinice există, de pildă, între catedra de agroteh- nîe și G.A.S. Oltenița și G.A.S. Movila Vulpii, între catedra de

o îndelungată expe- munca de cercetare, întocmit din acest vedere un plan de care prevede parti- comuni-

fitotehnie și G.A.S. Tortăsești (Muscel), între catedra de îmbunătățiri funciare și Direcția Gospodăririi Apelor din Sibiu, între catedra de genetică și ameliorarea plantelor și Institutul Central de Cercetări Agricole, Institutul de Cercetări Hortiviticole, Comisia de Stat pentru încercarea și omologarea soiurilor.Planul nostru prevede larga extindere a acestor colaborări astfel încît în prezent am purces la stabilirea unor noi baze de cercetare la Vaida Recea (Făgăraș) și în special la G.A.S. Ciocănești (București) pentru rezolvarea unor probleme de fitotehnie în zonele indiguite.în același spirit de colaborare, de coordonare a planurilor am revizuit și o serie de probleme legate de întărirea colaborării dintre diversele catedre ale facultății. Această coordonare a eforturilor în primul rînd „la noi acasă", a reprezentat principalul baraj pe care noi l-am pus paralelismelor în cercetare care au redus, de multe ori, eforturile noastre creatoare.Pe linia acestor coordonări a activităților din cadrul catedrelor, problemele legate de studiul fertilizării solului au trecut acum exclusiv în cadrul catedrei de agrotehnică, problemele îmbunătățirii funciare în cadrul catedrei respective, iar — cum era și normal — probleme legate de îmbunătățirea fertilității pe terenurile îmbunătățite vor fi studiate în cadrul catedrei de agrotehnică.Toate eforturile noastre științifice sînt acum îndrumate, mai bine zis coordonate, de un plan unic de cercetare științifică, coordonare care va

duce fără îndoială la o înaltă ridicare a eficienței activității de cercetare, la asigurarea u- nei stabilități a planului de cercetare și la urmărirea permanentă a unor teme majore, în sfîrșit, prezentînd cititorilor „Scînteii tineretului" cîte- va dintre măsurile luate de noi pentru îndrumarea activității de cercetare spre probleme de prim ordin ale producției materiale aș vrea să mai amintesc cîteva dintre cele 85 de teme luate în studiul cercetătorilor din catedrele noastre și care demonstrează chiar prin titulatura lor ansamblul unor preocupări de înalt nivel științific.Studiul solurilor din principalele bazine pomicole și viticole din partea de sud a țării și Evoluția solului în urma îndiguirii (loc de cercetare G.A.S. Oltenița) în cadrul catedrei de pedologie ; Studii și încercări în vederea realizării unei semănători pentru horti- cultură (în cadrul catedrei de tractoare și mașini agricole); Stabilirea metodelor de udare, a regimului de irigare instalațiilor de irigat și a 
(într-o

Instituțiile muzicale ale Capita
lei anunfă pentru zilele următoare 
un adevărat record de manifestări 

Ii' conperte în afara spectaco
lelor curente ale teatrelor muzica
le șt ale concertelor radiodifuzate 
sau televizate.

lncercînd să facem o mică ale
gere din această 
(și am fi bucuroși ca 
bogăție de maniiestări 
în fiecare săptămină 
am aminti Înainte de 
gramul Bach inițiat de Filarmoni
că, în care, sub bagheta dirijorului 
M. Basarab, vom putea asculta 
ita a IlI-a pentru orchestră, 
lebrul concert pentru pian în 
minor și oratoriul Magnificat.

Joi seara, în cadrul concertelor 
orchestrei Radio, doi reputați oas
peți clujeni (sîntem oriclnd gata 
să aplaudăm inițiativa formațiilor 
bucureștene de a promova arta 
unor prestigioși artiști din celelal
te centre muzicale ale țării.'), di
rijorul Emil Simon (laureat al 
Concursului de dirijat de la Be- 
sanțon) și pianistul Gabriel Ami- 
raș ne vot prezenta un amplu con
cert ce cuprinde, printre altele. 
Preludiul lui Debussy „După-a- 
miaza unui faun", Tripticul lui 
Carmen Petra și concertul în La 
major de Mozart.

Un loc special 
acestei săptămlni 
cui serialismului : 
berg. Din creația compozitorului 
vienez vom putea asculta vineri 
seara, în concertul dirijat de Paul 
Popescu, „Pierrot lunnaire', iar o-

inter-

Su- 
Ce-
Re

pera ,,Moise și Aaron' !n 
pretarea orchestrei Norddentschen 
Rundlunk, dirijată de Hans Ros- 
baud, o vom putea asculta în ca
drul
Stan 
Stat.

In 
fim că în această săptămină 
estradele noastre de concert apar 
reputați muzicieni străini, ca diri
jorul francez Andră Thieret (elev 
al lui Vincent d'Indy, în prezent 
dirijor al Societății de concerte 
din Roubaix), care va conduce un 
concert al Orchestrei Cinemato
grafiei, avlnd printre altele în pro
gram Simfonia a TV-a de Bruc
kner șl concertul In Sol major de 
Mozart (interpretat de pianistul li
banez Henry Goraieb și pia
nistul elvețian Roger Aubert, care 
își va da concursul la simfonicele 
Filarmonicii.

audițiilor prezentate de Radu 
la Biblioteca Centrală de

sflrșit, să nu uităm să amin- 
pe

I. S.
Subliniem din nou în acest ghid 

lipsa de grijă a organelor admi
nistrative care se ocupă de afișa- 
jul Capitalei, pentru popularizarea 
vieții muzicale a Capitalei. Im
portante cartiere ale Bucureștiului 
(și să amintim numai străzile ce 
duc de la Magistrala Nord-Sud 
pînă la Piața Scînteii, sau întregul 
parcurs al Bulevardului Republicii) 
sînt literalmente lipsite de orice 
centru de afișai, iubitorii de artă 
fiind vitregiți de un important 
mijloc de informare.

SAȘA
In completare — Meciul de 
fotbal România — Portuga
lia — rulează la Victoria 
(orele 10) 12) 14) 16,15; 
18,30, 20,30), Flamura (orele 
9,15) 11,30) 13,45) 16) 18,15)
20.30) .DUMINICA LA NEW YORK 
rulează la Central (orele
9.30) 11,45) 14) 16,15) 18,30)
20.45) .TATAL soldatului
In completate — De la pes
cari adunate — rulează la 
Unic (orele 14,15) 16,30;
18.45) 21), Miorița (orele 
10; 12; 14, 16) 18,15) 20,30 
— In completare — Meciul 
de fotbal — România — 
Portugalia), Modern (orele 
9) 11,15; 13,30; 16) 18,30) 
21 — In completare — Se
siunea Marii Adunări Na
ționale — decembrieUNCHIUL MEU
rulează la Doina 
11,15; 13,45; 16,15; 
21,15 — Program
copii — ora 10).A ÎNCEPUT CU O LUPA — CĂDERE LIBERA — MARINARII SOVIETICI ÎN DANEMARCA — PUCUL — O GRADINA A ARTEI
rulează |1<^ țigipurițțNol (o- 
rele 10—21 in cominuare).CAMERA ALBA
In completare — Sesiunea 
Mani Adunări Naționale — 
decembrie 1965 — rulează la 
Floreasca (orele 9,30; 11,45) 
14, 16,15; 18,30; 20,45).PARDAIL- — cinemascop
In completare — Două cre
ioane — rulează la Dacia 
(orele 9,30—14 în continua
re, 16,15) 18,30; 20,45).CREDEȚ1-MA, OAMENI!
rulează la Buzești (orele 15i
17.30) 20).DE-AȘ FI... HARAP ALB
In completare — Universuri 
picturale — rulează la Cos
mos (orele CBOCCELUȚA 
rulează la
10.30) 16; 1MUNCILE LUI I
rulează la
9,15) 11,30; 13,45; 16) 18,15;
20.30) , Drumul' Sărn (orele 
11) 15,30; 17.45; 20).COMPANIA LUI MAX

ÎNDRĂZNEȚULLAN

16, 18, 20).

Crîngași (orele 
18) 20).HERCULE
î Bucegi (orele A

ÎNLINDER
In completare — Cel mai 
tineri din Europa — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 10.30: 
16; 18,15) 20,30).

■primă fază studiul va fi efectuat la fînețele naturale din raionul Făgăraș) în cadrul catedrei de îmbunătățiri funciare și topografie; Metode agrotehnice pentru culturile prăși- toare (loc de cercetare Casa de vegetație și gospodăria didactică Băneasa) în cadrul catedrei de agrotehnică etc.Iată doar cîteva titluri ce conturează dimensiunile unor largi activități științifice care sîntem hotărîți să le cem la capăt în condiții maximă eficiență în acest universitar.Mobilizați de recentele documente de partid, demonstrație covîrșitoare a atenției pe care conducerea partidului o acordă științei și slujitorilor ei, cadrele didactice ale Facultății de agricultură sînt ferm ho- tărîte să-și dăruie toate eforturile pentru ca paralel cu o intensă activitate didactică, pusă în slujba făuririi noilor generații de agronomi, să-și a- ducă contribuția la rezolvarea unora din problemele ce stau în fața științei agricole românești.

pe dudean

Ora șantierului
(Urmare din pag. U

pentru fixarea unui 
șurub. Constrînsă la 
unei fotografii 
cînd aceasta este executată 
artă!“ — viața de șantier apare 
trunchiată, făr.i cute și fără as
primi, îmblînzită de lentila magi
că a unui romantism cu aură e- 
roică. Dar ceea ce este iarăși 
deosebit în viața oamenilor de 
șantier — îmi mărturisea același 
interlocutor, posesorul albumu
lui — este această continuă oțe
lire, acest examen zilnic la care 
sînt chemați nu numai „cei tari",

simplu 
schema 

mai ales 
„cu

cei cu „vocația eroismului", ci 
toți constructorii, fără excepție. 
Mai mult ca oricare muncă, o 
construcție este, prin excelență, o 
operă colectivă, pe care-și pun 
autograful sute de autori, de la 
cel care sapă la fundații pînă la 
zecile de muncitori, maiștri și in
gineri prinși în plasa complicate
lor operații și faze de lucru, 
surprinse în devenire de fantezia 
gîndirii lor creatoare, de iscu
sința mîinilor experimentate și 
harnice. Viața de șantier este o 
mare întrecere colectivă, la 
fiecare participant trebuie 
spună, obligatoriu, cuvîntul

care 
să-ți 
său ;

ji — iarăși obligatoriu I — acest 
cuvînt trebuie să însemne valoa
rea maximă a personalității tale.

Ați cunoscut vreodată un vete
ran al marilor șantiere ? Și nu 
c-a izbit aerul său de bărbat o- 
țelit, acea oțelire care nu e nu
mai a mușchilor, ci la care par
ticipă, deopotrivă, soliditatea 
principiilor sale de viață, con
știința exactă a propriei sale va
lori, inteligența șlefuită, dobîndi- 
te prin îndelungi confruntări și 
examene, prin fapte de muncă e- 
roice și zeci de inițiative crea
toare ? Nu v-au izbit aceste tră
sături ce desenează un profil deo
sebit ?

Toate acestea mi le spunea un 
om, un constructor. 11 cheamă 
Gh. Leotescu (un nume, la întîm- 
plare, dintre zecile de mii) și e 
șeful unei brigăzi de montori pe 
șantierul Combinatului chimic de 
la Craiova. Nu mai e tînăr, în 
ciuda unei înfățișări ce impune 
tocmai prin tinerețe, prin aerul 
vesel, deși hotărît, cu care acțio
nează în cele mai diverse împre
jurări ale muncii și vieții. Lucrea
ză de vreo 16 ani pe marile șan
tiere. A lucrat la extinderea Uzi
nei de tractoare de la Brașov, a 
lucrat la Săvinești, la Rîșnov, la 
Roznov, la Govora ; la Craiova 
muncește de cîțiva ani, partici- 
pînd la instalarea primelor agre
gate și utilaje ale marilor fabrici 
care compun acest combinat. A 
început, cu 16 ani în urmă, ca 
muncitor necalificat, săpător la 
fundații, iar astăzi este unul din
tre cei mai buni specialiști ai 
țării în montajul utilajelor chi
mice. Pe șantierul combinatului 
craiovean îl cunosc, cred, sute de 
tineri; cîteva zeci au învățat me
serie sub îndrumările lui, alte 
cîteva zeci, la Govora sau la Rîș
nov, îi păstrează vie amintirea de 
conducător și profesor; de om 
care t-a învățat să biruie timpul, 
sau, mai degrabă, să-i dea o 
nouă valoare, făcînd din el o 
forță redutabilă. Și aceasta prin

voință, prin tenacitate și pasiune 
în muncă, dublate prin continua 
perfecționare a meșteșugului, în 
pas cu cuceririle la zi ale tehni
cii. In limbaj tehnic, aceasta în
seamnă că pe șantierele de la 
Rîșnov și Roznov, de pildă, meș
terul Leotescu a montat, printre 
altele, o serie de gazometrc de 
10 000—15 000 m.c., montajul și 
probele de presiune durînd, pen
tru fiecare din ele, circa doi ani. 
Pe șantierul de la Craiova, a- 
celași Gh. Leotescu și oamenii lui 
au montat, în numai 6 luni, două 
gazometre de cîte 20 000 m.c. 
fiecare. Aceasta, cum spuneam, 
este expresia — în graiul tehnic 
— a cîtorva dintre faptele sale, 
desenînd profilul meșteșugarului 
de mare clasă. Peste toate se su
prapune, viu și impresionant, 
portretul omului, al unei perso
nalități împlinite prin marile fap
te ale creației.

Omul acesta
tor.

Iar în datele 
intră, pe lingă 
mai sus, mîndrii, și bucuria de a 
mărturisi, desfășurind — ca pe un 
album — geografia cea nouă a 
țării: Iată, am o pat: ie din zi în 
zi mai frumoasă și mai puterni
că, la temelia căreia — zi de zi I 
—■ pun și eu o piatră și un o- 
magiu.

Prin astfel de oameni, Directi
vele Congresului al IX-lea al 
partidului se împlinesc și capătă 
putere de faptă, mai devreme cu 
ore, cu zile și luni.

Ora șantierului — ora aceasta 
de o nespusă vibrație, de o ne
spusă intensitate, ora marilor e 
nergii creatoare ale patriei noas 
tre — bate în mii, în zeci de wi
de inimi, transformîndu-se, pe 
cronometrul nostru socialist, în 
tr-o putere care destupă fuma 
le, face să gîlgîie țițeiul în erup
ții arteziene, să răsară mărețe 
constmctli-podoahe pe toate ză
rile țării.

este un construc-

sale psihologice 
cele enumerate



UNIREA PRINCIPA TELOR -

pagină hrninoasă din istoria patriei

I
storia omenirii aste un șir de e- venimente care se succed neîntrerupt, cele ce vin mai pe urmă dez- voltîndu-se din cele ce le-au precedat. Importan
ta unora este mai modestă, a altora deosebită, marcînd, a- cestea din urmă, pragul de trecere de la o etapă istorică la altă etapă istorică, însem- nînd realizarea unor năzuințe spre împlinirea cărora popoarele și națiunile au luptat vreme îndelungată, conștiente de însemnătatea lor pentru progres, pentru o viață mai bună. Asemenea evenimente puteau fi întîrziate de anumite piedici dinlăuntru sau din afară, nu însă zădărnicite, deoarece ele erau îmbrățișate și susținute de toate forțele progresiste ale vremii, de masele populare și de reprezentanții intereselor acestora. Din categoria acestora face parte și evenimentul de la 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor.La mijlocul secolului al XIX-lea și mai ales în timpul Revoluției din 1848, ideea unității naționale se transformase într-o forță ce cu greu mai putea fi stăvilită. Spiritul revoluției ce cuprinsese masele a fost îmbrățișat cu căldură și exprimat cu entuziasm de adevărații reprezentanți ai poporului. Nicolae Bălcescu, în 1850, îl înțelegea ca un triumf al primatului unității și libertății naționale, după împlinirea căruia Adunarea poporului ar fi putut realiza toate reformele politice și sociale, de care avea nevoie poporul pentru „ a constitui domnia democrației, domni- rea poporului prin popor".în anii următori, năzuințele pentru Unire au luat un nou impuls.Moldovenii vedeau, atunci, în Mihail Kogălniceanu pe reprezentantul lor cel mai îndreptățit a conduce lupta pentru triumful cauzei Unirii, atît pentru activitatea sa din timpul Revoluției de la 1848 ca cel ce formulase „trebuințele țării", strigase și ceruse

„recunoașterea drepturi!: r * românilor, cît și pentru calitățile sale de cel mai bun cunoscător al istoriei, dreptahxi. al relațiilor internaționale.Pentru îndrumarea opiniei publice din țară Kogălniceanu era îndemnat să înriințere un „organ național vrednic, bun, acreditat", care să susțină cauza Principatelor, să afirme cu tărie dreptul la unire și independență națională. Și, într-adevăr, rolul îndeplinit de ziarul cu titlul simbolic „Steaua Dunării" a fost covîrșitor pentru cauza Unirii. Același scop se urmărea și prin publicarea, 1

numiți en£5 » anularea ‘ «*• ..reale cai-*.egenlor v ...■ae Vogoride. macanulr , ”Zelul ar*”- 31 acestul? „„ - -'^re sa punastavifâ^^* P0PUlar pentrr . .yjpM b a.egen a liberalilor jgi-a munteni și li- —operați moldoveni, r- unii și alții, este acestor stări de lu- Se adeveri, totodată, și luptătorului pentru U- $tefan Golescu, de a ve- boierii stînd „cu opinca
itr-o adunare, dezbătînd in- Mresele țării", dar nu și aceea 

z-t a considera pe „sătean o

băvirea poporului din această situație.După ce a fost amînată rezolvarea celei de-a doua probleme arzătoare a zilei, deputății unioniști, moldoveni și munteni, au obținut o victorie hotărîtoare în problema U- nirii: propunerea Iui Mihail Kogălniceanu, purtătorul de cuvînt al partidelor naționale din Moldova, și propunerea comisiei din Țara Românească prin care se cerea autonomia. Unirea „dorința cea mai mare, cea mai generală", neutralitate și adunare legiuitoare, a obținut 80 de voturi și doar două împotriviri în Moldova și unanimitate în Muntenia.

rea unui singur domn. Moldovenii trimiseseră soli la București pentru a se înțelege în acest scop cu partida unionistă din Țara Românească, iar A. C. Golescu vizita Iașii cu gîndul de a influența alegerea „aceluiași domn pentru ambele principate". Dacă alegerile din Moldova ar fi avut loc înaintea celor din Țara Românească, aici trebuia să se aleagă „a- lesul Moldovei și vice-versa".Intențiile se concretizează. Comitetele unioniste din Iași și din ținuturile moldovene, din București și din județele muntene, desfășoară acțiuni identice. Participarea recipro-
OPERĂ

A ÎNTREGULUI 
POPOR

ființă deopotrivă cu dînșii laBucurești, de rupul din jurul lui Grigor Ioranu, a ziarului cu titlu tot atît de >em- nificativ „Paria", care i a- vut „un efect salutar în ,ară . Asemenea efect au avutși articolele, broșurile, peziile multiplicate prin scriee cu mina și răspîndite ms ales în Moldova. De aceea cunoscătorii obiectivi apredu mișcarea pentru Unire * o dorință unanimă ce cu.reu putea fi împiedicată, a o mișcare populară „frertică" ce cuprinsese orașe, jnuturi și județe.Lupta politică î jurul Unirii se intensifică i mai mult în primele Iun ale anului 1857, și mai ale( după întoarcerea, în țara â .statului major al revoluție5, cum erau

chip", cu toate că țăranii erau „mai presus decît dînșii în simțirea simțămintelor ce formează adevăratul bărbat". A- cest lucru s-a adeverit în atitudinea pe care deputății boieri, cu puține excepții, au manifestat-o față de deputății pontași, „temelia casei", cum îi numea Kogălniceanu, cu privire la cererile lor justificate de a se înfăptui, o dată cu Unirea, și o reformă agrară care să-i elibereze din robia de veacuri. Sub pretextul de a nu fi tulburată „armonia" dintre clase, necesară în acele împrejurări hotărîtoare, boierimea a respins memoriul deputaților țărani, care cuprindea nedreptăți^ înduratede veacuri și în care se cerea iz-

Manifestațiile populare unioniste de la Iași și București, din timpul dezbaterilor, și de după cunoașterea hotărîrilor adunărilor Ad-hoc, au conferit o mai mare putere acestor propuneri.Cu toate acestea, conferința de la Paris a negat realitatea evidentă, cunoscută dar ignorată, elaborîndu-se Convenția (Constituția) pentru două țări românești care erau totuși recunoscute ca „Principate Unite" dar cu două guverne și două adunări legislative.în perioada imediat următoare, acțiunile unioniste înregistrează un avînt sporit. Radicalii munteni erau gata să accepte candidatura domnului ales la Iași, după cum se întrezărea și posibilitatea ca Nicolae Golescu, candidatul muntenilor, să fie proclamat domn și la Iași. Nu era străină, așadar, multora, moldoveni și munteni, ideea eludării stipulațiilor Convenției, în sensul ca în locul comisiei centrale, la Focșani, să se constituie un guvern unic

că la manifestările unioniste în ambele principate, răs- pîndirea publicațiilor și știrilor cu caracter unionist de-o parte și de alta a Milcovului, exprimau, toate Ia un loc, dorința și voința hotărîtă a poporului român de a se uni într-un singur stat.Nimic surprinzător, deci, cînd candidatul partidelor naționale, colonelul Alexandru Ioan Cuza, a fost proclamat la 5—17 ianuarie 1859 domn al Moldovei în unanimitatea glasurilor din adunarea electivă. Era cu totul firesc ca „la legi nouă" să fie un „om nou", un domn „bun și blind, mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi". Manifestațiile entuziaste din capitala Moldovei, după relatările lui Vasile Alecsandri, au durat trei zile, cele din ținuturi patru zile în șir. Cei față de care trecutul a fost atît de vitreg și nădăjduiau un viitor mai bun au intuit semnificația alegerilor de la 5—17 ianuarie. Mase de oameni, purtînd torțe și pancarde ale-

telor moldovene, aclamînd cu putere: Trăiască Domnul!, Trăiască deputății !, Trăiască egalitatea!, Trăiască libertatea ! Mulțimile au înțeles în același timp și însemnătatea Unirii. Lozincile puternic exprimate : Trăiască UnireaPrincipatelor, una și nedespărțită ! Jos strigoii! Jos aristocrația ! Jos conservatorii! Hora Unirii jucată pe străzi, de tineri și bătrîni, într-un entuziasm frenetic, sînt dovezi subliniate cu mare bucurie și mulțumire de toți cei ce simțeau asemenea, cu ură și îngrijorare de cei potrivnici, recunoscute, și de unii și de alții, ca o realitate nedesmințită.Evenimentele se desfășoară într-un strîns paralelism șl în celălalt principat românesc, deoarece aceleași erau și năzuințele poporului și ale celor ce-1 reprezentau. Solemnitatea instalării caimacaniei — în majoritate reacționară — a fost tulburată de „zgomotoasa propagandă a radicalilor", existînd teama izbucnirii revoluției în ziua alegerii domnului. Promisiunile, lingușirile, intimidările — mijloace folosite de caimacanie — au provocat un efect cu totul potrivnic. Starea de spirit revoluționară a fost și mai mult incitată. La București ca și la Iași, poporul și-a spus cuvîntul și și-a făcut ascultată voința.în asemenea condiții, la București, ca și la Iași, propunerea alegerii lui Cuza ca domn al Țării Românești a fost aprobată de cei prezenți.Entuziasmul poporului în Țara Românească n-a fost cu nimic mai prejos decît în Moldova. Manifestațiile sărbătorești au continuat zile de-a rîndul, în București, în celelalte orașe și tîrguri și în satele muntene. Un contemporan, bun cunoscător al evenimentelor, Alexandru Papiu Ilarian, mărturisește entuziasmul din Transilvania, care era, după spusele sale, „poate mai mare decît în principate".Unirea n-a fost opera u- nuia sau altuia dintre oamenii politici ai vremii, ori cite merite și-ar fi cîștigat u- nii dintre ei. Unirea a fost un act revoluționar, realizat de popor, de patriotismul sincer al celor multi, doritori de a se vedea uniți la un loc, în- tr-o singură țară, independentă și suverană.
Prof. univ. ȘTEFAN PASCU 

membru corespondent al

I
I
Ipentru amîndouă principatele, după care ar fi urmat alege- gorice, străbăteau străzile lașului, ulițele tîrgurilor și sa- AcademielRepublicii Socialiste România

Mihail Kogălniceanu
Godală minte a timpu

lui — cum își numea Ni- 
cola: larga predecesorul 
în multele din ipostazele 
sale tocial- intelectuale — 
Mihal Kogălniceanu a fost 
unul dintre cele mai feri
ciți răspunsuri pe care 
le-i dat firea românească 
stiicitărilor unei epoci, 
revenită în perspectivă 
istorică, eroică. Intr-o pe
rioadă literară deopotrivă 
cu epoca, Kogălniceanu a 
semnat acel lucid pro
gram al Daciei literare 
(1840); atent la seismele 
revoluționare care străbă- 
teaua Europa, Kogălnicea
nu și-a înscris numele 
printre simpatizanții re
voluției patruzecioptiste 
din Moldova, considerînd

literatura o armă eficace 
de trezire fi răscolire a 
conștiințelor, a încercat 
pe rînd genurile ei ■— 
poezie, proză, dramatur
gie — ziarist proteic cu 
un verb incisiv, orator 
strălucit și istoric cu un 
ochi de o largă privire 
sintetică, patriot cu suflet 
mare, Kogălniceanu a de
pășit condiția clasei sale 
(făcută manifest în broșu
ra Căința încrederii în 
boierii aristocrați și sfînta 
hotărîre de a nu-i mai 
crede), devenind unul din 
militanți pentru propăși
rea noastră națională.

Îndelungata sa activi
tate patriotică își găsea 
adînca respirație în con
vingerile democratice, in

misionarismul său națio
nal de o expresie emoțio
nantă: „Să ascultăm fra
ților, inima poporului nos
tru, să ascultăm glasul și 
interesul nației noastre, 
care ne strigă neîncetat: 
Unire și Unire" făcînd 
din această supremă nă
zuință a epocii crezul său 
politic căruia i-a subor
donat, ca Bălcescu mai 
înainte, întreaga viață.

Tinărul care la 20 de 
ani (1837) avea să dea, pe 
lingă o scurtă privire asu
pra literaturii române, și 
un tom din Histoire de la 
Valachie, de la Moldavie 
et des Valaques Transda- 
nubiens, frecventînd apoi 
cronicarii și erudita ope
ră a lui Dimitrie Cante- 
mir, trecînd alături de C.

Negruzzi și V. Alecsandri 
la conducerea Teatrului 
Național, tnființînd Da
cia literară („menită a 
pregăti unirea între deo
sebitele ramuri ale famili
ei române") suprimată la 
scurt timp, continuind c- 
poi cu Propășirea, revistă 
pe care o aștepta aceeași 
soartă, Mihail Kogălni
ceanu s-a impus prin ve
derile sale înaintate. Mo
mentul care-l situează to
tal, care-i subordonează 
toate energiile sale cauzei 
unioniste este data de 1 
octombrie 1855, cînd fon
dează la Iași Steaua Du
nării, ferment cu deose
bite merite în polarizarea 
tuturor elementelor unio
niste. Alături de alți frun
tași ai generației, Mihail 
Kogălniceanu va desfășura 
o energică activitate pen
tru realizarea integrală a 
programului unionist care
— după cum avertiza el
— reprezintă pentru Prin
cipate „cheia de boltă 
fără de care s-ar prăbuși 
tot edificiul național". Si- 
tuîndu-se permanent în 
centrul tuturor actelor 
fundamentale de pină la 
alegerea lui Alexandru

Ioan Cuza ca domn în 
cele două principate, și 
apoi ca ministru și prim 
ministru după realizarea 
unirii lor, Mihail Kogălni
ceanu a fost de cele mai 
multe ori purtătorul de 
cuvînt al năzuințelor ma
selor celor mai largi. Un 
mare volum de muncă 
publicistică și parlamenta
ră a desfășurat Mihail 
Kogălniceanu pentru rea
lizarea în fapt a unuia 
dintre fundamentalele 
puncte programatice în
scrise de revoluția de la 
1848 : emanciparea și îm
proprietărirea clăcașilor.

Atît în studiul Ochire 
istorică asupra sclăviei 
(1853) reeditat sub titlul 
Sclăvie, vecinătate și boie
resc și mai tîrziu în răsu
nătoarele discursuri parla
mentare sprijindu-se pe 
ideile revoluționare ale lui 
Bălcescu, el a dovedit ca
racterul perimat istoriceș
te al șerbiei, necesitatea 
desființării ei și obligati
vitatea împroprietăririi ță
ranilor : „Nu e mântuire 
pentru țeara aceasta de
cît cînd această plagă 
uricioasă se va desființa,

decît cînd se va ridica 
claca..."

Intr-o epocă încrustată 
cu aur în cartea țării, M. 
Kogălniceanu a dat do
vada întregii sale capaci
tăți intelectuale, a pro
fundului său patriotism. 
Avea conștiința clară că a 
răspuns epocii cu întreaga 
sa energie neistovită, dece
nii de-a rîndul, conștiința 
Și mîndria unei contribu
ții substanțiale la propăși
rea neamului, care fusese 
singurul său crez de-o 
viață: „Această religiune 
politică, domnilor, nu o 
profesez de astăzi sau de 
ieri; cu 20 de ani mai 
înainte în 1837 în istoria 
țărilor române, am pledat 
cauza Unirii. La 1840 am 
fondat Dacia literară me
nită de a pregăti unirea 
între deosebitele ramuri 
ale familiei române. La 
1848, ca redactor al Do
rințelor partidelor națio
nale din Moldova... am 
înscris ca cea mai mare 
dorință, ca coroana mare- 
lor reforme: Unirea Prin
cipatelor".V. ARACHELIAN

I

VASILE ALECSANDRI I

Hora
lui Cuza Vodă |

Frunză verde de migdale,De la Milcov mai la vale, ■Mai la vale și la deal,Pe ist mal și pe cel mal *S-a întins o horă mare... ■Iată și Cuza călareCare strigă-n gura mare : I„Trageți hora cu-nfocare .Din Carpați și pin’ la mare!“Frunză verde pom rodit. IDe cînd Cuza s-a domnit ■Pînele s-au mai dospitOcele s-au mai mărit ’Cuza-Vodă să trăiascăOștele să le măreascăPe ciocoi să-i umilească. •Țară mîndră să-și croiască,Pe călugări să-i spăsească,Pe clăcași să-i dezrobeascăCu moșii să-i dăruiască I I

I

I

Cezar Bolliac

în anii 1837—1839 Bolliac a fost părtaș la acțiunea dusă de grupul de deputați din Obșteasca Adunare a Țării Românești, în frunte cu Ion Cîmpineanu, care avea înscrisă în programul ei și Unirea celor două principate, sub un domnitor român. în 1838, Bolliac e cel care duce la Obșteasca Adunare o scriere de protest a lui I. Cîmpineanu, gest care — la arestarea lui din 1840, în urma descoperirii complotului revoluționar în frunte cu Mitiță Filipescu — a constituit unul dintre capetele de acuzare împotriva lui Bolliac.în anii de exil care au ur
mat înăbușirii revoluției din

1848, Bolliac a luat parte cu toată energia la acțiunile duse de fruntașii revoluționari la Paris, pentru cîștigarea opiniei publice mondiale la ideea Unirii. în anii 1852—1856, Bolliac alcătuiește o serie întreagă de scrisori și „memorii" cu o bogată documentare geografică, istorică și socială, menite să demonstreze vechimea poporului român și a civilizației lui, pe teritoriul Daciei străbune, și drepturile lui imprescriptibile la o viață unitară și independentă pe acest teritoriu. Tot în acel an publică cartea intitulată „To- pographe de la Roumanie", scrisă cu scopul aceleiași demonstrații, carte despre care Kogălniceanu scrie în ziarul său unionist Steaua Dunării: „Tot ce se va întreprinde pentru a deprinde pe străin cu istoria, cu împrejurările, cu importanța și cu mijloacele mari ale patriei noastre va fi pururea o faptă patriotică și bine văzută în ochii nației românești".în ziarul său Buciumul, scos Ia Paris în anul 1857, tot 
pentru a sprijini lupta pentru

Unire, Bolliac publică o serie întreagă de poezii scrise cu a- celași țel. în Acvila străbună, Boliac reînvie mitul „acvilei" ca simbol al Daciei și mitul lui Traian al cărui chip uriaș s-ar fi păstrat în stînca de pe Vîrful Omul din Bucegi, așa cum Asachi îl văzuse, mai înainte, sculptat de natură într-o stîncă de pe Ceahlău. în poezia Țara Românească către Moldova, Bolliac se face ecoul maselor din Muntenia care cereau Unirea cu Moldova: „Vin Moldovo, vino, lele 7 Vin la surioara ta; 7 Ți-oi da bunurile mele; / Orice am eu tot ți-oi da!“ în numele acestor mase populare din Țara Românească, Bolliac răspunde apelului înflăcărat făcut de V. Alecsandri în numele moldovenilor. Bolliac răspunde în același vers popular și în același ton, ca un semn al desăvîrșitei identități de gîndire și simțire între toți românii: „Măi, bădiță moldovene / Prinde-te cu mine, nene / Ca să fim într-o unire / Și Ia viață și-n pieire / (Răsunet la Hora Unirii de V. 
AleosandriK

în lupta pentru Unire, Bolliac punea mari speranțe în entuziasmul și dinamismul tineretului în contrast cu boierii în vîrstă, încremeniți într-o mentalitate reacționară. Deși acesta fusese împiedicat, prin prescripțiile prohibitive din Convenția de la Paris, să aleagă și să fie ales în Diva- nurile Ad-hoc, care aveau misiunea să se pronunțe asupra Unirii — Bolliac îl îndeamnă, tot prin Buciumul, să nu dezarmeze, ci să lupte prin mijloacele care îi stăteau la în- demînă: „Deși tinerimea,pînă la vîrsta de 30 de ani, partea cea mai vitală, cea mai inteligentă și cea mai generoasă a nației, este oprită a concura să intre în arena politică — ba încă a și asista la acest concurs și a-și da votul; deși ea nu poate contribui d-a dreptul la edificiul ce se ar- dică pentru locuirea ei chiar intr-însul; dar această inimă a nației este chemată a da impuls în arenă, a cenzura pe cei ce lucrează, a încununa sau a stigmatiza". în aceste îndemnuri Bolliac nu uită că 
masele populare constituiau

Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie,

Țara mea de glorii, 

țara mea de dor ?

Brațele nervoase, 

arma de tărie,

La trecutu-ți mare, 

mare viitor!

I
I
I
I 

ide V. Alecsandri! 
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CEZAR BOLLIAC
• . x A ’ Unu

Răsunet
î la Hora Unirii

Vin* să strîngem mină-n mînă, Toți c-o inimă română, Și să-ntindem danț premare L-a unirii-ne sărbare!Măi bădiță moldovene, Prinde-te cu mine, nene, Ca să fim într-o unire Și la viață și-n pieire!Suntem gemeni, măi fîrtate, Din părinți intr-o dreptate, Ca doi ochi la semănare, Ca doi brazi la înălțare.Cum te chemi, așa mă cheamă ; Ce te temi, d-aia mi-e teamă ; îmi ești frate și-ți sînt frate, în noi doi un suflet bate.Ai la Milcov cu grăbire Să-1 secăm dintr-o sorbire, Și să tragem danț premare Peste vechile hotare.Și s-aducă sîntul soare Ș-acea zi de sărbătoare : Danțu-n horă s-ocolească Toată țara românească/
temelia oricărei acțiuni politice de mare amploare, ca să reușească, precum nu uita nici că masele apăsate legau de ideea scumpă a Unirii și speranța îndepliniriii revendicărilor lor sociale : „Tinerimea luminată se cuvine să ia mai cu seamă sub protecția ei micul număr de clăcași sfii- cioși ce vin să reprezente (în Divanurile Ad-hoc) două milioane de asupriți ca și dînșii, singurul element productiv, prin care se ține industria națională, comerciul țării și bo- ierismul".Ca o demonstrație a ideii că nici un mare act național nu se poate realiza fără participarea maselor, Bolliac reînvie, în poemul Domnul Tudor, episod al revoluției române din 1821, zilele de glorie ale mișcării acestuia. în volumele sale de poezii publicate la Paris în 1857, • lupta pentru Unire se împletește cu preocupările sociale. Alături de poeziile pe care le-am amintit, apar aici Clăcașul, Vaca Văduvei, Muncitorul... Aici găsim poezia La România în care, anticipînd numele viitor al patriei unite, sună deșteptarea tuturor la luptă pentru Unire, amintindu-le vitejia și gloria înaintașilor, prin invocarea către zeul dacic Soarele — Mithra : „Numeș- te-le străbunii: pe Decebal, Traian, / Ion Asan, Burilă, Corvin, Mihai, Ștefan; Zi

vorba LIBERTATE ! cătind în fața lor, / Și vei vedea îndată pe Marele Popor"... ca să încheie: „Fie una România și tot fiul ei român !“Revenit în țară, în 1857, Bolliac își continuă acțiunea, în cadrul luptei întregului popor pentru Unire, prin articole în ziarele Secuiul, Romania și mai ales Românul.Mai mult decît atîta : Bolliac se află în primele rîn- duri ale acelora care au contribuit efectiv la realizarea Unirii ca act constituțional, în amintirile lui Barbu Vlă- doianu — care în 1859 era comandantul oștirii în Țara Românească — aflăm următoarele despre împrejurările în care s-a făcut la București alegerea lui Al. I. Cuza ca domnitor: „Este adevărat că cel dintîi care-mi făcu propunerea Unirii fu d. Cezar Bolliac cînd veni într-o dimineață la mine și-mi zise „Știu că poți să mă trămiți d-aci d-a dreptul la închisoare, dar iată propunerea ce am să-ți fac: să alegem pre Domnul Moldovei". „Fusei frapat și îi răspunsei că, avînd cineva asemenea idei mari, nu se poate teme de închisoare".Primejdia ca șeful oștirii să fie cîștigat de partea reacțiu- nii era astfel înlăturată. Bolliac își făcuse deplin datoria către patrie.
OVIDIU PAPADIMA



ÎNCHEIEREA INTÎLNIRII

La Helsinki a fost dat publi
cității comunicatul final al întîl- 
nirii Organizațiilor naționale stu
dențești din Europa, la care a 
participat și o delegație a studen
ților din Republica Socialistă 
România.

Referindu-se la rolul studenți
lor în îmbunătățirea climatului 
politic din Europa, comunicatul 
subliniază necesitatea continuării 
dialogurilor politice, care pot 
duce la o mai bună înțelegere 
a diverselor puncte de vedere, 
precum și la acțiuni comune ba
zate pe acele puncte asupra că
rora există un consens al părților 
interesate.

Comunicatul subliniază că da
toria studenților este de a se mo
biliza pentru a influența opinia 
publică în vederea promovării 
ideilor de pace și prietenie între 
popoare. „Războiul barbar din 
Vietnam este o problemă care ne 
afectează pe toți și care trebuie 
să servească în vederea mobiliză
rii studenților la acțiuni".

In vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre organizațiile studen
țești europene se propune inten
sificarea cooperării în toate for
mele, cum ar fi seminariile inter
naționale, schimburile de studenți 
și colaborarea în domeniul cultu
ral și științific.

de peste 
hotare

Situația din Nigeria
Încetarea bruscă a legăturilor 

telefonice și telegrafice dintre La
gos și străinătate, a determinat 
agențiile de presă să anunțe 
Sîmbătă la amiază, cu o oarecare 
anticipație, că în Nigeria s-a pro
dus o lovitură de stat.

Intr-adevăr, peste cîteva ore, 
postul de radio Lagos a trans
mis mesajul unui ofițer superior 
prin care lovitura de stat milita
ră a fost confirmată.

Cauza tulburărilor din Nigeria 
au constituit-o alegerile care au 
avut loc în octombrie anul trecut 
în Nigeria de vest al căror rezul
tat a fost contestat de partidul 
U.P.G.A. (Marea alianță progre
sistă unită).

LAGOS 15 (Agerpres). — Ge
neralul Ironsi, comandantul ar

matei 
rat că 
deține 
din Lagos,
France Presse, referindu-se la o 
emisiune a postului de radio din 
capitala Nigeriei. Clădirile publi
ce din capitala nigeriană sînt pă
zite de detașamente militare. A- 
celași post de radio a precizat că 
primul ministru Abubakar Tafa- 
wa Balewa a fost răpit de răz
vrătiți și dus într-o direcție ne
cunoscută.

Potrivit relatărilor unor martori 
oculari care s-au refugiat în Daho
mey, la frontiera nigeriană cu a- 
ceastă țară au avut ioc ciocniri 
sîngeroase între armată și răscu- 
lați, care s-au soldat cu numeroși 
morți.

nigeriene, caie a deda- 
rămîne fidel guvernului, 
controlul asupra situației 

transmite agenția

Conferința 
de la Havana
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R. P. POLONĂ : Noi construcții de locuințe la Varșovia

HAVANA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Stamate, trans
mite : In cursul lucrărilor sale, 
Conferința de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină a examinat situația 
din diferite zone ale lumii, unde 
popoarele luptă pentru libertate. 
Secretariatul Conferinței a dat 
publicității o serie de rezoluții a- 
doptate de către comisia pentru 
problemele politice a conferinței.

Rezoluția cu privire la Vietnam 
condamnă agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez și 
cere încetarea ei și retragerea 
imediată din Vietnamul de sud a 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor, respectarea și aplicarea de 
către S.U.A. a acordurilor de la 
Geneva din 1954.

în rezoluția Comisiei pentru 
problemele organizatorice se ara
tă că conferința hotărăște crearea 
Organizației de solidaritate a 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină. Organizația are 
drept obiective: unirea, coordo
narea și intensificarea luptei po
poarelor din cele trei continente 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
susținerea prin toate mijloacele 
a luptei revoluționare ca un 
drept inalienabil al popoarelor 
din cele trei continente, acorda
rea unui sprijin ferm și solidar 
țărilor recent eliberate, apărarea 
dreptului popoarelor de a-și ale
ge forma de guvernămînt care o 
cred de cuviință, ca și regimul 
economic și social potrivit voin
ței lor suverane, fără amestec 
din afară. Rezoluția prevede 
crearea unui secretariat exe
cutiv al Organizației și a 
unui Comitet de asistență și 
întrajutorare a mișcărilor de e- 
liberare națională și de luptă îm
potriva neocolonialismului. Se
diul Secretariatului executiv va 
fi, temporar, la Havana, urmînd 
ca cea de-a doua conferință tri- 
continentală, ce va avea loc în 
1968 la Cairo, să adopte o hotă- 
rîre definitivă în această proble
mă.

ROMA 15. Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite : Ultima zi consacra
tă dezbaterilor de politică ex
ternă în Camera Deputaților a 
fost bogată în evenimente. 
După ce a vorbit Francesco de 
Martino, secretarul Partidului 
Socialist Italian, a luat cuvîn
tul fostul ministru al afaceri
lor externe, Amintore Fanfani. 
El a redat amănunțit toate fa
zele acțiunilor care au dus la 
demisia sa, confirmînd poziția 
sa în politica externă, iniția
tivele pe care le-a avut în pro
blema Vietnamului, propune
rile făcute pentru o acțiune 
italiană în vederea restabilirii 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la

O.N.U. Din discurs 
reieșit limpede o sen au 
tradicții cu politica don- 
blu a guvernului. ’.m-

Luînd cuvîntul, prin, 
nistru Aldo Moro a decte 
„demisia lui Amintore Fă 
și atribuirea interimatulu 
misterului Afacerilor Exi 
președintelui Consiliului

A devenit Anglia
+

fir

weuropeană
sută la sută“?

I deea reluării tratativelor pentru ade
rarea Angliei la Piața comună a re
venit destul de des în discuție 
în cursul anului trecut. Cri
za C.E.E. a sistat, desigur, orice 
demers, dar ,în decembrie, odată 
cu reapariția unei perspective de 
înțelegere între „cei șase", proble
ma a fost repusă pe tapet. Presa 

relevat că la Londra speranțele aubritanică a _______  ___ ___
renăscut datorită unor observații ale generalului 
de Gaulle, care ar fi lăsat să se înțeleagă că gu
vernul francez nu s-ar mai opune încluderii An
gliei în organismul economic vest-european.

Analizînd însă situația, observatorii și-au expri
mat îndoiala cu privire la schimbarea atitudinii 
franceze. Cu acest prilej s-a reamintit că dintre 
factorii care l-au determinat pe generalul de 
Gaulle să-și opună veto-ul împotriva Angliei în 
ianuarie 1963, doi au fost hotărîtori. în primul 
rînd este vorba de convingerea de atunci a Pa
risului că opinia publică engleză nu era dispusă 
să subscrie fără rezerve „la spiritul și litera acor
durilor Pieței comune". Totodată, generalul de 
Gaulle era de părere că prin acordul anglo-ame- 
rican de la Nassau, Anglia era atît de legată de 
colaborarea militară cu S.U.A. îneît i-ar fi fost 
imposibil să devină „o membră convinsă" a Co
munității vest-europene. Al doilea factor conside
rat ca esențial pentru veto-ul francez din ianua
rie 1963 l-a constituit părerea potrivit căreia, în 
virtutea aceluiași acord de la Nassau, Marea Bri
tanic ar fi putut deveni „un cal troian american 
în Europa".

S-a schimbat oare în prezent situația ? „Sun
day Times" răspunde negativ. „Nu s-a schimbat 
nici antipatia lui de Gaulle față de influența 
americană în Europa occidentală, și nici hotărî- 
rea britanică de a acționa pentru ca și în viitor 
Europa de vest să constituie o parte a sistemu
lui atlantic, sistem pe care de Gaulle încearcă 
să-l modifice". Ca atare, conchide revista, 
nu par să existe perspective îmbunătățite 
pentru apropierea Angliei de Piața comună, re- 
mareînd însă că dacă nu există în prezent, nu 
înseamnă că nu ar putea să apară într-un viitor 
mai mult sau mai puțin apropiat.

La concluzii asemănătoare ajung și unele ziare 
franceze. Acestea au relevat în ultima vreme 
unele „indicii de apropiere" : declarații ale pre
mierului Wilson cu privire la construirea de 
„punți", concluziile Comisiei Plowden care reco
mandă dezvoltarea colaborării cu Anglia în do
meniul aeronauticii. Dar, consideră „La Na
tion", acestea nu sînt decît „indicii fragmentare", 
insuficiente pentru a trage concluzii că, între 
timp „Marea Britanie a devenit europeană sulă 
la sută", deși unele dificultăți au fost depășite.

Acestor aprecieri, total diferite de cele de 
acum trei ani, dar destul de prudente, li se adau
gă părerea potrivit căreia Franța ar nutri, deo
camdată în mod confidențial, dorința de a avea 
Anglia ca partener în C.E.E. Această părere a 
fost exprimată recent de agenția Associated 
Press. Potrivit acestei agenții, motivul pentru care 
Franța ar fi de acord cu intrarea Marii Britanii 
în C.E.E. rezidă în îngrijorarea Parisului față de 
tendința partenerilor săi din Piața comună de a 
transforma Comisia Hallstein într-un organism 
supranational. „Fiind membră a C.E.E. scrie 
Associated Press — Anglia ar putea sprijini Fran
ța, care se declară împotriva încercărilor de fe
deralizare a Comunității economice-europene". 
în orice caz, desfășurarea ulterioară a noilor ten
dințe va putea fi previzibilă abia după sesiunea 
de la 17-18 ianuarie.

ION D. GOIA

• La 15 ianuarie, Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, care vizitează de 
cîteva zile Bulgaria, a fost primit de Jivko Jivkov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

Intîlnirea s-a desiășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

• SlMBĂTĂ 15 ianuarie, la primăria orașului 
Levallois-Perret, din partea de nord-vest a Parisului 
a fost inaugurată o expoziție de artă populară ro
mânească, organizată de Asociația Franța-România, 
sub patronajul municipalității orașului.

Cu acest prilej, au luat cuvîntul Parfait Jans, pri
marul orașului, Gheorghe Baltac, atașat cultural al 
Ambasadei României Ia Paris, și prof. Andre Lan
gevin, secretar general al Asociației Franța-Româ
nia.

• PRIMUL ministru al noului cabinet sirian, Sa
lah al Bitar, a declarat vineri la Alep că guvernul 
său intenționează să încheie cu R.A.U., Algeria și 
R. A. Yemen un acord care să ducă la o strînsă 
apropiere între țările respective. El a lăsat să se în
țeleagă că ar fi posibilă o nouă uniune între tara 
sa și R.A.U.

• ÎN ajunul plecării sale în U.R.S.S., E. Shiina, 
ministrul atacerilor externe al Japoniei, a declarat 
unui corespondent al ziarului „Izvestia' că „în ul
timul timp între Japonia și Uniunea Sovietică se 
intensities neîntrerupt schimbul de delegații, se lăr
gesc relațiile culturale. Pe această bază slnt rezol
vate treptat problemele deschise, se dezvoltă cu 
succes comerțul'.

La aniversarea semnării Tratatului de prietenie, colaborare 

și asistență mutuală romano-bulgar 

Tinerețea unui vechi oraș
Se împlinesc 18 ani de la semnarea 

Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno-bulgar — mo
ment important în istoria relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare, re
lații bazate astăzi pe comunitatea orin- 
duirii socialiste, pe idealul comun al 
construirii socialismului și comunismului.

V
echi centru cultural 
și economic, orașul 
Loveci, care și-a în
scris numele în is
toria frămîntată de 
luptă pentru inde
pendență a poporu
lui bulgar, cunoaște 
azi, asemenea între
gii țări vecine și prietene, o nouă 

tinerețe. Privirea îneîntată de fru
musețea arhitectonică a „podului 
cu magazine", construcție din 
timpul renașterii bulgare, întîl- 
nește frumuseți ale anilor con
strucției socialiste: blocuri și 
vile, casă de cultură monumenta-pun în discuție continuita 

politicii externe a guvernulu lă, fabrici moderne.
Șeful guvernului a reafii La Loveci, azi important cen- 

mat adeziunea Italiei la Alian'ru industrial al Bulgariei, tunc- 
ța atlantică, referindu-se apofonează 
la situația din sud-estul Asiei, ’inderi
El a exprimat încă o dată „în
țelegerea" guvernului italian 
față de politica Statelor Unite 
în Vietnam.

Lupte puternice

Referindu-se la operațiunile militare în curs, corespondenții de 
presă din Saigon transmit știri referitoare la noi lupte între pa- 
trioți și trupele guvernamentale, americane și australiene, care au 
avut loc vineri noaptea și sîmbătă.
După operațiunea din imedia

ta apropiere a Saigonului, o 
nouă acțiune a fost declanșată 
simbătă la Cau Ke, la 97 km 
sud de Saigon, unde au fost 
antrenate însemnate forțe 
de infanterie, artilerie și nava
le, date fiind dificultățile 
care le presupun luptele 
zona deltei Mekongului și 
ticii superioare de luptă a 
trioților în asemenea regiuni.

în zona platourilor centrale, 
la frontiera cu Cambodgia, 
trupe făcînd parte din divizia 1 
americană, continuă acțiunile 
Începute cu aproape două săp- 
tămini în urmă și al căror bi
lanț nu menționează, de fapt, 
nici un contact mai serios cu 
patrioții.

Associated Press anunță că 
la circa 100 km sud de Saigon 
în zona de luptă din delta Me- 
kongului, a fost doborît un a- 
vion american. Cei doi piloți 
aflat! la bord au murit.

între- 
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!, de prelucra- 
a lemnului, 
îm și unități 
(țdustriei ușoare. O expoziție 

să în chiar ziua cînd am 
jx; în oraș mi-a dat posibi-
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Note de drum

— Nu degeaba gazeta centra
lă de perete a organizației de ti
neret din uzina noastră poartă 
titlul „Tinerețe neliniștită". Dacă 
ar fi să-i caracterizez pe cei mai 
mulți dintre tineri aș spune că sînt 
veșnic nemulțumiți de ei înșiși, în 
continuă frămîntare pentru a-și 
ridica măiestria profesională, pen
tru a obține rezultate mereu mai 
bune la locul lor de muncă.

Tînărul inginer Marco Milev 
este o concludentă ilustrare a a- 
cestei pregnante caracterizări. Din 
convorbirea cu Marco și cu mulți 
dintre tovarășii săi am desprins 
contururi ale chipului moral al 
acestui tînăr inginer. Abia venit 
de pe băncile politehnicii, și-a 
consacrat cea mai mare parte a 

timpului său li
ber studiului; a 
căutat să asimi
leze mereu tot ce 
era nou, impor
tant în domeniul 
N-a trecut decît 

puțină vreme și a venit cu propu
neri pentru reorganizarea secției 
montare piese electrocar, propu
neri care au fost aplicate cu mare 
eficacitate. Acum, după ce-și ter
mină activitatea în secția pe care 
o conduce, Marco lucrează, îm
preună cu alți doi ingineri, la pro
iectul reorganizării secției de mo
tociclete și biciclete pe bază de 
conveier.

Mi-am notat cuvintele tînărului 
inginer Marco Milev ; „întotdeau
na mă gîndesc cum putem face 
și mai bine un lucru pe care azi 
îl facem bine". Mi le-am notat 
fiindcă mi se pare că ele reflec
tă, în fond, pasiunea cu care tî- 
năra generație a Bulgariei își 1 
consacră toate forțele și energii
le cauzei construcției socialiste.

specialității lui.

Comunicatul comun
sovieto-vietnamezHANOI 15 comunicatul ta în R. D. Vietnam a delegației Uniunii Sovietice condusă de A. N. Șelepin, se arată, că, în timpul vizitei, între cele două părți au avut loc convorbiri care au decurs într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă frățească.Delegațiile U.R.S.S. și R. D. Vietnam au avut un schimb de păreri asupra situației serioase, care s-a creat în urma extinderii de către imperialiștii americani a războiului agresiv din Vietnam și Asia de sud- est, au discutat unele probleme ale relațiilor sovieto-viet- nameze, situația internațională și o serie de alte probleme prezentînd interes pentru cele două țări.Delegația Uniunii Sovietice a declarat că sprijină pe deplin lupta justă a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialismului american, sprijină pe deplin pozițiile cuprinse în cele patru puncte ale guvernului R. D. Vietnam și poziția Frontului Național de E- liberare din Vietnamul

(Agerpres). — In cu privire la vizi- sud, singurul reprezentant legal al poporului sud-vietna- mez. Pentru soluționarea problemei vietnameze aceste poziții constituie singura bază justă ce corespunde în întregime acordurilor de Ia Geneva din 1954 referitoare la Vietnam, care răspund intereselor unei păci trainice în Indochina și în Asia de sud-est.Delegația R. D. Vietnam a exprimat poporului sovietic, P.C.U.S. și guvernului sovietic, mulțumiri pentru ajutorul economic și militar acordat R. D. Vietnam, precum și pentru puternicul sprijin acordat luptei de eliberare a poporului vietnamez.In timpul vizitei a fost semnat un nou acord care prevede acordarea unui ajutor suplimentar Republicii Democrate Vietnam din partea Uniunii Sovietice.In numele C.C. al P.C.U.S., delegația sovietică a invitat o delegație a Partidului celor ce muncesc din Vietnam la cel de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S. Invitația a fost acceptată.

EM. RUCĂR

£

RIO DE JANEIRO : In urma 
inundațiilor care au avut loc, 
străzile au devenit adevărate 
riuri. In fotografie: Un polițist 
dirifind circulația, cufundat in 

apă pînă la genunchi
Cuvîntarța lui Ochab

Tratativele
de la Ulan-Bator

c
timpul recentelor

Comerțul invizibil

VIETNAMUL DE SUD : La Da Nang,

„operații de curățire", soldați americani ridici nd o femeie 

suspectată de colaborare ca torțele patriotice

a acad. S. Koroliov
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Comitetul Central 

al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
anunțat încetarea din viață la 14 ianuarie, în urma 
unui atac de cord, a acad. Serghei Koroliov,

în necrologul transmis de agenția TASS, se arată 
că S. Koroliov — în vîrstă de 60 de ani — a fost 
un eminent savant în domeniul tehnicii racheto-cos- 
mice. Sub conducerea lui S. Koroliov au fost create 
navele cosmice sovietica Ia bordul cărora au pă
truns pentru prima oară oameni în Cosmos.

in ultimii ani schimbul de 
mărfuri și turiști a cunoscut o 
continuă dezvoltare. In cadrul 
acestor legături internaționa
le, un loc important revine co
merțului invizibil (tranzacții
lor invizibile sau necomer
ciale).

omerțul invizibil include intrările și 
ieșirile de valută reprezentînd con
travaloarea serviciilor pe care le-a 
prestat sau de care a beneficiat o 
țară sau cetățenii unei țări. Rezulta
tele sintetice ale unor asemenea ope
rațiuni sînt înscrise în balanța comer
țului invizibil, parte componentă a 
balanței de plăți. Din această cate

gorie de schimburi fac parte : plățile pentru tran
sportul și asigurarea mărfurilor exportate, devi- 
dentele și dobînzile pentru investițiile de capital, 
plata licențelor, plățile pentru asigurarea mijloa
celor de transport la diferite agenții internațio
nale etc.

In condițiile actuale, numeroase țări au de su
ferit din cauza unor schimburi neavantajoase în 
cadrul tranzacțiilor invizibile. Majoritatea țărilor

ULAN-BATOR 15 (Agerpres). — Sîmbătă au continuat tratativele dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P. Mongole și U.R.S.S. După încheierea tratativelor, a avut loc semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R. P. Mongolă și U.R.S.S. Tratatul a fost semnat de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M.. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, și de L. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. A fost semnat apoi Comunicatul sovieto-mongol cu privire la vizita delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. în Republica Populară Mongolă.In aceeași zi, în sala de ședințe a Marelui Hural Popular, a avut loc un miting, la care au luat cuvîntul J. Țe- denbal și L. Brejnev.

VARȘOVIA 15 (Agertes). — în cuvîntarea rostită la ședința plenară a Comitetiui Frontului Unității Poporuui, consacrată sărbătoririi uîui mileniu de la constituirea satului polonez, E. Ochab, președintele Consiliului de Slat ii R. P. Polone, a vorbit dtspie participarea masivă a ptpu- lației la campania inițiată de P.M.U.P. și Frontul Unitlțu Poporului în vederea acești sărbători.Referindu-se la participa, rea activă a întregului popor la transformările economice, sociale și culturale care s-au petrecut în țară în cei 20 de ani de la eliberare, vorbitorul a arătat, printre altele, că în această perioadă au fost construite 10 mii de diferite o- biective economice și peste 1 200 școli, în valoare de cîteva miliarde zloți.Ocupîndu-se de situația internațională, vorbitorul a a- rătat că guvernul R. P. Polone și întregul popor condamnă hotărît agresiunea împotriva R.D. Vietnam, cere încetarea războiului neocolonialist din Vietnamul de sud, să fie retrase armatele intervenționiș- tilor străini și să i se acorde

poporului vietnamez posibilitatea de a rezolva singur problema viitorului său, conform acordurilor de la Geneva. Vorbitorul a arătat, de asemenea, că R.F.G. constituie un pericol pentru pace în Europa, întrucît „acesta este singurul stat european care ridică pretenții teritoriale".Sîntem profund convinși, a spus în încheiere E. Ochab, că în colaborare strînsă cu prietenii și aliații noștri — țările socialiste — vom putea asigura condițiile pentru desfășurarea în continuare a muncii pașnice creatoare, a poporului nostru, în pofida tuturor uneltirilor forțelor imperialismului și leacțiunii.Liînd cuvîntul, W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al s-a referit la recentul mesaj al episcopilor polonezi, adresat episcopilor germani, apreciind că el este în contradicție cu linia generală a politicii poloneze și că prin această acțiune s-a dat apă la moară revanșarzilor vest- germani.
în curs de dezvoltare sînt nevoite să suporte la 
materiile prime exportate, taxe de transport -foarte 
ridicate.

Creșterea continuă a volumului de plăți pentru 
transporturi și asigurarea mărfurilor, ca și pentru 
amortismente, dobînzi la împrumuturile externe, 
licențe, contribuie într-o măsură tot mai mare la 
deficitul cronic al balanței de plăți a țărilor în 
curs de dezvoltare. Spre exemplu, peste 40 la sută 
din acest deficit provine de pe urma plăților pen
tru transporturi maritime și terestre, precum și 
pentru asigurări, întrucît țările în curs de dez
voltare sînt nevoite să recurgă, în principal, la 
flota maritimă comercială și la companiile de asi-

LEXICON

furări ale țărilor dezvoltate. Grea este și povara 
eneficiilor realizate de companiile străine și a 

dobînzilor care sînt transferate anual în străină
tate.

Ca formă a schimburilor cultural-sportive, tu
rismul este unul din mijloacele cele mai impor
tante ale cunoașterii reciproce, contribuind la crea
rea unei atmosfere de colaborare și prietenie în
tre popoare. Dar și în acest domeniu țările în 
curs de dezvoltare au o balanță deficitară. Astfel, 
din cele aproximativ 6 miliarde dolari cit repre
zintă încasările mondiale din turism, numai un

sfert revine celor circa 75 de țări în curs de dez
voltare.

Recenta sesiune a Comitetului pentru comerțul 
invizibil și finanțare, organ al Consiliului Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) a elaborat un program de lucru 
pe baza căruia țările în curs de dezvoltare ar pu
tea beneficia de o serie de înlesniri în schimburile 
lor internaționale. în cadrul sesiunii, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat în a doua jumătate a lunii 
decembrie la Geneva, un ecou favorabil a avut 
propunerea românească privind livrarea de echi
pamente industriale pe credit, rambursabile în 
cote-părți din producția obiectivelor construite 
sau cu alte produse tradiționale ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Această formă a schimburilor internaționale este 
de natură să contribuie la accelerarea industria
lizării țărilor în curs de dezvoltare, ușurîndu-le 
punerea în valoare a resurselor lor naturale și u- 
mane, prin construcția de întreprinderi moderne, 
proprietate exclusivă a țărilor respective, asigu- 
rîndu-le în același timp și debușee pentru pro
ducția industrială obținută. Punerea în valoare a 
propunerii inițiată de țara noastră favorizează 
creșterea posibilităților și a capacităților de import 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

La încheierea primei sesiuni a Comitetului pen
tru comerțul invizibil și finanțare a fost adoptat 
un program de lucru, în care și-a găsit reflecta
rea și propunerea României. IOAN TIMOFTE
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