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unei mari 

răspunderi

„.Ascultam, rînd pe rînd, 
cuvîntul muncitoarelor mai 
vîrstnice tau mai tinere, al 
meșterilor fi inginerilor 'din 
bine cunoscutul colectiv de 
muncă bucureștean — Fila
tura Românească de Bumbac.

„...Mi-am calculat spune 
MARIA LEFTER, de la 
unitatea a II-a, că pot da 
zilnic peste plan 6 kg de fire.

In acest an și în cins
tea celei de-a 45-a ani
versări a creării partidu
lui colectivul F.R.B. se 
angajează să depășească 
prevederile planului cu :

— 1 250 000 lei la pro
ducția globală;

— 1 250 000 lei la pro
ducția marfă;

— 40 000 kg fire finite 
de calitate superioa
ră ;

— 20 000 kg bumbac puf 
economisit printr-o 
mai rațională folosire 
a materiei prime;

— 0,3 la sută la produc
tivitatea muncii;

— 500 000 lei economii 
la prețul de cost;

— 500 000 lei beneficii.

Din care pînă la 8 mai:

— 300 000 lei la produc
ția globală;

— 300 000 lei Ia produc
ția marfă ;

— 10 000 kg fire finite 
de calitate superioară;

— 150 000 lei economii

I
la prețul de cost;

— 150 000 lei beneficii.

Pînă la 8 Mai, atunci cînd se 
vor împlini 45 de ani de la 
înființarea partidului, voi da 
650 de kg. Sfîrșitul anului 
mă va găsi, așadar, cu aproa
pe 2 000 kg. de fire peste 
plan**. ELISABETA TICU, 
brigadieră în secția dublare 
arată : „Lunar, noi putem da 
400 kg. fire peste plan? Pînă 
la 8 Mai — 1 600, iar la sfîr
șitul anului vom avea 4 800 
kg.“.

Luînd seama la astfel de 
cuvinte, avem dintr-o dată 
imaginea unui lucru făcut 
cu chibzuință. Angajamentele 
pe-care fiecare și le ia aici, 
concretizate în angajamentul 
global al întreprinderii, sînt 
socotite gospodărește, cu ma
turitatea de care, în atîtea 
rînduri, a dat dovadă colec
tivul filatorilor bucureșteni.

„Ședința de astăzi, ne spu
nea tovarășul V. Mihai, di
rector adjunct, este de fapt 
încununarea unui șir întreg 
de discuții și analize pe care 
le-am făcut, împreună cu 
muncitorii, aproape la fie
care loc de muncă, în fiecare 
atelier. Acolo am dezbătut 
noi pe larg și la obiect toa
te posibilitățile care există 
pentru a spori producția și 
calitatea firelor, acolo am sta
bilit la amănunt toate măsu
rile. Cifrele pe care colectivul 
Ie-a formulat în angajamen
tul global sînt rodul unei te
meinice și îndelungate ana
lize".

Fără îndoială tot ce

I. BOBEA
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ELENA ANGELESCU: Pină la sfîrșitul lui ’66 aproape 2500 kg 
fire
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O. DUMITRU ; In prima etapă —pină Ia 8 Mai— economii în 
valoare de 15 000 Iei; Ia sfîrșitul anului: 65 000 Iei

Proletari din
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CRONICARI AI UNIRII

toate tarile, uniți-vă! Conferințe
I

ale organizațiilor
regionale ale U. T. C

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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In zilele de 15 și 16 ianua
rie au avut loc conferințe ale 
organizațiilor regionale U.T.C. 
— Hunedoara, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Oltenia, Crișa- 
na, Argeș. Delegații și partici- 
panții la conferințe au anali
zat activitatea organizației re
gionale pe ultimii doi ani sta
bilind măsuri concrete pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce re
vin tineretului din Documen
tele celui de al IX-lea Con
gres al partidului, au ales co
mitetul regional, comisia de 
revizie și delegații la cel de al 
IV-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

în lucrările conferințelor au 
participat delegații aleși de 
conferințele raionale și orășe
nești ale U.T.C., numeroși invi
tați.

Din partea comitetelor re
gionale ale Partidului Comu
nist Român, au luat cuvîntul 
în cadrul conferințelor tovară
șul GHEORGHE CĂLIN, 
membru al C.'C. al P.C.R., prim 
secretar al comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R. ; tovară
șul NICOLAE VERES, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al comitetului regional 
Mureș-Autonomă Maghiară al 
P.C.R. ; tovarășul ION STĂ- 
NESCU, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al comi
tetului regional Oltenia al

P.C.R.; tovarășul DUMITRU 
TURCUS, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al co
mitetului regional Crișana al 
P.C.R. ; tovarășul GHEOR
GHE NĂSTASE, secretar al 
comitetului regional Argeș al 
P.C.R.

în încheierea lucrărilor 
conferințelor organizațiilor 
regionale ale U.T.C., au luat 
cuvîntul tovarășul Petru Ena- 
che, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al 
C.C. al U.T.C. (Crișana), tova
rășii Gheorghe Stoica (Argeș), 
Ion Popescu (Hunedoara), 
Mircea Angelescu (Mureș-A
utonomă Maghiară), Elena Po- 
parad (Oltenia), secretari ai 
C.C. al U.T.C.

într-o atmosferă entuziastă, 
de puternică manifestare a 
dragostei și recunoștinței fa
ță de partid pentru condi
țiile minunate de muncă și 
viață create, participanții la 
conferințe au adresat telegra
me C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al 
prin care își exprimă 
rea de a muncii cu 
energia anilor tineri 
înfăptuirea sarcinilor
de partid, pentru a întîmpina 
a 45-a aniversare a partidului 
cu succese cît mai mari în pro
ducție și activitatea obștească.

Marți 18 ianuarie 1966
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ANGAJAMENTE
INSUFLEȚITOARE

Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român a trasat sarcini deosebit de 
importante lucrătorilor din industria ener
getică, care vor trebui să asigure energia 
electrică necesară înfăptuirii sarcinilor în 
toate sectoarele economiei naționale. Pri
vind cu simț de răspundere sarcinile ce 
Ie revin, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii electrocentrale-Brazi și-au 
propus ca, prin folosirea agregatelor la pa-

Animat de dorința înfăptuirii istoricelor 
hotărîri ale Congresului al IX-lea al parti
dului, de continuarea pe o treaptă superi
oară a operei de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră, colectivul de 
muncă al Fabricii de pielărie și încălță
minte Cluj a dezbătut cu multă însufle
țire sarcinile de plan pe anul 1966, sco- 
țînd în evidență importante rezerve inter
ne de producție, care au permis luarea de

Colectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Complexul pentru industriali
zarea lemnului din Brăila și-a luat însufle- 
țitoare angajamente în întrecerea socialistă, 
care să contribuie la traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. și de a în
tâmpina cea de-a 45-a aniversare a parti
dului cu noi realizări în valorificarea su
perioară și complexă a masei lemnoase prin

P.C.R., 
hotărî- 

toată 
pentru 
trasate

Noi șantiere pentru construcția

Electrocentrala

BRAZI
rametrii nominali să asigure alimentarea 
fără întreruperi a consumatorilor cu energie 
electrică și termică și s-au angajat în în
trecerea socialistă să depășească prevederile 
anuale ale planului la următorii indicatori 
cu :

— 1 200 000 lei economi la prețul de 
cost;

— 1 000 000 lei beneficii peste plan ;
— 1500 tone economii la combustibil 

convențional.
In cinstea celei de-a 45-a aniversări a 

partidului, colectivul întreprinderii electro- 
centrale - Brazi, manifestîndu-și dragostea 
fierbinte față de partid și atașamentul de
plin față de politica sa înțeleaptă, va depăși 
sarcinile de plan cu :

— 400 000 lei economii la prețul de 
cost;

— 250 000 lei beneficii peste plan ;
— 600 tone economii la combustibilul 

convențional.

Fabrica de pielărie de locuințe

si încălțăminte
CLUJ

angajamente în întrecerea socialistă pentru 
depășirea sarcinilor anuale de plan cu :

— 2 500 000 lei la producția globală ;
— 2 000 000 lei la producția marfă ;
— 20 000 perechi încălțăminte ;
— 6 000 mp căptușeli de piele ;
— 12 000 kg șpalt vegetal;
— 0,4 la sută la productivitatea muncii;
— 500 000 lei economii la prețul de 

cost;
— 200 000 lei beneficii;
— 3 000 mp piei fețe și 4 000 kg tal

pă bovine de calitatea I;
— economisirea a 10 000 kg piei crude 

de bovine și porcine și 3 000 mp 
piei fețe.

ln cinstea celei de-a 45-a aniversări

gospodărirea mai judicioasă a materiilor 
prime și îmbunătățirea continuă a calității 
produselor.

Dezbătînd cu multă însuflețire sarcinile 
de plan pe anul 1966, colectivul de muncă 
a scos la iveală multiple rezerve interne de 
producție, ceea ce a permis să se angajeze 
să dea peste plan următoarele :

— 1 500 000 lei la producția globală;
— 1 500 000 lei Ia producția marfă ;
— 100 000 mp PAL hidrofugat;
— Mobilă în valoare de 150 000 lei;
— 2 000 000 cutii chibrituri;
— 0,5 la sută Ia productivitatea muncii;
— 1 000 000 lei economii la prețul de 

cost;
— 1 200 000 lei la beneficii;
— La plăcile aglomerate din lemn ca

litatea „A“ va crește cu 5,5 la sută.

Pină la 8 mai cea de-a 45-a aniver
sare a Partidului Comunist Român se 
vor realiza peste plan :

(Continuare ln pagina a II-a)(Continuare în pagina a II-a)
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ANEHEW Prof. dr. docent
N. Bârbulescu 

decan al Facultății de Fizică 
a Universității București

PJCk i
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Pentru fiecare lucrător pe 
tărîm științific, expunerea to
varășului Nicolae Geaușescu la 
recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale reprezintă un 
amplu și fecund program de 
activitate în care găsim cu de
osebită claritate direcțiile în 
care trebuie să ne desfășurăm 
activitatea, sarcinile care revin 
institutelor de cercetări și insti
tutelor 
pentru 
științei 
pentru 
mărețului plan de dezvoltare a 
științei pus în fata noastră de 
partid.

Recentele documente de par
tid relevă cu multă claritate 
esența activității de cercetare 
științifică: preocuparea pentru

de învățămînt superior 
continua dezvoltare a 
și tehnicii românești, 
traducerea în viață a

finalizarea cercetărilor și in
troducerea in producție a rezul
tatelor obținute.

Eforturile celor cuprinși în 
activitatea de cercetare științi
fică, atît în institutele de 
cercetări cît și în institutele 
de învățămînt superior sau în 
laboratoarele uzinale trebuie să 
se îndrepte spre realizarea u- 
nor teme de maximă eficacitate 
practică.

Recentele documente de 
partid au fost pentru noi,; ca
drele didactice ale Facultății de 
Fizică a Universității bucureș- 
tene, prilejul unei ample ana
lize a activităților desfășurate 
pînă în prezent, de conturare a 
unui riguros plan de activitate, 
pornind înainte de toate de la 
întărirea legăturilor noastre cu

Georgeta Dănăilă — una din 
cele mai bune țesătoare de la 
Fabrica de stofă pentru mobilă 
București lucrind la războiul de 
țesut cu ace pentru stofe din 

pluș combinat.
Foto: AGERPRES

La Brașov, Sibiu, 
Mediaș, Făgăraș, Si
ghișoara și în alte o- 
rașe și centre munci
torești brașovene s-au 
deschis noi șantiere 
pentru 3 000 de apar
tamente.

Și orașul Baia Ma
re continuă să-și în
tregească aspectul ar
hitectonic cu noi con
strucții moderne. In 
cartierul Săsar a în
ceput construcția unor 
noi blocuri cu 4 pînă

la 11 etaje, care vor 
însuma în final peste 
3 000 de apartamen
te. Spre deosebire de 
fațadele altor blocuri 
de locuințe construite 
pînă acum în orașul 
Baia Mare, cele ale 
noului microraion vor 
fi decorate cu motive 
populare maramureșe
ne, fapt Ce va conferi 
acestora o notă spe
cifică obiceiurilor de 
pe aceste meleaguri.

Lucrările pentru

construcția unor noi 
ansambluri de loouin- 
țe se desfășoară și în 
regiunea Ploiești — 
la Cîmpina, Sinaia, 
Bușteni și alte loca
lități, unde în acest 
an peste 2800 de fa
milii se vor muta în 
apartamente noi. Pro- 
iectanții și construc
torii au ținut seama 
de coordonatele arhi
tectonice specifice lo
calităților respective, 

(Agerpres)

PRICEPERE
EXIGENȚĂ

ADUNARI GENERALE DE DEZBATERI

IN COOPERATIVELE AGRICOLE

DE PRODUCȚIE

r

DE BUNI
GOSPODARI

nificate pentru fiecare cultură 
în parte, aprovizionarea cu 
sămînță de calitate superioa
ră, executarea operativă și de 
calitate a majorității lucrări
lor sînt dovezi ale interesului 
manifestat de țăranii coope
ratori din Huși față de dez
voltarea economică a coope
rativei. Așa poate fi explicată 
depășirea cu 800 kg la hectar 
a producției de grîu, cu 787 kg 
la porumb-boabe și cu 420 kg 
la floarea-soarelui. Pe cele a- 
proape 200 hectare cu vie s-a 
obținut o producție de stru
guri cu 3 200 kg mai mare la 
hectar. Aceste depășiri au fă
cut posibilă valorificarea, prin 
contract, a unor cantități spo
rite de produse, care au deter
minat creșterea veniturilor 
cooperativei. Numai valoarea 
veniturilor realizate de la vie 
a fost cu 1 167 000 lei mai 
mare, iar în legumicultură cu 
656 000 lei. Pe această bază 
valoarea zilei-muncă a crescut 
de la 25,50 lei cît era planifi
cat, la 34 lei.

în adunare s-a vorbit pe 
larg despre metodele de mun
că ale unor brigăzi și echipe, 
despre experiența lor, a fost 
prezentat stadiul actual al 
unor lucrări începute. Succe
sele sînt întotdeauna un prilej 
de îndreptățită bucurie, dar 
ele nu trebuie să ducă la au- 
tomulțumire. Din dezbateri a 
rezultat că la cooperativa 
agricolă din Huși sînt încă re
zerve care nu au fost suficient 
valorificate și că nu rare au 
fost cazurile cînd disciplina a 
lăsat de dorit. In 1965 nu s-a 
putut realiza producția de car-

tofi timpurii, nu s-a plantat • 
întreaga suprafață de vie pla- I 
nificată, nu s-a realizat pro- • 
ducția de carne de bovine și ■ 
ovine. Unii participant la cu- I 
vînt au făcut aprecieri lauda- * 
tive cu privire la „depășirea" | 
producției cu 52 de litri lapte | 
pe cap de vacă furajată. Dar 
cei 850 litri lapte obținuți de I 
la fiecare vacă reprezintă mai 
degrabă o pierdere.

„A te lăuda cu ase
menea producție, i 
timp ce unități similare ' 
din 
obțin 
e de 
zeze 
spus 
Și acesta nu este sin-

ăranii coope
ratori din Huși 
au analizat zi
lele trecute ac
tivitatea desfă
șurată 
trecut 
stabilit 
vele

Inoul an, aprobînd, totodată, 
planul de producție și fi
nanciar. Adunarea generală 
a dezbătut, în același timp, 
proiectul noului statut al 
cooperativei agricole de pro
ducție, precum și proiectele 
de statut al Uniunilor coo
perativelor și al Casei de 
pensii a țăranilor coopera
tori. Cu acest prilej s-au ge
neralizat metodele bune de 
muncă folosite de brigăzi și 
echipe ; mulți dintre cei 30 de 
cooperatori care au luat cu
vîntul s-au referit la rezer
vele care există încă în uni
tate, făcînd propuneri pentru 
valorificarea lor.

Toți vorbitorii au subliniat 
importanța documentelor a- 
mintite, elaborate pe baza in
dicațiilor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, anga-

Schimb de ștafetă ln proba 
de 4X2 000 m disputată 
duminică la Poiana Brașov

Foto; V. RANGA
în anul 
și au 

obiecti- 
pentru

institutele de cercetări și în 
special cu întreprinderile pro
ductive.

Participînd la dezbaterea ini
țiată de ziarul „Scînteia tine
retului" cu privire la activitatea 
de cercetare științifică din in
stitutele de învățămînt superior, | jîndu-se să respecte prevede- 
eu aș vrea să prezint doar cî- 
teva amănunte din planul no
stru de muncă, amănunte capa
bile însă să contureze cititori
lor direcția viitoarelor noastre 
activități, dorința de a ne dă
rui toate eforturile promovării 
unor cercetări științifice inten
sive care să slujească din j 
producției.

In activitatea noastră de pînă 
acum au existat i

1

I

I

I

I

I 

plin | 

sporadic legă- I

rile din statut, să depună toa
te eforturile pentru continua 
consolidare a cooperativei a- 
gricole.

Referindu-se la experiența 
acumulată, la măsurile care 
au determinat sporurile de 
producție, participanții la cu- 
vînt au subliniat necesitatea 
aplicării lor și în anul în curs, 
extinderea metodelor bune și 
în alte sectoare de producție. 
Respectarea suprafețelor pla- 

(Gontinuare ln pagina a II-a) > __ ,_ ___ _—m —

I 

Șl 

regiunea noastră I 
cîte 3 000 litri nu I 
natură să mobili- 1 
pe nimeni — al 
Dumitru Țigănuș. | 

gurul indicator de plan I 
nerealizat în 1965. Ex-1 
plicația rămînerilor în ’ 

află în pârtiei- I 
sporadică la | 

i, lirinr țărani •
I 

I 

I 

-I

I 

I

II-a) |

urmă se află 
parea s _ 
muncă a unor țărani 
cooperatori. Datorită a- 
cestei situații, în secto
rul zootehnic, de exem
plu, din 60 de îngriji
tori de animale numai 
15 sînt membri ai coo
perativei noastre, restul 
fiind angajați**.

Analizînd activitatea depusă 
în anul trecut, făcînd propu
neri pentru anul în curs, oa
menii s-au referit în același 
timp la justețea prevederilor

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare în pagina a



CARNAVALUL

ZĂPEZII
mul de zăpadă, de astă dată autentic, chiar 
dacă semăna aidoma cu cel plămădit în joa
ca copiilor, a urat prin viu grai bun sosit oas
peților la „Carnavalul zăpezii". La chemarea 
trompeților, doi pinguini de origină... brașo- 
veană, au apărut ca prin farmec din pădurea 
învecinată, „deschizători de pîrtie", urmați 
de întreg alaiul multicolor al Carnavalului.

Pe o sanie cu zurgălăi iată că sosește și 
Moș Gerilă — cum putea să lipsească acest legendar și dar
nic bătrîn — care s-a dovedit astăzi și un pasionat amator 
de sport 1 Deși nimeni nu l-a observat, încă de dimineață dă
duse o raită pe aici, prin Poiană, la startul schiorilor sau al 
încercaților conducători de săniuțe.

Atunci s-a bucurat și a aplaudat deopotrivă cu sutele de 
spectatori măiestria schiorilor, dovedită în două concursuri 
de ștafetă 4 X 2 000 m (masculin) și 3 X 1 500 m (feminin) și 
o dispută de slalom. Protagoniștii întrecerilor — tineri din 
orașul Brașov — participanți la prima etapă a Spartachiadei 
de iarnă — l-au încîntat pe Moș Gerilă, care darnic precum 
îl știm a venit acum să împartă premii învingătorilor (o 
mențiune și din partea noastră schiorilor din Rîșnov, clasați 
pe primele două locuri în proba de ștafetă).

Carnavalul zăpezii, originală serbare cultural-sportivă, s-a 
bucurat de aprecierea spectatorilor, a mii de turiști aflați 
duminică în Poiana Brașov.

Autorii inițiativei: Comitetul 
orășenesc al U.T.C., Clubul o- 
rășenesc sportiv și Comitetul 
de artă și cultură din Brașov, 
au dovedit printr-o bună cola
borare, pricepere în organiza
rea unei acțiuni de amploare. 
Ziua aceasta de duminică a 
stimulat petrecerea timpului 
liber în mod plăcut de mii de 
tineri partidpînd direct în 
concursurile sportive și artisti
ce sau asistînd la un program, 
încărcat e drept, dar antre
nant.

V. RANGA

Pasionant duel aerian la panoul 
de baschet

Electrocentrala Brazi
(Urmare din pag. I)

în vederea realizării acestor angajamente 
vor fi înfăptuite numeroase măsuri tehni- 
co-organizatorize izvorîte din propunerile 
făcute de muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii.

Colectivul întreprinderii va depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea exemplară a 
angajamentului asumat în întrecerea socia
listă, în vederea sprijinirii străduințelor co
lectivelor din unitățile industriale pentru 
ridicarea la un nivel superior a proceselor 
de producție.

Fabrica de pielărie 
și încălțăminte Cluj

(Urmare din pag. I)

a P.C.R., pînă la 8 Mai din angajamen
tul anual se vor realiza:

— 700 000 lei Ia producția globală;
— 500 000 Iei Ia producția marfă ;
— 5 000 perechi încălțăminte ;
— 2 000 mp căptușeli piele ;
— 4 000 kg șpalt vegetal;
— 200 000 lei economii la prețul de 

cost;
— 80 000 lei beneficii;
— 1 000 mp piei fețe și 1 400 kg talpă 

bovine de calitatea I;
— economisirea a 3 500 kg piei crude

bovine și porcine și 1000 mp piei 
fețe.

In scopul realizării exemplare a angaja
mentelor luate, s-a stabilit un număr de 
75 măsuri tehnico-organizatorice a căror 
eficiență tehnică și economică va contri
bui la depășirea sarcinilor de plan. Dintre 
acestea menționăm : extinderea fabricării 
pieilor de fețe netede și presate din piei 
de bovine grele cu 20 la sută mai mult 
decît în 1965 ; valorificarea superioară a 
șpalturilor de porcine în scopul utilizării la 
căptușeli și marochinerie; extinderea me
canizării croirii fețelor prin introducerea a 
încă 7 mașini de ștanțat; fabricarea pe 
scară industrială a cauciucului „Pemilid”, 
înlocuitor de „Vulcolan” din import; con
fecționarea a 20 de dispozitive pentru exe
cutarea mai precisă a pieselor de schimb 
și altele.

C. I. L. Brăila
(Urmare din pag. I)

— 500 000 Iei la producția globală ;
— 500 000 Iei la producția marfă ;
— 35 000 mp PAL hidrofuga!;
— mobilă în valoare de 50 000 lei;
— 700 000 cutii chibrituri;
— 0,5 Ia sută la productivitatea muncii;
— 300 000 lei economii Ia prețul de 

cost;
— 400 000 lei beneficii;

Pe lîngă munca entuziastă a întregului 
nostru colectiv, la realizarea angajamentelor 
luate va contribui și traducerea în viață a 
planului MTO.

Cu sentimentul 

unei mari răspunderi 
(Urmare din pag. I)

s-a afirmat aici cu atîta cla
ritate și convingere că va fi, 
neîndoielnic, dus la bun sfîr- 
șit. Această întreprindere, a 
cărei pondere în producția 
națională de fire de bumbac 
este de 15 la sută, și-a înde
plinit întotdeauna angajamen
tele. Ultima dovadă : în 1965, 
au .fost produse peste preve
deri mai mult de o sută de 
mii de kilograme de fire fi
nite de calitatea cea mai 
buna. Acum, în numai 90 (le 
zile, aici se realizează întrea
ga producție de fire a anu
lui 1959.

Dar rezervele sînt încă 
mari. Întreprinderea e utilată 
cu mașini modeme. Expe
riența cadrelor, calificarea 
lor crește neîncetat. Și fila
torii bucureșteni au știut să 
descopere cu migala și con
știinciozitatea bunului gospo
dar, fiecare din aceste rezer
ve nesecate. Secretara comi
tetului U.T.C., ILEANA

SPORT
Pe scurt

• Turneul international feminin 
de baschet de la Bratislava a 
luat sflrșit cu victoria echipei R.S. 
Cehoslovace, care In ultimul joc 
a întrecut cu 67—49 (34—32) echi
pa orașului București, clasată pe 
locul trei.

• Pe terenul Progresul din Ca
pitală s-au întâlnit duminică in
tr-un meci de verificare, care a 
cuprins două reprize a câte 30 de 
minute, echipa de fotbal de tine
ret a țării și formația Steagul 
Roșu din Brașov. Tinerii selee- 
ționabili, care se pregătesc pen
tru turneul din Italia, au terminat 
învingători cu scorul de 2—1.

• încontinuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprind în R. F. Germa
nă, handbaliștii selecționatei ora
șului București au jucat la Wittin
gen cu reprezentativa locală. E- 
chipa bucureșteană a terminat 
victorioasă cu scorul de 26—11 
(10-7).

• Proba de floretă bărbați din 
cadrul concursului internațional 
de scrimă, dotat cu trofeul „Mar
tini", a revenit maghiarului Șandor 
Szabo, care în finală a dispus de 
italianul Nicola Granieri cu 10— 
9. In semifinale, Szabo l-a învins 
pe Jean Claude Magnan (Franța) 
cu 10—9, iar Granieri pe Gilles 
Berolatti (Franța) cu 10—9.

CRISTESCU, dă cîteva exem
ple în ceea ce-i privește pe 
tineri: „Fetele și băieții noș
tri și-au luat angajamente 
frumoase. Au analizat cu mai 
multă atenție posibilitățile 
fiecăruia, s-au consultat cu 
tovarășii de muncă și au ve
nit cu propuneri. Ioana Pa
vel — iată numai un exem
plu — a propus «condițio
narea manșoanelor de la du
blare. Exprimată în cifre, 
ideea valorează 5 000-6 000 
de lei anual.

Ca într-un șuvoi, propu
nerile tinerilor s-au adunat 
cu cele ale muncitorilor mai 
vîrstnici, ale inginerilor și 
tehnicienilor înscriindu-se în 
planul de măsuri tehnieo-or- 
ganizatorice al fabricii. Mă
surile luate vizează, în pri
mul rînd, modernizarea ma
șinilor de filat cu inele prin 
montarea a încă 6 suflătoare 
de scamă, creșterea greută
ții formatelor și randamentu
lui mosoarelor la ftaiere, îm
bunătățirea sistemului de 
spălare și neutralizare a fi
relor. Calitatea produselor va 
ocupa și în acest an locul nr. 
1 pe agenda de muncă a fi
latorilor. Ei îi revin un mare 
număr din asemenea mă

Doi oaspeți despre:

Triunghiularul
de biatlon

Intr-un cadru natu
ral foarte plăcut (stra
tul de zăpadă de pes
te un metru și vremea 
călduroasă) Predealul 
a găzduit vineri și 
duminică triunghiula
rul de biatlon : R. D. 
Germană — Suedia— 
România. în proba 
individuală de 20 km 
victoria a revenit re
prezentantului țării 
noastre Gheorghe Vil- 
moș, cu timpul de 
lh 32’30” (5 minute
penalizare), iar ștafe
ta a fost cîștigată în 
mod surprinzător de 
formația Suediei cu 
2h 12’50’’

Despre acest con
curs ne-a vorbit O. 
HEDEREN (Suedia), 
membru al Federației 
Internaționale de pen
tatlon modem, secre
tar pentru biatlon și 

KURT HINZE, an
trenorul lotului R. D. 
Germane.

„Concursul de la 
Predeal — a declarat 
O. HEDEREN — a 
constituit o bună pro
pagandă pentru bia- 
tlonul modern care 
devine din ce în ce 
mai spectaculos. Tra
seul a corespuns ne
cesităților și mai ales 
scopului pe care l-a 
avut acesta: verifica
rea forțelor înaintea 
„mondialelor" de la 
Garmisch — Parten- 
kirchen (2—6 fe
bruarie). Românii sînt 
buni în proba de fond 
dar mai au de lucru 
în ceea ce privește 
tirul. Victoria lui 
Gheorghe Vilmoș în 
proba individuală vine 
și confirmă valoarea 
sa internațională. Fe

suri. Cităm cîteva: extinde
rea unei noi diagrame a 
piepțenilor circulari și recti
linii ; introducerea de dispo
zitive pneumatice de curățire 
a trenului de laminaj la ma
șinile de pieptănat; introdu
cerea de epuratori ficși la 
mașinile de dublat. Procen
tul la fire de calitatea A, pro
cent care va spori în acest 
an de la 89,5 la sută planifi
cat la 90 la sută, ne apare 
astfel firesc. El are o funda
mentare temeinică.

Avînd stabilite și ultimele 
coordonate ale activității sale
— colectivul de la F.R.B. 
trece cu însuflețire la înfăp
tuirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor în întrece
rea socialistă. Tinerii filatori 
sînt hotărîți să contribuie cu 
toate forțele la traducerea în 
fapt a cuvîntului dat prin 
angajamentele luate, li îmri- 
flețește dorința de a înfăptui 
pas cu pas prevederile pe 
care partidul le-a stabilit 
pentru planul de stat pe 1966
— primul an al cincinalului, 
li animă hotărîrea de a în
registra — pînă la 8 mai — 
prima etapă a întrecerii so
cialiste noi și importante suc
cese.

In jurul „cetății de zăpadă* Întregul alai al carnavalului a încins o horă
Foto: V. RANGA TELEVIZIUNE

licitări pentru buna 
organizare".

Antrenorul lotului
R.D. Germane, KURT 
HINZE ne-a spus: 
„Traseul a fost bine 
profilat și a cerut con- 
curenților eforturi
deosebite. Sportivii 
români s-au prezentat 
mai bine decît în con
cursul de la Altenberg 
(R. D. Germană). Ei 
schiază intr-un pas 
scurt și repede, ceea 
ce le-a permis o mai 
bună adaptare la tra
seul cu multe dife
rențe de nivel, cum a 
fost cel de la Predeal. 
La campionatele mon
diale de la Garmisch, 
biatloniștii români — 
după forma mani
festată aici — au 
dreptul să aspire la 
loouri fruntașe. Orga
nizarea a fost irepro
șabilă".

tn focarul gindirii — 

problemele producției
(Urmare din pag. I)

turi cu institutele de speciali
tate, cu întreprinderile produc
tive, pentru finalizarea rezulta
telor cercetării științifice.

Vom lărgi acum în mod 
considerabil aceste colaborări, 
în acest sens am și făcut legă
tura cu Institutul de protecția 
muncii care a cerut să imagi
năm un dispozitiv care să arate 
cînd radiația calorică devine 
nocivă. Un colectiv de cerceta
re a luat legătura cu institutul 
și lucrează la elaborarea ace
stui aparat. Vom intensifica, de 
asemenea, colaborarea noastră 
cu Institutul de cercetări chi
mice.

Toate temele pe care colec
tivele de cercetări sau cercetă- 
tători le vor aborda conform 
planului de muncă stabilit de 
noi au o mare aplicabilitate. 
Termodinamica fenomenelor 
ireversibile este obiectul temei 
la care va lucra Lucian Geor
gescu. Dr. Lidia Titratu și dr. 
Ion Petrea lucrează la o serie 
de aplicații ale ultrasunetelor. 
La catedra de structura ma
teriei vor fi atacate probleme 
de mare actualitate științifică : 
Mezoatomii de plutoniu, Intera- 
ții proton nucleu, Interații la 
energii mari pioni-nucleu și 
neutron-nucleu. La catedra de 
electricitate, cercetarea științifi
că cuprinde printre altele teme 
ca: „Studiul frecvenței giro- 

magnetice multiple la electronii 
liberi, Studiul flăcării de înaltă 
frecventă la presiuni reduse.

INFORMAȚII
Continuîndu-și călătoria în 

țara noastră, membrii delega
ției C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășa Ani 
Spanceva, secretar al C.C. al 
U.T.C.D., au vizitat Combina
tul chimic Borzești, Grupul 
școlar petrochimic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Fa
brica „Țesătura", Fabrica de 
antibiotice, Institutul politeh
nic „Gh. Asachi", Casa de cul
tură a tineretului și studenți
lor și Liceul nr. 9 din Iași.

De asemenea, oaspeții au 
fost primiți la Comitetul re
gional al P.C.R. Bacău și au 
avut întâlniri cu Biroul Comi
tetului regional al U.T.C. Iași 
și cu biroul comitetului orășe- 
șenesc al U.T.C. din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In Capitală, membrii dele
gației au vizitat Palatul pio
nierilor, Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București și 
Liceul dr. Petru Groza. Apoi, 
delegația C.C. al U.T.C.D. a 
avut o întîlnire cu Biroul Co
mitetului orășenesc al U.T.C. 
București. Vizita oaspeților 
continuă.

® în zilele de 14 și 17 ianua
rie 1966 a avut loc la București 
ședința Comisiei mixte româ- 
no-belgiene pentru încheierea 
Programului de aplicare a 
Acordului de colaborare cultu
rală între Republica Socialistă 
România și Regatul Belgiei pe 
anii 1966 și 1967.

Din partea română Progra
mul a fost semnat de Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, iar din partea 
belgiană de Jean Remiche, di
rector general al culturii din 
Ministerul Educației Naționale 
și Culturii.

Proprietății speciale ale ionilor 
negativi etc.

Planul nostru de activități 
prevede de asemenea o serie 
de măsuri speciale pe linia an
trenării tinerelor cadre didacti
ce în munca de cercetare, în 
special pe linia formării spiri
tului lor științific.

La noi în facultate există o 
veche inițiativă ; la fiecare ca
tedră funcționează un semi
nar la care participă toți 
membrii catedrei și în care 
fiecare tînăr expune o a- 
numită problemă dintr-o temă 
care apoi este discutată.

Seminariile acestea sînt sus
ceptibile de îmbunătățiri. Una 
din măsuri este aceea ca fiecare 
cadru didactic al catedrei să 
cunoască și să studieze în prea
labil problema care va fi abor
dată în seminar. Importante în 
formarea gîndirii științifice a 
tinerelor cadre didactice antre
nate în munca de cercetare ști
ințifică, aceste seminarii vor fi 
completate cu o serie de 
cursuri facultative legate direct 
de practica de cercetare, pe 
care le tine. Aceste cursuri vor 
avea drept scop, pe lîngă pre
gătirea didactică, familiari
zarea cu probleme de mare di
versitate științifică a căror în
semnătate în munca de cerce
tare este considerabilă.

Ansamblul de măsuri propuse 
pentru ridicarea activității de 
cercetare științifică in faculta
tea noastră este un deziderat 
major în activitatea cadrelor 
didactice și este menit să con
tribuie efectiv la ridicarea pe o 
treaptă superiors a nivelului 
cercetărilor cu caracter aplica
tiv răspunzînd în acest fel în
crederii, grijii pe care partidul, 
întregul popor ne-au acordat-o.

Vinâloare organizată pentru șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 

la București
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a invitat pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
la o vînătoare, care a avut loc 
în zilele de 15 și 16 ianuarie la 
Chișineu-Criș, regiunea Crișana.

Din partea corpului diploma
tic au luat parte: A. C. Argy- 
ropoulo, ambasadorul Greciei, 
decanul corpului diplomatic ; M. 
Y. Menendez, ambasadorul Re
publicii Cuba ; M. J. Salomies, 
ambasadorul Finlandei; Togoo- 
ciin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole; Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bul
garia ; Honore Cambier, amba
sadorul Belgiei; Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței; 
Khamphan Panya, ambasadorul 
Laosuîui; O. G. Bjurstrom, am
basadorul Suediei; Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei ; 
G-ral S. Atmadinata, ambasado
rul Indoneziei ; Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane ;

Mistuind „dintr-o sorbire" dis
tantele, „Hora Unirii' a înfrățit 
duminică seara, într-un elan unic, 
peste sute de kilometri, Clujul cu 
Iașii, Suceava cu Baia Mare. Epi
sodul care, izbucnit spontan, a 
prilejuit unul din cele mai emoțio
nante momente din tlnăra biogra- 
tie a emisiunii, ne-a părut o feri
cită materializare a ideii „Dialogu
lui la distanță'. Pentru că, opunînd 
regiunile una alteia, întrecerea te
levizată nu Ie desparte ci, dimpo
trivă, le apropie într-o acoladă co
mună, într-o imagine unitară a a- 
vîntului general al culturii și artei 
noastre socialiste.

Cel de-al șaselea „Dialog' la 
distanță, fără să fie și cei mai re
ușit dintre toate 
cele desfășurate 
plnă acum, ne-a 
oferit totuși satis
facții. Întrecerea 
între cele două 
regiuni învecina
te, Suceava și 
Maramureș a a- 
vut o accentuată 
coloratură fol
clorică, determi
nată în chip fi
resc de bogăția 
extraordinară a 
formelor în care 
s-a conservat, 
peste veacuri, In ambele re
giuni, tezaurul artei populare. 
Ne-au încîntat Sofia Fusa, chipeșa 
interpretă a unui robust cîntec 
popular sucevean ca și clntăreața 
Maria Popa, care ne-a demonstrat 
la ce nivel de virtuozitate se ciu
tă astăzi operă ia Baia Mare. 
Ne-au cucerit baciul Mihai Lăcă- 
tușu care știe sa-i Smulgă tilincei 
vibrații de nebănuit, și Irina Bo- 
rodi, transmițînd contemporanilor 
străvechea doină a voinicului Pin- 
tea. Ne-a vrăjit suita maramureșa- 
nă, armonizînd cu meșteșug și fan
tezie, într-o unică tălăzuire core
grafică, zonele folclorice ale re
giunii și replica ei moldovenească. 
A fost un spectacol atlt de cuce
ritor, Incit de multe ori nici n-am 
mal simțit curgerea timpului.

De altfel, se cere menționat și 
faptul că, mulțumită organizării a-

Pricepere și exigență 

de buni gospodari

(Urmare din pag. I) 
proiectului de statut al coo
perativei agricole de produc
ție.

„Putem respecta și 
timpul optim la lucră
rile din cimp, putem 
obține și în zootehnie 
producții mult mai mari 
dacă fiecare dintre noi 
iși respectă îndatorirea 
de bază a unui țăran 
cooperator de a fi pre
zent zilnic la muncă și 
de a face numai lucrări 
de calitate — a spus tâ
nărul Dumitru Cujman. 
Aceasta este obligația 
noastră principală pe 
care proiectul de statut 
al cooperativei agricole 
o precizează foarte bine : 
datoria fiecărui țăran 
cooperator este „să 
muncească conștiincios 
în cooperativă Ia locul 
și în perioadele stabili
te, să respecte disciplina 
muncii".

Reluînd această idee, Dumi
tru Rădoi, a spus:

„Avem toate posibili
tățile să îmbunătățim 
simțitor activitatea în 
sectorul zootehnic. Pri
ma măsură este aceea 
de a repartiza să lucre
ze aici oameni din coo
perativa noastră, care 
îndrăgesc această mese

L. Ch. Glass, ambasadorul Ma
rii Britanii ; Iaksa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia ; M. 
Shafqat, ambasadorul Pakistanu
lui ; Measketh Caimerom, amba
sadorul Cambodgiei ; Richard 
Davis, ambasadorul S.U.A. ; C. 
A. Dubois, ambasadorul Elveți
ei ; J. B. Haverkom, ministrul 
Olandei; Zvi Ayalon, ministrul 
Izraelului; Alberto Guani, în
sărcinatul cu afaceri a. i al Uru- 
guayului; Jaime Coutts, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Chile ; Argun Coban, în
sărcinatul cu afaceri a. i. al Tur
ciei; Van Tun, însărcinatul cu 
afaceri a. i. al R. P. Chineze ; V.
S. Silkin, consilierul Ambasadei 
U.R.S.S.; Riăn Gion Riăn, prim- 
secretar al Ambasadei R. P. D. 
Coreene.

Au participat, de asemenea, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

ceste! ultime emisiuni, ea a fost 
și prima de acest fel, încheiată 
înainte de ora 23. Momentul rămî- 
ne memorabil, cu toate că econo
mie de timp s-ar mai fi putut încă 
face. Ne gîndim, de pildă, la des
chiderea emisiunii, în care George 
Carabin a repetat cele spuse cu 
cîteva secunde înainte de crainică, 
Mihai Florea a continuat repetîn- 
du-i pe amîndoi, iar la Iași, Vic
tor Tudor Popa l-a repetat pe a- 
cesta din urmă. Sînt, firește, des
tule lucruri care nu pot fi prevă
zute în asemenea dialog, în care 
spontaneitatea joacă un rol atlt 
de important, dar această adevă
rată ștafetă a repetărilor putea ii 
fără eforturi eliminată.

Dialog
la distanță

Prezentarea continuă să lie, de 
altfel, unul din punctele nevralgice 
ale emisiunii. Mal degajat, profe
sorul Mihai Florea dezvoltă uneori 
o erudiție de catedră, care se află 
alături de program, lmpovărîndu-I. 
La Iași, partitura Iui Victor Tudor 
Popa a abundat în lucruri comune, 
debitate cu emfază, în repetări ne
semnificative. La mijloc se află, 
credem, efortul insuficient în pre
gătirea temeinică pentru emisiune, 
încrederea într-o inspirație de mo
ment, care nu se prezintă lntot 
deauna cu aceeași promptitudine 
la apel.

Se cuvine, în siîrșlt, să remar
căm prezența de spirit și prompti
tudinea cu care au acționat de fie
care dată montajul (Emilia Andre- 
escu), regia (Sorin Grigorescu), 
imaginea și toate celelalte compo
nente ale dialogului.

T. CARANFIL

rie, adică să respectăm 
prevederile articolului 
17 din proiectul de sta
tut, care subliniază că : 
„lucrările în cooperativa 
agricolă se execută prin 
munca personală a 
membrilor cooperatori". 
Să îndrumăm spre me
seria de îngrijitor de a- 
nimale îndeosebi pe ti
neri, care au mai multă 
putere de muncă și pot 
învăța și aplica mai bine 
metodele zootehnice".

Pentru anul 1966, în fața 
cooperativei agricole din Huși 
nu stau sarcini care să depă
șească puterile membrilor săi. 
Fiecare participant la discuții 
a subliniat că documentele 
elaborate recent constituie pu
ternice stimulente pentru 
munca fiecărui cooperator. 
Referindu-se la aceste docu
mente, precum și prevederile 
planului de producție, tinerii 
Vasile și Petru Herghelegiu, 
Aurica Degeratu — secretara 
organizației U.T.C. — și Du
mitru Blezneac au făcut nu
meroase propuneri privind 
mai buna organizare a pro
ducției, și-au luat angajamen
te, au cerut să fie mai bine 
organizată întrecerea socialis
tă pe echipe și pe brigăzi.

Atentă la problemele pe 
care viața cooperativei agri
cole le ridică, organizația
U.T.C. își va aduce în acest 
an o mai mare contribuție la 
înfăptuirea hotărîrilor adop
tate. în acest spirit au vorbit 
uteciștii care au luat cuvîntul 
în adunare. Prin munca poli
tică pe care o va desfășura, 
organizația U.T.C. îi va an
trena pe toți tinerii în între
cerea socialistă. Va iniția ac-

CINEMATOGRAFE
DUMINICA LA ORA 6

rulează la Patria, orele 10 ; 12; 
14) 16) 18,30) 20,30 ; Victoria, 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15)
20,30. In completare „O grădi
nă a artei" ; Flamura, orele 10) 
12 ) 16 ; 18,15 ; 20,30 în comple
tare „Sport nr. 6/1965“ ; Ex
celsior, orele 10; 12; 14; 16,15) 
18,30; 20,30 in completare
„Sport nr. 6/1965".

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45» 
20,15.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
rulează la București, orei# 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21 ; Giulești, orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 ; Glo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 ; Tomis, orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30 ; Miori
ța, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.

PROFESORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Luceafărul, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45; Feroviar, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Porțile de Fier" : 
înfrățirea între popoare, o- 
rele 10 ; 15,45 ; 18 ; 20,15
în completare „Meciul de 
fotbal România — Portuga
lia" ; Grivita, orele 9,45; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21 în com
pletare „O grădină a artei".

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Festival, orele 10; 
12 ; 14,15; 16,30; 18,45; 21 ;
Modern, orele 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.

TREI SURORI
rulează la Central, orele 10; 
12,15; 15: 17,30; 20; Melodia, 
orele 10; 12,30; 15,30; 18 ;
20,30.

CATIFEAUA NEAGRA 
rulează la Lumina, orele 9,45 ; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30 în 
completare „Marinarii sovietici 
în Danemarca" ; Aurora, orele 
10; 12 ; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Union, orele 15,30 ; 
18; 20,30 în completare „A 

început cu o lupă" ; Unirea, 
orele 16: 18,15; 20,30 în com
pletare „Surorile Press".

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la Doina, orele 11,30 
13,45: 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Tot mai sus" (program 
pentru copii — ora 10) ; Popu
lar, orele 10,30; 16; 18,15:
20,30.

COLINA
rulează la Buzești, orele 10; 
12,30: 15; 17,30; 20 ; Cotroceni, 
orele 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Dacia, orele 9—15 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21, în com
pletare „Meciul de fotbal Ro
mânia — Portugalia" ; Arta, 
orele 10; 12,15; 16, 18,15;
20,30.

FATA LUI BUBE
rulează la Bucegi, orele 10 ; 
12,30; 15; 17,45; 20,30 în com
pletare „Sesiunea Marii Adu
nări Naționale" ; Lira, orele 
15,30; 18, 20;30.

OAMENI ȘI DRAPELE 
(ambele serii) rulează la Crin- 
gași, orele 16 ; 19.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la Cosmos, orele 16; 
18; 20. în completare „A în
ceput cu o lupă".

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Flacăra, orele 10 ; 
15,30; 17,45; 20 ; Volga, orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Vitan, orele 15; 17; 
19; 21. în completare „Cumpă
rătura".

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Munca, orele 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30. în comple
tare „La Carnaval".

EXPRESUL PARIS — MUN- 
CHEN

rulează la Moșilor, orele 15; 
17; 19; 21 în completare „Rali
ul Dunării' ; Progresul, orele 
15,30; 18; 20,15, în completare 
„Meciul de fotbal România — 
Portugalia".

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Viitorul, orele 15; 
17; 19; 21. în completare „Do
uă creioane".

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la Colentina, orele 14-, 
16; 18; 20 în completare „Pio- 
nieria nr. 6./1965" ; Rahova, 
orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI ! 
rulează la Floreasca. orele 
10,30; 13 ; 16; 18,15; 20,30

ULTIMA CAVALCADĂ DIN 
SANTA CRUZ

rulează la Ferentari, orele 10 ; 
16; 18,15; 20,30 în completare 
„Meciul de fotbal România — 
Portugalia" ; Pacea, orele 11; 
16; 18; 20,30.

țiuni de popularizare a rezul
tatelor pe care le-au obținut 
tinerii îngrijitori de animale 
Nicolae Panaite și Simion 
Bărbuță, care au primit pen
tru zilele-muncă efectuate a- 
nul trecut avansuri bănești 
însumînd 22 000 lei. Va iniția 
concursuri și seri de calcul cu 
tema: „Frumusețea și valoa
rea meseriei de crescător de 
animale", va stimula interesul 
tinerilor pentru munca în sec
torul zootehnic.

Anul acesta vor fi ridicate 
numeroase construcții, iar ate
lajele vor fi foarte mult soli
citate la amenajarea bazinu
lui de la Recea, necesar irigă
rii grădinii de legume. în tar
laua . Galbena vor fi defrișate 
pentru a fi redate agriculturii 
10 hectare. Acolo sînt mulți 
salcîmi; 80 000 de puieți vor 
trebui să fie replantați pen
tru a stăvili eroziunea și pen
tru a se crea material propriu 
pentru araci. Pînă la primă
vară, jumătate din numărul 
atelajelor vor avea de trans
portat îngrășăminte naturale, 
iar odată cu sosirea zilelor 
calde vor trebui să dh*că pe 
cîmp 400 tone îngrășăminte 
chimice. Pe cele 180 de hec
tare de pășune este necesar 
un întreg complex de lucrări 
care să asigure creșterea pro
ducției de iarbă la hectar. 
Iată, prin urmare, doar cîteva 
sarcini la înfăptuirea cărora 
organizația U.T.C., tinerii tși 
vor aduce contribuția. Toate 
acestea sînt încă de pe acum 
obiective concrete incluse tn 
planurile de muncă ale orga
nizațiilor U.T.C. pe brigăzi și 
al comitetului pe cooperativă.



UNIREA PRINCIPATELOR — pagină luminoasă din istoria patriei

CRONICARI AI UNIRII
Paginile ziarelor din anii Unirii reînvie o epocă a istoriei devenirii statului național ro

mân. Articolele și reportajele se constituie într-o cronică emoționantă din care încercăm să des
prindem cîteva fragmente, oferindu-le tînărului cititor de azi. Ori ce rînd care consemnează re
alist și cu mîndrie patriotică faptele poporului merită scos la lumină, pus în fața contempora
nilor ca încă o mărturie a drumului istoriei lui.

I
nformații, articole-program, încercări de reportaj cristalizează, de-a lun

gul orelor de lectură a publicațiilor vremii, într-un patetic poem. Ascen
dent el schițează temperatura morală și intelectuală a epocii. Foiletînd 
paginile patinate de timp ale ziarelor, imaginea volumului de muncă pu
blicistic. politic și agitatoric desfășurat de unioniști își adaugă noi di
mensiuni. Numele viitor al patriei unite și indivizibile, România, revine 
în coloanele ei cu o intensitate sporită. Paralel cu creațiile artistice ce 
primesc pentru prima oară generozitatea tiparului (amintim numai legendele istorice 

ale Iui Dimitrie Bolintineanu grupate sub titlul comun „Bătăliile românilor"), în 
presă tuturor provinciilor numele țării apare frecvent. In 1829 Eliade își intitulează 
gazeta scoasă de el la București „Curierul românesc" în timp ce replica ieșeană a lui 
Gh. Asachi va purta numele de „Albina românească".

Primul cotidian editat la București, condus de Florian Aaron se numește „Ro
mânia", nume pe care-1 va purta și ziarul care va apare în timpul revoluției patru- 
zecioptiste muntene. Redactor răspunzător — G. Baronzi. Aceleași rezonanțe unionis
te va avea și foaia scoasă de C. A. Rosetti: „Pruncul român" și mai tîrziu „Românul". 
La rîndul său, în Moldova, V. Alecsandri va scoate la 1855 revista „România lite
rară", suprimată încă de la primul număr, dar revenind după trei ani, cu o apariție 
regulată, în cîmpul presei românești. La 1850, cu vizionarismul care-1 caracteriza 
Bălcescu, muncind pînă la epuizare, luptind cu boala care-i devastase la cei 33 
de ani sănătatea, paralel cu adăugarea de noi file monumentalei lucrări „Românii sub 
Mihai Viteazu" („Voi să sfîrșesc o scriere asupra Iui Mihai Viteazu și să pun piatra 
de temelie a unității naționale") regrupa emigrația română de la Paris, în coloa
nele unui nou periodic. Avea convingerea fermă că realizarea unirii este iminentă : 
„România noastră Va exista. Este credința mea intimă. E orb acela care nu vede 
asta". Era în 1850. Revista purta semnificativul titlu de „România viitoare".

Privită din perspectivă istorică, publicistica vremii avea conștiința funcționali
tății agitatorice a titlului de gazetă.

Presa vremii, domi
nată de cea unionistă, 
se constituie într-un 
continuu dialog, între- 
ținînd atenția publicu
lui din ambele princi
pate asupra probleme
lor fundamentale ce 
trebuiau rezolvate. De
și termenii obiectivu
lui unionist pentru re
zolvarea căruia era 
chemată întreaga na
țiune, fuseseră eviden
tial în presă încă cu 
decenii înaintea reali
zării actului de la 24 
ianuarie, a d e v ă r a- 
ta campanie unionistă, 
masivă și ardentă, va 
fi marcată de apariția 
gazetei „Steaua Dună
rii". Apărut la 1 oc
tombrie 1855 în capi
tala Moldovei, obiecti
vul jurnalului condus 
de Kogălniceanu urma 
să fie marcat încă din- 
tr-un prim titlu : „U- 
nire". Camarila boie
rească, antiunionistă, 
l-a respins, cum spe
cifica presa vremii, cu 
indignare. Dacă titlul 
a trebuit substituit. în 
schimb a străbătut 
peste timp programul 
ei : „Acest jurnal este 
<Steaua Dunării Ro
mâne», prin urmare 
politica sa nu poate să 
fie decît o politică se
culară a românilor, po
litica națională, care 
— spre onoarea publi
ciștilor români — se 
urmează și se sprijină 
de întreaga presă ro
mânească cu mai mult 
sau mai puțin talent, 
însă fără excepție, și 
cu aceeași neobosită 
rîvnă și călduros ta- 
lent(...) politică care 
se rezumă în aceste 
cuvinte : Unirea Prin
cipatelor". în nr. 31 
din 1856 al jurnalului, 
vede lumina tiparului 
„Hora Unirii" de Va- 
sile Alecsandri, înso
țită de o notă care in
forma că „a fost com
pusă și în muzică na
țională de A. Flech- 
tenmacher și litogra
fiată în broșură". De 
altfel, întîlnirea talen
tatului bard de la 
Mircești cu presa nu 
era doar ocazionată de 
aceste versuri ce se 
vor constitui apoi în
tr-un veritabil imn al 
Unirii, ci obiectivul u- 
nionist era un crez po
litic nu numai de pri
mă mărime al acestuia 
ci și de mai veche 
obîrșie. După ce, în 
1852, încercase să e- 
diteze o revistă li
terară de atitudine 
unionistă, următoa
rea tentativă fu în
cununată de succes : 
la începutul anului 
1855 apărea la Iași 
„România literară", în 
care erau solicitați să 
colaboreze scriitori de 
pe tot cuprinsul țării. 
Fie în paginile acestei 
reviste, sau ale „Pro
pășirii" (vor semna 
frecvent scriitorii mol
doveni Costache Ne- 
gruzzi, Costache Negri, 
Mihail Kogălniceanu, 
Alecu Russo, A. Do- 
nici, G. Sion, D. Dăs- 
călescu, D. Rallet, la 
care se vor adăuga 
muntenii D. Bolinti
neanu, G. Creteanu, 
Al. Odobescu. pictorul 
D. Negulici), fie în alte 
periodice, scriitorii din 
cele două principate 
vor folosi cuvîntul ti
părit pentru mobiliza
rea națiunii la realiza
rea visului ei de se
cole.

La București, consti

tuirea în ianuarie 1857 
a Comitetului Central 
Unionist se va solda și 
cu apariția în februa
rie a aceluiași an a 
„Concordiei — jurnalu 
politicu și literar". 
Lecția istoriei se con
stituie într-un argu
ment de necontestat 
într-unul din articole
le publicate aici: 
„(Că) Principiul Uni
rii este baza pe care 
Ștefan cel Mare al 
Moldovei voia să re
formeze principatele, 
pe care Mihai Viteazu 
voia să le organizeze j 
și pe care a și izbutit 
pentru cîtva timp a 
se rezema...".

Unul din meritele 
„Concordiei" este _ și 
(aptul că ea a făcut 
cunoscută în Muntenia 
activitatea desfășura
tă de unioniștii moldo
veni. Pe lingă artico
lele proprii, acest bi- 
săptămînal, ca și alte 
publicații bucurește- 
ne, vor adăuga artico
lelor semnate de cola
boratorii redacției, și 
ample reproduceri sau 
corespondențe din pre
sa ieșeană. Ecouri ale 
evenimentelor unionis
te de la Iași publică 
și „Dîmbovița", avînd 
ca redactor-responsa- 
bil un alt fervent u- 
nionist: Dimitrie Bo
lintineanu. în artico- 
lul-program apărut în 
primul său număr (11 
octombrie 1858) era a- 
rătată utilitatea, aces
tei întreprinderi publi
cistice : „Ne vom sili 
a încredința pe ro
mâni că cea mai dulce 
fericire pentru dînșii 
este să poată zice în
tr-o zi: «Sîntem o na
ție ce prin virtuțile ei 
a făcut să mire Euro
pa»". Pentru apropie
rea acestei zile, ziarul 
bucureștean va folosi 
masiv nu numai eve
nimentele din Munte
nia, ci va însufleți și 
mobiliza cititorii, re- 
producînd pe larg și 
relatarea actelor simi
lare din Moldova, o- 
glindite de presa ie
șeană. La rîndul său, 
cea de-a doua serie a 
„Stelei Dunării" (1 no
iembrie 1858) apărută 
prin contopirea cu un 
alt periodic unionist 
purtînd simbolicul ti
tlu „Zimbru și Vultu- 
ru“, va publica pe 
larg, la rubrica „Cu- 
rierulu interioru" co
respondențele trimise 
de pe malurile Dîmbo
viței. La cealaltă ru
brică permanentă, de 
pe prima p a g i n ă, 
„Principatele Unite", 
sînt publicate o serie 
de articole care, pe 
lîngă informarea cu
rentă a cititorilor a- 
supra mersului eveni
mentelor, sugerează 
noi direcții și impera
tive. După ce fusese 
făcut un pas hotărîtor 
în direcția Unirii prin
cipatelor (5 ianuarie 
1859), în numărul său 
din joi 8 ianuarie, 
„Steaua Dunării", sa- 
lutînd entuziast acest 
fericit eveniment, își 
îndemna cititorii: 
„Curaj și credință, na
țiune română; nu a- 
vem Unirea, dar avem 
pe tron un unionist 
zelos ; dacă D-zeu a- 
jută și pe frații de 
dincolo de Milcov a 
avea unu asemene, 
vom putea în curînd 
cufunda glasurile noa
stre în o singură stri

gare, mare și fru
moasă ca și viitorul ce 
ea ne deschide : vivat 
România Unită

. . CU UTER!
DE AUR“

Presa vremii, nu
meroasele ziare în ca
re evenimentele popu
lare ale actului Unirii 
sînt relatate amănun
țit, oferă din belșug 
imagini ale spiritului 
acelei epoci de măreț 
avînt național.

în centrul majo
rității relatărilor, de
peșelor „eleptrice" și 
corespondențelor se 
situează acest unic 
erou făuritor de is
torie : poporul. Rîn- 
duri fierbinți une
ori epitete și exclama
ții stîngace, însă de o 
sinceritate și demnita
te specifică marilor 
momente ale istoriei 
naționale, transcriu cu 
fidelitate exemplară 
caracterul popular al 
înfăptuirii Unirii, re
acția maselor de ță
rani, lucrători, func
ționari și intelectuali 
la fiecare nouă victo
rie a „partidei națio
nale", unionistă și pa
triotică. Simțită ca o 
necesitate vitală pentru 
existența poporului din 
toate provinciile ro
mânești, Unirea este 
opera poporului, linia 
de dezvoltare a aces
tuia înseamnă și de
termină însuși mersul 
istoric necesar; Uni
rea din 1859 a și fost 
înfăptuită, în acele re
marcabile zile ale lui 
ianuarie, de către po
por, prin cei mai fideli 
reprezentanți și apără
tori ai intereselor
sale. Reflectînd re
acțiile maselor la eve
nimentele lunii ianua
rie 1859, ziarele nu 
făceau altceva decît 
să amplifice, conform 
celei mai evidente rea
lități, la proporțiile 
țării întregi această 
demnitate națională. 
Alegerea lui Cuza la 
Iași (5 ianuarie 1859) a 
stîrnit un val de entu
ziasm popular, concre
tizat în serbări, cînte- 
ce și jocuri. „Steaua 
Dunării", cel mai mar
cant ziar unionist ie- 
șan, condus de Kogăl
niceanu, relatează e- 
venimentul și, lucru 
important, face loc în 
paginile sale ecoului 
acestuia în județele
Moldovei, trimițătoare 
în acele zile, de entu
ziaste „depeșe telegra
fice". „între cele mai 
frumoase zile ce au 
putut avea pre iubita 
noastră patrie, istoria 
va trebui să cuprindă 
în sine cu litere de 
aur strălucita zi de 5 
ianuarie 1859", se spu
ne în depeșa botoșă- 
nenilor. Vestea e pri
mită la Tecuci cu ma
re entuziasm, la fel în 
Focșani etc.

Depeșa din 1859 a 
locuitorilor din Tecuci 
trebuie corelată acelei 
permanente încrederi 
a maselor largi în U- 
nire, dorinței lor fier
binți ca visul de aur

al poporului român să 
se împlinească. Mărtu
ria acestui patriotism 
înalt o găsim consem
nată nu o dată în zia
rul moldovean „Stea
ua Dunării". Iată o 
corespondență : „...so- 
cot însă de neapărat 
ca să mai știți că de 
la 1 iunie curent, de 
cînd adecă pe la noi 
s-au compus și sub
scris DECLARAȚIA 
UNIREI PRINCIPA
TELOR, pot a zice 
ținutul nostru în
treg se găsește în
tr-o poziție sărbăto
rească, dară sărbătoa
re liniștită și de care 
rari se văd- în însînge- 
rata istorie a unui po
por de nobilă origină 
(...) cum e al nostru. 
Sărbătoarea cu atît 
mai mult binevenită, 
cu cit tot acel ci are 
cît de puțină dreaptă 
judecată în Unire vede 
mîntuirea patriei ș-un 
viitor comparativ ace
lui ce l-am avut în 
memorabilele timpuri 
ale marelui Ștefan și 
Mihai Bravul. DECLA- 
RAȚIUNEA de care am 
atins mai sus e aco
perită de sute de sub
scrieri a populației 
(...). România întreagă 
de mult s-a convins 
că numai Unirea și ia
răși Unirea e scăparea 
și siguranța (...). Dato
ria noastră, însă, este 
de a întrebuința toate 
mijloacele putincioase 
și permise ca unor oa
meni ca să izbutim în 
scopul acesta ; să nu 
scăpăm și ocazia de 
față căci ne vom căi 
amar !“.

La vestea alegerii 
lui Cuza, conștiința 
împlinirii unui act is
toric e vie, glasul ce
tățenilor de peste tot 
fiind îndreptățit să 
ceară înscrierea „cu 
litere de aur" a stră
lucitei zile care con
stituia și începutul u- 
nei epoci de reforme 
democratice deosebit 
de însemnate. Consim
țirea unanimă asupra 
alegerii lui Cuza, re- 
prezentînd întruchi
parea celor mai înain
tate năzuințe ale epo
cii, este mărturisită de 
neîncetarea, timp de 
trei zile, a veseliei și 
serbărilor. Cităm din 
„Steaua Dunării" (10 
ianuarie 1859) : „Trei 
zile iată de-a rîndul și 
manifestările nu se 
sfîrșesc. Și ce înseam
nă mulțimea asta de 
lume și strigările aces
te entuziaste ? Ele sînt 
simțămîntul unanim 
care transportă țara în 
zilele de bucurie, în 
zilele de mărire ale 
unui popor întreg. Ale 
unui popor, zic (...) ci 
unii ce cu toții sîntem 
ieșiți din sinul poporu
lui, din sinul familiei 
române ; singurul nos
tru titlu de nobilitate 
(...). Nu este sărbătoa
re pentru români in 
care să nu se joace 
hora. Această horă, 
însă, este o scumpă 
moștenire strămoșeas
că, ea este simbolul 
vieții noastre naționa
le, căci ea închipuieș- 
te Unirea; să fim da
ră uniți, ca Domnul să 
fie una cu țara și țara 
una cu Domnul. Să 

trăiești, Măria Ta! Să 
trăiască Unirea !“. A- 
legerea Iui Cuza la 
Iași a umplut tuturor 
românilor inimile de 
nădejde în posibilita
tea Unirii, încît eve
nimentul e privit în 
Moldova, ca și peste 
Milcov, în Muntenia, 
din această luminoasă 
perspectivă. în ziarul 
bucureștean „R o m â- 
nul“ (director C. A. 
Rosetti) în editorialul 
din 6/18 ianuarie, se 
scrie : „Colegiul elec
toral din București au 
însărcinat ieri seara 
pe comitetul electoral 
a saluta pe prințul 
Alexandru Cuza, din 
partea alegătorilor 
d-aci prin depeșă e- 
leptrică, ceea ce s-a și 
făcut astăzi. Fie-ne 
ertat și nouă, în nu
mele presei celei libe
re, a striga : să trăias
că prințul Alexan
dru

SI SUVERANĂ"
La rîndul lor, zia

rele ieșene publică re
latări ample la alege
rea lui Cuza, în 24 ia
nuarie, ca domn și al 
Munteniei, realizîn- 
du-se astfel unirea ce
lor două principate 
sub același domnitor 
român. „Mai multe 
depeșe telegrafice so
site de la București — 
scrie „Patria" nr. 17 — 
felicită pe înălțimea sa 
Alexandru Ioan I, a- 
nunțîndu-i că în Adu
narea Electivă a Va- 
lahiei, astăzi în unani
mitatea voturilor înăl
țimea sa au fost ales 
domn stănînitoriu și 
a Valahiei" (articol 
intitulat „Vivat Româ
nia unită și suve
rană !“).

Evenimentele din. 
București în cele trei 
zile (22, 23 și 24 ianua
rie) ale Adunării de- 
putaților în clădirea 
din dealul Mitropoliei 
pun în lumină contri
buția maselor la rea
lizarea actului din 24 
ianuarie. Presa timpu
lui a consemnat zil
nic mersul lucrărilor.

După alegerea de- 
putaților, delegații ță
ranilor în Divan mo
bilizează masele. Ima
gini demne de pana 
autorilor de epopei ori 
de talentul creatorilor 
de mari fresce se suc
ced cu repeziciune în 
întregul județ Ilfov, în 
comunele învecinate 
Capitalei și apoi pe 
străzile Bucureștiului. 
Coloane de țărani vin 
din toate părțile către 
oraș. La 17/29 ianuarie 
deputatul de Ilfov, 
Mircea Mălăeru, e a- 
restat împreună cu to
varășul său Ștefan Va- 
siliu, scapă amîndoi și 
vin în București. în 
Colentina 2 000 de ță
rani sînt împiedicați, 
de armata trimisă de 

caimacami reacționari, 
să intre în Capitală. 
„Steaua Dunării", 
„Zimbru și Vulturu" 
relatează într-o co
respondență că în 
București vor veni 
60 000 de țărani. Chiar 
dacă știrea nu este 
exactă ea exprimă 
amploarea mișcării 
țăranilor în sprijinul 
Unirii, locul de frun
te pe care aceștia 
îl ocupă — alături de 
meșteșugari, funcțio
nari și intelectuali — 
la înscrierea luminoa
sei pagini a Unirii din 
1859 în istoria patriei.

Se evidențiază rolul 
distinct în mobilizarea 
populației bucureștene 
îl au o serie de tineri 
„radicali", partizani ai 
„partidei naționale", 
printre care Nicolae 
Orășanu, loan Valen- 
tineanu, Constantin 
Racoviță, Mitică Ra- 
coviță, Ion Bălășescu 
ș.a. Ei merg în oraș, 
îndeamnă pe locuitori 
să vină pe dealul Mi
tropoliei să vegheze 
la alegerea domnului, 
în „Românul" C. A. 
Rosetti, directorul a- 
cestui ziar unionist, 
îndemna și el: „Cetă
țeni ai Capitalei! Voi 
fruntea nației, ve- 
ghoați!“ Contribuția 
tinerilor partizani ai 
„partidei naționale" 
este notabilă ; acei ti
neri despre care Ce
zar Bolliac spunea în 
„Buciumul" său : „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 a- 
rena politică — ba 
încă și a asista la a- 
cest concurs și a-și da 
votul; deși ea nu 
poate contribui d-a 
dreptul la edificiul ce 
se ardică pentru locui
rea ei chiar într-însul; 
dar această inimă a 
nației este chemată a 
da impuls în arenă, a 
cenzura pe cei ce lu
crează, a încununa sau 
a stigmatiza".

Iată acum, urmînd 
îndemnul scriitorului 
patriot, relatarea unuia 
din acești tineri entu
ziaști, slujitori ai inte
reselor poporului: „In
tr-acel ajun memora
bil (e vorba de ajunul 
deschiderii Adunării 
n.n.) după ce străbătui 
o mare parte a ulițe
lor și a mahalalelor 
(alți juni făceau tot ca 
mine, printr-alte părți) 
după ce intrai succe
siv în mai multe pră
vălii de neguțători, 
în case de cunoscuți, 
în tutungerii, în bă
cănii, în cîrciumi 
chiar, și prin toate 
locurile unde vedeam 
ceva oameni adunați, 
după ce făcui o cursă 
prin mahalaua vestită 
a tabacilor, prin piață 
și printr-o mare parte 
a cafenelelor Capita
lei, întinzînd propa
ganda în contra guver
nului, mă înturnai 
obosit acasă și, ca să 
mă pot odihni mai 
bine, mă apucai a-mi 
curăț! și a-mi îngriji 
armele" (N. T. Oră

șanu). „Vestiții" tă- 
băcari îndreptățesc 
din plin epitetul dacă 
ne amintim contribu
ția lor în alte mo
mente revoluționare 
din istoria poporului 
român. La 1821 peste 
1000 de „tabaci" au 
răspuns chemării dom
nului Tudor, la 1848 
ei erau în primele rîn- 
duri în acele fierbinți 
zile de iunie, acum, în 
1859, glasul lor a ră
sunat puternic, concu- 
rînd la realizarea pre
siunii maselor popu
lare decisivă în alege
rea candidatului par
tidei naționale, Al. I. j 
Cuza.- Din paginile în
suflețite ale aceluiași 
reporter febril care a 
fost N. T. Orășanu a- 
flăm că în mulțimea 
de oameni adunați pe 
dealul Mitropoliei în 
toate cele trei zile se 
aflau numeroși șco
lari, elevi din ulti
mele clase, studenți 
din școlile superioare, 
ucenici („călfi de ciz
mari", unii din ei). Cu 
toate restricțiile căi- 
măcăniei reacționare, 
poporul reuși să pă
trundă în curtea Mi
tropoliei încă în prima 
zi a deschiderii lucră
rilor Adunării (joi 22 
ianuarie 1859). Era o 
zi geroasă, cu zăpadă 
puțină și noroi înghe
țat. O mare de oameni 
pătrunse în curte „cu 
strigări asurzitoare de 
ura". Cînd caimacami 
ies, la un moment dat, 
afară, „strigăte de ne
mulțumire și de hulire 
au izbucnit din toate 
părțile" (Dîmbovița — 
24 ianuarie). în după- 
amiaza aceleiași zile, 
la vestea că 2 000 de 
țărani sînt împiedicați 
de armată să intre în 
București (prin Colen
tina) iar 200 au fost 
închiși, 200 din cei pre- 
zenți pe dealul Mitro
poliei pornesc să-i e- 
libereze. Acești 200 
sporesc pe drum ne
măsurat, ajungînd Ia 
bariera Moșilor, 8 000 ! 
Ajunși în Colentina ei 
dezarmează pe doro
banți, pun armele în
tr-o trăsură și se în
torc cîntînd Hora U- 
nirii.

„Naționalul" (nr 14 
din 25 ianuarie) repro
duce cuvintele propu
nătorului în Adunare 
al lui Alexandru loan 
Cuza : „Dar a ne uni 
asupra principiului U- 
nirii este a ne uni și a- 
supra persoanei ce re
prezintă acest princi
piu. Astă persoană este 
Alexandru loan Cuza, 
domnul Moldovei! Să 
ne unim asupra acestui 
nume și posteritatea 
ne va binecuvînta, țara 
ne va întinde mîinile și 
conștiința noastră va fi 
împăcată, că ne-am 
împlinit o datorie sfîn- 
tă“. „Atuncea, porțile 
Mitropoliei se deschi
seră și poporul se a- 
runcă înăuntru cu mii
le strigînd: Cuza, 
domn'. Ura, Cuza1“ 
Ziua alegerii lui Cu
za este relatată pe larg 
în numeroase ziare, 
descriindu-se entuzias
mul copleșitor al ma
selor a căror voință fu

sese îndeplinită. O re
latează ziarul ieșean 
„Steaua Dunării", în 
obișnuita coresponden
ță din București, apoi, 
la fel, tot ieșeanul „Pa
tria", după cum o a- 
semenea corespondență 
publică un ziar din 
Cluj. „Batista roșie"
— semnal pentru mul
țime de la una din fe
restrele Adunării în 
cazul în care lucrările 
n-ar fi mers normal
— n-a fost fluturată. 
Cuza fusese ales, ști
rea fiind difuzată la 
ora 1 d.a. Ziarele 
scriu :„Frații noștri ță
rani cari intraseră pe 
toate barierele capita
lei, de la deschiderea 
Adunării obștești și 
cari asistaseră pe tim
pul lungei seanțe în 
curtea și împrejurul 
sf. Mitropolii, lipsin- 
du-se de hrană zile în
tregi, în așteptarea re
alizării dorințelor na
ției strigau acum din 
toată puterea sufletu
lui lor: Să trăiască 
Cuza! Să trăiască 
domnul nostru !“ (Ro
mânul, 27 ianuarie); 
„Dumnezeule, ce popor 
este poporul român! 
Cînd se inspiră de vreo 
idee, uită toate intere
sele private și se con
sacră numai pentru 
triumful cauzei comu
ne ; (...) apoi, fără a se 
supăra pe ploaie, a- 
prind torțele și, cu mu
zica militară în mijloc, 
purced pe uliță (...) 
Astfeliu, poporul cu 
muzică, cu miliția, cu 
faclele aprinse s-au 
purtat pe toate ulițele 
urînd pe deputați și 
jucînd Hora Unirii pe 
Ia toate răspîntiile. 
Fapta este atît de ma
re, bucuria atît de ma
re, încît pana tremură 
în mina mea...! (Stea
ua Dunării, Patria —

După „prezentația 
deputăției din Bucu
rești înaintea preaînăl- 
țatului domn Alexan
dru Ioan I a Moldovei 
și a Valahiei" din 29 
ianuarie 1859 (Iași Pa
tria nr. 19 din 2 febru
arie), la 8 februarie 
1859 Alexandru loan 
Cuza și-a făcut intra
rea în București. Un 
nou prilej de a con
semna bucuria maselor 
față de înfăptuirea 
actului Unirii. Ziarele 
au relatat evenimentul 
situînd la loc de frun
te manifestările adezi
unii unanime, a între
gului popor. Uralele, 
cîntecele, iluminațiile 
și împodobirea orașu
lui pentru sărbătoreas
că primire exprimă, cu 
mijloacele reportajului 
consemnativ, adîncul 
sentiment patriotic din 
care s-a născut visul 
de unire al tuturor ro
mânilor. Valul de bu
curie și entuziasm ce 
străbate presa acelor 
zile, are rădăcini ne- 
desmințite în istoria 
constituirii și afirmă
rii conștiinței naționa
le a tuturor românilor. 
La intrarea lui Cuza 
în București citim în 

„Dîmbovița" — „bucu
ria generală matr fes
ta, cu entuziasmul cel 
mai călduros, speran
țele frumoase și încre
derea fermă ce inspiră 
pe tot românul în era 
măreață pe care pre
zentul o deschide vii
torului ; o epocă de re
naștere, de regenerare 
pe care țara o așteaptă 
după atîția timpi de 
nefericire și suferinți". 
Același ziar scrie : 
„Spectacolul cel mai 
frumos și mai măreț 
era mulțimea poporu
lui care se aglomerase 
ca să salute pe prin
țul constituțional; din 
strada Mogoșoaiei pînă 
la șosea, de-o parte, și 
pînă la Mitropolie, de 
alta, poporul furnica 
atît de numeros (...) 
Cortegiul înainta prin 
aclamările de bucurie, 
de felicitări, de Ura, 
ale poporului care-i 
înconjura trăsura (...) 
De la un Ioc i se arun
că mai mulți porum
bei ; m-s domnul prin
se unul și dezlegîn- 
du-1 îl liberă".

Luptătorilor pentru 
Unire li se aduc nu
meroase elogii: „Ro
mânii priveau cu o 
simpatie nespusă și cu 
o admirație profundă 
pe d. Kogălniceanu, i- 
lustru istoric al țării 
noastre, celebru redac
tor al Stelei Dunării, a 
căruia voce puternică 
răsuna de dincolo de 
Milcov și găsea un eco 
de simpatie în inimile 
noastre. D. Kogălhi- 
ceanu, căruia românii 
sînt datori atîtea idei 
instructive utile, nece
sarii, atîtea lucruri in
teresante, a cîștigat 
cu dnii V. Alecsan
dri și Costache Ne
gri iubirea și recu
noștința tuturor roma
nilor adevărați și 
cu inimă" (Dîmbovița 
nr. 36 din 11 februarie 
1859).

Pe tot drumul spre 
București Cuza a fost 
întîmpinat de mii și 
mii de oameni. încă de 
dincolo de pădurea Bă
noasa locuitorii Capi
talei s-au înșirat de-a 
lungul șoselei. „Mai 
este trebuință a vorbi 
despre marele entuzi
asm ce fu duminică ? 
Fana nu poate descrie 
acel entuziasm. Numai 
aceia ce au văzut ace
le zecimi de mii de oa
meni ce umplea strada 
Mogoșoaia de la bari
eră pînă la Mitropolie 
și mai multe poște îna
inte de București, a- 
cele ferestre și acope
rișuri de case garnisite 
de lume, acele stindar
de și decorații care 
împodobeau toate ca
sele, acele strigări ne
bune de entuziasm și 
veselie, acele buchete 
ce curgeau pe Prinț, a- 
cele arcuri de triumf 
ce se zăreau din dis
tanță în distanță, în 
fine acea iluminație 
splendidă și generală 
precum nu a mai vă
zut capitala noastră, 
trebuie, zic, să se fi 
văzut toate acestea 
pentru ca să poată ci
neva simți bine toată 
mărimea acestei sărbă
tori".
(Naționalul — 12/24 fe

bruarie 1859).

V. ARACHELIAN 
C. STĂNESCU
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SUEDIA. — Aspect de Ia expo
ziția de artă populară românea
scă care s-a deschis recent Ia 
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de peste 
hotare
Declarațiile președintelui brazilian Acțiuni ale patrioților

Evenimentele din Nigeria
Aniversarea 

eliberării Varșoviei
La 17 ianuarie, cetățenii 

Varșoviei și întreg poporul 
polonez au sărbătorit 21 de ani 
de la eliberarea capitalei de 
sub ocupația hitleristă.

In cei 21 de ani de la elibe
rare s-a născut o nouă Var- 
țovie, care numără în prezent 
1 250 000 locuitori. Ea a deve
nit al treilea centru industrial 
al țării, producînd 6 la sută 
din valoarea totală a produc
ției realizate în țară. Fiecare 
al 2-lea televizor, al 3-lea a- 
parăt de radio, al 10-lea bec, 
a 25-a tonă de oțel sînt pro
duse în Varșovia. In institute
le de învățămînt superior din 
Varșovia își desăvîrșesc anual 
studiile peste 30 000 de tineri. 
In Varșovia sînt ocupați în 
producție circa 700 000 de oa
meni ai muncii.

Sărbătorirea a 21 de ani de 
la eliberarea Varșoviei s-a 
desfășurat între 15—17 ianua
rie printr-o serie de manifes
tări cultural-artistice în școli, 
case de cultură și cluburi, ca 
și prin adunări și seri consa
crate acestui eveniment.

După trei zile de știri contra
dictorii, o serie de elemente vin 
să lămurească întrucîtva situația 
din Nigeria. Postul de radio La
gos a transmis luni o serie de 
declarații care atestă că, de fapt, 
aici a avut loc o lovitură de stat 
militară. într-un comunicat, se 
arată că „guvernul Nigeriei a 
cedat de bună voie puterea mi
litarilor" și că generalul Ironsi a 
format un guvern interimar „pen
tru a menține ordinea pînă cînd 
va fi elaborată o nouă constitu
ție". într-o cuvîntare rostită în 
aceeași zi, Ironsi care a declarat 
că „rămîne fidel guvernului" a 
pretins că venirea sa la putere 
„este condiționată de voința po
porului". El a declarat că este 
hotărît să „restabilească ordinea 
în regiunea Nigeriei de vest, unde 
tulburările continuă".

Tot mai multe știri atestă că 
primul ministru al Nigeriei de 
nord, Ahmadou Bello și cel al 
Nigeriei de vest, Samuel Akinto- 
na ar fi fost uciși de insurgenții 
conduși de maiorul Ngzewu, li
derul așa-numitului „Consiliu re
voluționar" care a început de 
fapt acțiunile loviturii de stat.

Potrivit unor știri neconfirmate, 
primul ministru federal Abubakar 
Tafawa Balewa s-ar afla în lo
calitatea Kalabar din Nigeria de 
est. Maiorul Ngzewu a declarat 
luni că se alătură guvernului, re
prezentat de generalul Ironsi care 
a declarat că l-a suspendat din 
funcțiune pe președintele țării și 
a dizolvat parlamentul federal. 
El a anunțat, totodată, că lide
rul politic Awolowo, condamnat 
în anul 1963 la închisoare fiind 
acuzat de complot antiguverna
mental, a fost eliberat.

Președintele Nigeriei, Azildwe, 
aflat la Londra, a declarat că in
tenționează să rămînă în Marea 
Britanie pînă cînd ordinea în 
țara sa va fi restabilită. „Nu vreau 
ca prezența mea să complice și 
mai mult situația", a menționat 
el, avertizînd împotriva scin
dării țării, pe care a apreciat-o 
drept „o calamitate".

Grecia: Greva 
lucrătorilor 

din transporturi
Greva muncitorilor de ia So

cietățile de autobuze și troleibu
ze din Atena a intrat în a doua 
săptămînă. Transportul în co
mun este aproape complet para
lizat în orele de vîrf. 90 la sută 
din salariații societăților partici
pă la grevă. Ei cer majorarea 
salariilor în conformitate cu 
hotărîrea tribunalului de arbitraj, 
pînă la 23 la sută în funcție 
de vechime. Salariații societății 
de autobuze din portul Pireu au 
declarat o grevă de solidaritate 
cu colegii lor din Atena.

Astăzi a avut loc o întîlnire a 
reprezentanților greviștilor în 
care s-a analizat problema inten
sificării luptei greviste și a ac
țiunilor de protest pentru a de
termina patronatul să accepte, re
vendicările juste ale muncitori
lor. Uniunea primarilor din regiu
nea Atica a dat publicității o 
scrisoare în care arată că se soli
darizează cu lupta greviștilor și 
cere ca transporturile în comun 
să fie date spre administrarea 
primăriilor

într-o declarație făcută cu 
prilejul numirii noului ministru 
al justiției, președintele Brazi
liei, Castelo Branco, a declarat 
că guvernul său „va" face tot po
sibilul" pentru a asigura desfă
șurarea unei „campanii electo
rale deschise" pentru desemna
rea succesorului său la postul 
de președinte.

Ministrul apărării, Costa e 
Silva, care acum întreprin
de o călătorie prin Europa 

și care și-a anunțat candidatura 
pentru alegerile prezidențiale, se 
bucură de sprijinul armatei. A- 
cest fapt, este dovedit, între al
tele, și de manifestația de sim
patie pe care i-au făcut-o un 
grup de peste 1000 de ofițeri 
brazilieni, atunci cînd, săptămî-

na, trecută, el a părăsit Rio de 
Janeiro. Cu acest prilej, el a de
clarat că partidul care îl va 
susține este însăși armata.

După cum se știe, în octom
brie anul trecut au fost desfiin
țate partidele politice din Bra
zilia rămînînd doar Alianța na
țională pentru reconstrucție, de 
tendință «proguvemamentală, din 
rîndurile căreia președintele 
Castelo Branco a propus să fie 
aleși viitorii candidați la postul 
de președinte al statului. Pe de 
altă parte, în Brazilia se crista
lizează acum o altă grupare po
litică — Mișcarea democratică 
braziliană, opusă alianței progu- 
vemamentale, care se pare că va 
completa șirul partidelor care își 
vor disputa fotoliul prezidențial.

sud vietnamezi
După ce în cursul zilei de 

duminică au avut loc o serie de 
ciocniri între forțele patriotice și 
trupele, americano-saigoneze în 
diferite părți periferice din 
Vietnamul de sud, agențiile de 
presă anunță că, în noaptea de 
duminică spre luni, formații ale 
unităților patriotice ,au desfășu
rat lupte în mai multe puncte 
din apropierea capitalei. O uni
tate regională a armatei de eli
berare din sectorul Saigon-Gia 
Dinh a atacat școala de ofițeri de 
infanterie și școala de ofițeri de 
blindate ale armatei saigoneze 
de la Tu Duc, la 15 km nord de

u.R.S.S. — O nouă șarjă de oțel la uzinele „Amurstal* din Habarovsk

capitală. O altă unitate a atacat 
postul guvernamental situat la 
18 km de. Cholon, iar o mină 
amplasată de patrioți a distrus 
complet turnul de observație al 
poliției din orașul Gia Dinh. La 
15 km sud de Saigon, patrioții 
au atacat cu foc de mortiere 
postul de comandă al unui ba
talion de parașutiști ai forțelor 
guvernamentale. Potrivit unui 
purtător de cuvînt militar, în 
toate aceste cazuri trupele gu
vernamentale au suferit pierderi, 
anunță agențiile de presă.

★
Agenția V.N.A. anunță că 

Prezidiul C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
se spune între altele: „De 
peste 20 de zile, autoritățile a- 
mericane fac fără încetare o 
reclamă zgomotoasă în jurul 
campaniei lor de sondare <* 
păcii. Tocmai în această peri
oadă însă, imperialiștii ameri
cani au intensificat războiul 
de agresiune din Vietnamul de 
sud, folosind o politică și pro
cedee de o nemaiîntîlnită cru
zime".

„Fiind în întregime de a- 
cord cu declarația din 5 ia
nuarie 1966 a Prezidiului C.C. 
al Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de sud 
și cu declarațiile recente ale 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam. Prezidiul 
C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam cere ca imperialiștii 
americani să respecte acordu
rile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam, să se re
nunțe la politica de agresiune 
față de Vietnam",

fi toreador...

ilt mai banal: perspec- 
a îmbogățirii „peste

JAPONIA. — Peisaj din insula Miadzima

Exces de zel

pe scurt
• CU PRILEJUL celei de-a 18-a aniversări a semnării Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistența mutuala dintre Republica Socia
listă România și R. P. Bulgaria, ambasadorul român în Bulgaria, loan 
Beldean, a olerit un cocteil în saloanele ambasadei. Au participai 
Pencio Kubadinski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Sava Ganov- 
ski, președintele Biroului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor externe și alte persoane oficiale.

• LA 17 IANUARIE, Mihail Roșianu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R. P. Ungară, a oferit în saloanele ambasadei un 
spectacol de gală cu filmul „De-aș fi... Harap Alb-. Au participat re
prezentanți ai vieții politice, economice, oameni de artă ți cultură, 
șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Budapesta, ziariști.

• LA STOCKHOLM s-a deschis o expoziție de fotografii, care în- 
tățișează aspecte ale dezvoltării economice din Republica Socialista 
România. Expoziția a iost organizată- de Asociația de prietenie Sue
dia — România și va rămîne deschisă pînă la stlrșitul acestei luni.

• La 17 ianuarie s-a înapoiat la Moscova delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovietice, în frunte cu L. Brejnev, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., care a făcut o vizită oficială în R. P. Mon
golă.

Cu. același avion a sosit la Moscova și delegația sovietică, în frun
te cu A. Șelepin, membru al Prezidiului și secretar al C.C, al P.C.U.S., 
care a făcut o vizită în R. D. Vietnam.

• JACQUELINE Kennedy, soția fostului președinte al S.U.A., asa
sinat in noiembrie 1963 Ia Dallas (Texas), a fost propusă de către 
majoritatea liderilor democrați din statul New Jersey drept candi
dat pentru Senatul american. Propunerea a fost făcută într-o scrisoare 
adresată președintelui organizației locale, Robert Burkhardt, de 
avocatul Thomas Muccifori. Ea ar urma să candideze Împotriva re
publicanului Clifford Case.

• UN CONFLICT diplomatic s-a produs între Marea Britanie și 
Zambia, în urma căruia Înaltul comisar adjunct englez la Lusaka, 
Mclineux, a fost rechemat definitiv la Londra. El fusese declarat 
persona non grăia de către guvernul Zambiei. Cauza exactă a con
flictului nu a fost dezvăluită. In cercurile guvernamentale din Lusa
ka s-a afirmat doar că măsura adoptată împotriva diplomatului bri
tanic a fost luată ca urmare „a unei anume acțiuni' a acestuia pe 
care guvernul Zambiei nu a putut-o tolera. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului britanic pentru relațiile cu Commonwealthul mențio
nează că guvernul Zambiei a adresat o plingere în legătură cu o 
scrisoare semnată de Molyneux. Nu este exclus ca disputa să se 
refere la vre-un aspect al crizei rhodesiene.

9 ÎNALTUL comisar al Indiei în Pakistan, Kewal Singh, a sosit 
luni la Karaci pentru a-și relua activitatea diplomatică. Totodată, se a- 
nunță că înaltul comisar al Pakistanului în India și-a reluat activi
tatea de la 12 ianuarie.

Deși pot fi adesea întilnite și fn unele 
țări latino-americane, luptele cu tauri, 
așa numitele „corridas", continuă să-și 
aibă patria in Spania. Mirajul arenei 
atrage foarte mulțl tineri. Dar, spre deo
sebire de imaginea toreadorului clasic, 
care se expune din spirit de bravadă, 
pentru ca, în cazul victoriei, să poată sa
luta triumfător publicul și să-și depună 
inima cu mal multe șanse de izbîndă la 
picioarele alesei, tînărul de astăzi este
atras de ceva n 
tlva cîștigului, 
noapte".

ineînțeles, mira
jul îmbogățirii în 
meseria de torea
dor nu se naște 
de la sine. El 
este creat și în
treținut de tot 
felul de patroni, 
manageri și in

termediari care încasează de pe 
urma spectacolelor cu „corri
das" sume într-adevăr exorbi
tante. Acești afaceriști au tot 
interesul ca numărul toreado
rilor și implicit, al spectaco
lelor, să crească tot mai mult. 
Potrivit ziarului „STUTT- 
GARTER ZEITUNG", Sin
dicatul național al spectacole
lor din Spania are în eviden
ța sa 178 de matadori „cu di
ploma', 1 700 de , noviUeros", 
care au numai examen de u- 
cenici, cîteva mii de aspiranți 
și mai multe sute de asistenți 
— în total peste 6 000 de oa
meni. Se remarcă, de aseme
nea, înmulțirea crescătorilor 
de tauri.

Profită însă toreadorul de 
pe urma spectacolelor pe care 
le oferă ? Dacă e o somitate, 
i se face și toreadorului parte 
la cîștig. Dar majoritatea celor

ce intră în arenă nu sînt somi
tăți. Ei sînt dornici să se a- 
firme, și de aceea, de multe 
ori, singura lor plată este fap
tul de a scăpa nevătămați. În
casările trec în buzunarele 
managerilor.

Partea tragică în această a- 
facere o constituie, potrivit a- 
celuiași ziar, faptul că în fie
care an, ea cere numeroase 
victime omenești. Aceste vic
time sînt în general așa nu- 
miții „maletillas", băieți între 
13 și 17 ani. Ei colindă ora
șele în speranța de a-și face 
„apariția" în arenă împotriva 
unor tauri sau în lipsa aces
tora, chiar împotriva unor 
vaci. Anumiți manageri lipsiți 
de scrupule le dau uneori a- 
cest prilej cu toate că știu că 
au ae-a face cu copii care 
nu-și pot da seama de carac
terul periculos al luptelor cu 
taurii. Dintre acești tineri se 
recrutează cel mai mare con
tingent de victime în fiecare 
an. Și mulți dintre ei își dau 
— uneori destul de tîrziu — 
seama că mirajul „corridei" 
reprezintă o sursă de neferici
re și nu de bunăstare.

ION D. GOIA

I n mitologia burgheză contemporană, legenda metamor
fozei capitalismului ocupă un loc de cinste. Expresia 
cea mai strălucită a acestei teorii este — precum se 
știe — descoperirea că în capitalismul zilelor noastre nu 
ar mai exista... capitaliști și că dreptul de proprietate 
n-ar mai exercita nici o influență asupra desfășurării 
vieții economice.

In Australia, în editura științifică din Canberra, a 
apărut o nouă carte pe această temă, scrisă de profeso

rul Thomas Brodfoot. Cartea are un titlu care stîmește curiozitatea: 
„Cine hotărăște politica marilor întreprinderi ?“. Iată concluziile prin
cipale la care ajunge autorul: 1. „Intr-o mare întreprindere tipică, 
proprietatea asupra capitalului ca sursă nemijlocită de influență, dis
pare... Marea întreprindere scapă de sub controlul proprietarilor ei. 
Pînă și latura cea mai importantă a muncii patronale — numirea 
personalului de conducere nu mai e de resortul proprietarilor, deoa
rece însăși natura marii întreprinderi impune completarea conducerii 
prin cooptare". 2. „Hotărîrile luate de conducătorii de întreprinderi 
nu sînt determinate de o tendință de a obține profit maxim. Dimpo
trivă, o mare întreprindere acționează în. concordanță cu interesele 
salariaților, debitorilor, creditorilor, furnizorilor, cumpărătorilor și 
concurenților, cu interesele întregii societăți".

Luate ca atare, asemenea „revelații" nu strălucesc prin originali
tate. Interesant este însă că „FINANCIAL REVIEW", revista ma
relui capital australian, respinge raționamentele lui Brodfoot ca un 
exces de zel. „Oricît ar fi de interesant prezentate unele idei — scrie 
această revistă, care se adresează doar cercului restrîns al oamenilor 
de afaceri — ele nu corespund deloc realității. Că micii acționari ai 
unei firme cu acțiuni împrăștiate nu exercită o influență directă asu
pra principalelor hotărîri ale conducerii respectivei întreprinderi — 
acesta e un adevăr bine cunoscut. Demonsțrîndu-l, autorul forțea
ză o ușă deschisă... El se îndepărtează însă de realitate, atunci cînd 
încearcă să extindă aceste afirmații asupra proprietarilor de între
prinderi". . . î,.; S .

Referindu-se la afirmația lui Brodfoot că proprietatea îl subjugă 
pe marele acționar, revista relevă ironic că „patronii suportă 
cu dragă inimă acest jug, mai ales că el nu există decît în mințile 
unor autori cu înclinație spre teorii țipătoare". Mai departe, „FI
NANCIAL REVIEW" îl dăscălește pe prea zelosul economist: 
„acolo unde există mari acționari și proprietari individuali — și 
acesta e cazul majorității marilor întreprinderi — ei sînt totdeauna 
cei care iau cele mai importante hotărîri și acesta în virtutea proprie
tății lor asupra capitalului. Impulsurile hotărîrilor pornesc de la cei 
cîțiva oameni care au cel mai mare control asupra întreprinderii prin 
capitalul învestit. Și, firește, ei țin seama mai întîi de interesele pro
prii, adică de interesul de a obține un cît mai mare profit".

Așadar, organul de presă al marelui capital australian, și-a permis 
să ironizeze, ca pe un exces de zel ridicol, strădaniile neoriginalului 
propovăduitor al „metamorfozei capitalismului". Oameni practici, 
stăpînii industriei australiene, își dau bine seama că o astfel de apă
rare nu le slujește, ci dimpotrivă, îi pune și pe ei într-o situație 
ridicolă.

EM. RUCĂR

Probleme ale învățămîntului 
britanic

Două rapoarte date publicității în Ma
rea Britanie atrag atenția asupra situați
ei copiilor și tineretului acestei țări atît 
în cadrul procesului de învățămînt cît și 
în viața de toate zilele. Primul din aces
te documente, elaborat de Uniunea națio
nală a profesorilor englezi, pune în dis
cuție locul pe care îl ocupă învățămîntul 
în viața statului.

A

Amnistie în Turcia
într-o declarație făcută la An

kara, ministrul justiției, Hasan 
Gincer, a subliniat că guvernul 
turc va prezenta parlamentului 
un proiect de lege în baza că
ruia vor fi amnistiate toate per
soanele condamnate de înalta 
Curte de justiție de la Yassiada, 
creată după răsturnarea regimu
lui lui Menderes. Persoanele am
nistiate, a precizat ministrul jus
tiției, nu vor beneficia însă, de 
dreptul de a alege sau de a fi 
ales.

După cum se știe, o parte din 
persoanele condamnate după 
zdrobirea regimului fostului pre
mier Menderes, au beneficiat de 
unele grațieri. în această cate
gorie intră spre exemplu, fostul 
președinte al Republicii Turcia, 
Celal Bayar.

Proiectul de lege prevede, de 
asemenea, reducerea pedepsei 
pentru persoanele condamnate 
după încercarea de lovitură de 
stat din 21 mai 1963. Se preve
de ca să fie amnistiate aproxi
mativ 20 000-de persoane.
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D
e fapt problema este 
mai veche. în repe
tate rînduri, de-a- 
lungul amlor, părin
ții și profesorii au 
protestat față de lip
sa de preocupare 
pentru dezvoltarea 
învățămîntului. Dar 
nu s-a întreprins nimic. Dimpo

trivă. în timp ce clasele sînt su
praaglomerate din lipsa unui nu
măr suficient de școli, autorități
le reduc fondurile destinate învă
țămîntului. S-a ajuns astfel, după 
cum arată „Guardian" ca, în șco
lile primare engleze să existe un 
număr de 70 450 de clase supra
aglomerate (în care învață un nu
măr mai mare de 40 de elevi) 
ceea ce reprezintă 64,4 la sută 
din total, iar în licee 50 383 clase 
supraaglomerate, adică 53,5 la 
sută din total.

Uniunea națională a profesori
lor englezi consideră că lipsurile 
învățămîntului se datoresc și nu
mărului redus al cadrelor didac
tice. în legătură cu aceasta, se
cretarul general al Uniunii, sir 
Ronald Gould, a anunțat lansarea 
unei campanii pentru sporirea nu
mărului profesorilor și învățători
lor. Copii ale unui document în 
această problemă au fost distri
buite membrilor Camerei Comu
nelor, autorităților școlare locale, 
asociațiilor de părinți, ale elevilor 
și altor organizații. „Uniunea — 
scrie ziarul „Guardian" — consi
deră că sînt necesari 110 000 de 
profesori noi. Dar problema de 
bază este lipsa banilor. Dacă au
toritățile locale vor să-și joace 
cum trebuie rolul lor ele trebuie 
să găsească fonduri necesare în- 
trucît educația nu este un serviciu 
local ci un serviciu național ad
ministrat pe plan local".

în cadrul unei conferințe de 
presă, Ronald Gould, a abordat și 
problemele actualului sistem de 
învățămînt din Marea Britanie 
compus din două tipuri de școli, 
dintre care unul are un caracter 
extrem de închis, fiind rezervat 
numai copiilor ai căror părinți 
dispun de posibilități materiale 
extrem de mari. El a declarat că 
din această cauză, în prezent în

vățămîntul „este singurul produs 
raționalizat" din Marea Britanie. 
„Raționalizarea" — a spus el — 
nu este directă, dar după siste
mul actual, în unele școli, copiilor 
li se spune : „Nu te poți înscrie 
aici". Gould s-a referit și la 
nemulțumirea produsă în rînduri
le oamenilor interesați de proble
mele educației, de știrea că auto
ritățile locale din marele oraș 
Birmingham au redus cheltuielile 
pentru învățămînt cu un milion 
de lire. El a subliniat că șocul 
produs a fost cu atît mai puternic 
cu cît majoritatea în consiliul 
municipal o dețin deputății labu
riști, iar conducătorii primăriei 
sînt laburiști.

Cel de-al doilea raport a îm
brăcat forma unui memoriu, 
semnat de 29 de profesori, mem
bri ai „Grupului de acțiune pen
tru combaterea mizeriei în rîndu
rile copiilor" și tratează situația 
alarmantă existentă în rîndurile 
unei însemnate categorii a copii
lor englezi. Se apreciază astfel 
că, numărul copiilor din familii
le sărace care trăiesc sub nivelul 
scăzut stabilit de oficiile de asis
tență socială este de 500 000 pînă 
la 1 000 000. S-a arătat că grupul 
cel mai mare al copiilor aflați în 
mizerie provine din familiile cu 
mulți copii, în care salariul capu
lui familiei este prea mic. „în 
condițiile existente — subliniază 
memoriul — nu se ppt procura 
nici lucrurile cele mai elementa
re. Copiii mai mari vin obosiți 
la școală, pentru că sînt nevoiți să 
doarmă mai mulți într-un pat. 
Pentru perioadele de iarnă ei nu 
au suficiente pături". Documen
tul, în care se cere majorarea 
imediată a ajutoarelor publice, 
care sînt, în prezent, insuficiente, 
a fost prezentat la reședința pri
mului ministru englez. Dar, după 
cum subliniază ziarul vest-ger- 
man „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", premierul Wilson care 
a discutat problema cu reprezen
tanții „Grupului" „nu a putut da 
asigurarea că se vor lua, fără în- 
tîrziere, măsurile ce se impun",

I. RETEGAN


