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Anii studen(iei sint ani de ucenicie științifică. In această 
etapă, odată cu însușirea unor trainice cunoștințe de specia
litate, studenții învață de Ia dascălii lor alfabetul muncii ști
ințifice.

Formele și metodele folosite în școala noastră superioară — 
în afara orelor de curs — pentru a cultiva la studenți cali
tățile necesare viitorului specialist și cercetător sînt, fără în
doială, perfectibile ; ele trebuie să țină seama permanent de 
dezvoltarea actuală a tuturor domeniilor științei și culturii.

CARE SINT CELE MAI BUNE SOLUȚII PENTRU A 
SPORI EFICIENȚA ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE A STU
DENȚILOR ? în numărul nostru din 13 ianuarie am publi
cat citeva puncte de vedere care încercau să răspundă acestei 
întrebări. Continuăm astăzi să publicăm alte puncte de ve
dere ale unor cadre didactice din Institutul politehnic bra
șovean. Adresăm totodată invitația la o discuție mai largă pe 
această temă.

- București
Muncitorii, tehnicienii și in

ginerii uzinei se angajează să 
depășească principalii indica
tori de plan pe anul 1966 ou :

ÎNTRECEREA
SOCIALISTA 1966

Uzinele
li

pe țărmul

de ILIE PURCARU

A

Sinaia

viitorului

Faruri
„Semănătoarea

Uzina mecanică

4 500 000 lei Ia produc
ția globală ;
4 000 000 lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată ;
200 000 lei economii Ia 
prețul de cost prin re
ducerea Consumurilor 
specifice de materiale ; 
0,5 la sută la productivi
tatea muncii;
să realizeze peste capa
citatea proiectată a tur
nătoriei de fontă malea
bilă 100 tone piese;
să realizeze peste plan 
250 de tone piese de 
schimb pentru asigura
rea campaniilor agri
cole pe anul 1966.

Din care pînă la 8 Mai, în 
cinstea celei de-a 45-a ani
versări a P.C.R.:• 1500 000 lei la pro

ducția globală:
1 500 000 lei Ia produc
ția marfă vîndută și în
casată ;
80 000 Iei la economii 
de materiale;
50 tone piese de schimb 
pentru mașini agricole.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la Vzina 
mecanică-Sinaia se angajează 
să realizeze în întrecerea so
cialistă peste planul anual 
următoarele:

• 1 000 000 Iei la produc
ția globală;
1 000 000 lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată ;
0,45 Ia sută la producti
vitatea muncii; 
300 000 lei economii 
prețul de cost; 
700 000 Iei beneficii.

• Conf. ing. 
MARIN UNTA- 
RU, prorector :

tmosfera începutului 
de an, în incinta unei 
uzine, are ceva din ro
mantismul marilor ple
cări. Ești parcă pe o 
navă, o navă gigantică, 
plină de freamăt, în di
mineața ieșirii în larg. 
Covertele strălucesc,

motoarele bat regulat și egal, oame
nii privesc înainte, mereu înainte, cli
pă de clipă. Vezi limpede aceste pri
viri, le simți direcția, chiar și atunci 
cînd, calmi, deși încordați, ochii ur
măresc doar unealta, spațiul restrîns 
descris de mișcările ei. în timpul 
muncii, în timpul pauzelor (poate și-n 
somn, îți spui), ceva din ființa aces
tor oameni veghează, gata să dea 
semnalul la orice schimbare ivită pe 
orizont. Acolo, undeva, sub linia de 
abur a orizontului (departe ? aproa
pe ? asta depinde de ei.') îi așteaptă 
țărmul cel nou.

Atmosfera primelor dimineți ale a- 
nului, într-o mare uzină, are ceva din 
începutul unei călătorii; ceva din 
nerăbdarea și febra inerente debutu
rilor, ceva din fiorul acela particular, 
„studențesc", propriu unui ajun de 
examen... Și mai ce, încă ?

Am trăit acest sentiment, vizitînd, 
cu cîteva zile în urmă, uzinele craio- 
vene „Electroputere" — creație a ani
lor noștri — înfloritoare cetate indus
trială în care istoria, deși tînără, e

bogată în fapte prestigioase, în care 
fiecare prag de an nou înseamnă, de 
vreun deceniu și jumătate, un start 
spre noi și spectaculoase priveliști, 
spre explorarea unor alte cote de re
lief ale noului, mereu și mereu mai 
înalte. Am vizitat Uzinele „Electropu
tere" — cea mai mare întreprindere 
a industriei noastre electrotehnice — 
în zilele cînd colectivele de munci
tori, maiștri, ingineri și specialiști 
dezbateau sarcinile de plan pe 1966, 
primul an al planului cincinal, fixînd, 
asemeni unor navigatori, parametrii 
înaintării, traseul, vizitele.

Călătorie în cincinal...
Care sînt cotele ? Ce țărmuri tre

buie atinse ? Și cită energie trebuie 
să dea, pentru asta, mintea și brațe
le oamenilor ?

in jurnalul de bord al uzinei, coor
donatele anului 1966 — desprinse din 
Directivele Congresului al IX-lea al 
Partidului — sînt însemnate prin cî
teva cifre, mareînd, fiecare, plusuri 
sensibile față de anul trecut, noi a- 
vîntări îndrăznețe spre larguri. Pen
tru principalii indicatori valorici, 
creșterile reprezintă 18,6 la sută (la 
producția globală) și 16 la sută (la 
producția marfă), productivitatea 
muncii urmînd să sporească cu 15,1 la 
sută.

Pînă aici, aceste cifre nu spun prea 
mult. Ele ar deveni, fără îndoială, 
mai elocvente, dacă le-am raporta la 
creșterile anterioare ale producției, 
aliniind serii de cifre care pretind, 
fiecare, cîte un semn de exclamare, 
ca un superlativ. (In ultimul deceniu, 
de pildă, producția acestor uzine a 
crescut de peste 30 de ori! Dar cîte 
semne de exclamare sînt admisibile ?). 
Și, în sfîrșit, aceste cifre ar căpăta o 
nouă semnificație dacă le-am trans
forma în produse — în numeroasele 
mărfuri pe care le poartă uzina-navă 
spre noile țărmuri — de la motoare 
și aparate electrice de toate tipurile, 
de toate dimensiunile, pînă la marile 
transformatoare de forță, pînă la lo
comotivele Diesel-electrice. Celor 50 
de noi produse intrate în fabricație

că pentru susținerea u- 
nei asemnea informări 
trebuie să fie solicitați 
și studenți cu dificultăți 
în pregătirea profesio
nală. Ședințele de in
formare să aibă o dura
tă între 30 de minute 
și o oră și să fie ținute 
lunar sau bilunar, fără a 
a încărca programul 
studenților.

O altă formă de acti
vitate a cercurilor, mai 
pretențioasă, dar mai e- 
ficientă decît cea folo
sită pînă acum (studen
tul primea o temă pe 
care s-o cerceteze sub 
îndrumarea unui cadru 
didactic) ar fi aceea a 
antrenării unui număr 
restrîns de studenți, din
tre cei mai capabili, la 
munca de cercetare a 
cadrelor didactice. Cu
plați la aceste colective 
de cercetare, cîte 1 sau 
2, studenții se pot fa
miliariza cu documen
tația tehnico-șțiințifică, 
aparatura și metodolo
gia cercetării. Primind 
să rezolve singuri o anu
mită problemă în cadrul 
acestei cercetări com
plexe, studenții își pot 
valorifica rezultatele 
muncii în cadrul cer
cului și, continuând a- 
profundarea lor, într-un 
proiect de diplomă.

— Despre o cerce
tare științifică în sensul 
real, complet al noțiu
nii, consider că la stu
denți nu se poate vor
bi decît în puține ca
zuri. Modul în care a 
fost organizată pînă a- 
cum activitatea cercu
rilor științifice studen
țești nu creează nici po
sibilitățile necesare unei 
munci științifice ca ata
re, și nici nu permite 
cea mai bună selecție a 
studenților cu aptitudini 
pentru asemenea mun
că. Avem în institut un 
număr mare de cercuri, 
de teme de lucrări, dar 
miezul acestei munci nu 
a ajuns să fie decît în 
puține cazuri la nivelul 
unei cercetări. După 
discuțiile purtate în a- 
cest an în consiliile ști
ințifice și în ședințele 
de catedră, concluziile 
la care s-a ajuns, și 
pe baza cărora ne gîn- 
dim să organizăm ac
tivitatea științifică a 
studenților, se referă la 
două forme principale 
pe care le socotim mai 
eficace, capabile să 
contribuie substanțial la 
formarea gîndirii știin
țifice a studenților. Un 
aspect îl constituie in
formarea științifică și 
tehnică în cadrul aces
tor cercuri pe baze mai 
largi decît la cursuri. 
Asemenea informări pot 
fi făcute de colective de 
studenți, după o cerce
tare bibliografică și 
puse în discuția unui 
număr mare de stu
denți, a întregului an, 
pe secții de specializare. 
Această formă de acti
vitate nu necesită apa
ratură de laborator ci o 
îndrumare permanentă a 
muncii studenților care 
pregătesc informarea. 
Dacă în felul acesta îi 
vom obișnui pe stu
denți cu studiul organi
zat al unei probleme în 
diverse publicații va fi 
destul de mult, pentru 
că documentarea este o 
primă și foarte impor
tantă etapă a oricărei 
cercetări. Considerăm

• Prof. dr. docent 
SILVIU CRIȘAN, 
șeful catedrei de 
tehnologia 
strucției de 
șini :

con- 
ma-

de aAvem datoria 
forma încă din băncile 
facultății cadrele vii
toare de cercetători. A- 
ceasta presupune însă 
un contact mult mai 
strîns și mai profund 
decît pînă acum între 
profesori și studenții 
care dovedesc posibili
tăți reale pentru cerce
tare. Aceasta se poate 
realiza lucrînd numai 
cu cei mai buni stu
denți, integrîndu-i în

Anchetă 
realizată de 

ION TRONACIn carnetul.studentei'Marga
reta Botez din anul V al Fa
cultății de filologie din Iași 
examinatorul a trecut nota 10

Foto; AGERPRES

(Continuare
in pagina a II-a)

UN NOU OBIECTIV Consiliului de Stat II

produc-

Mai: 
produc-

„Popas' In luminiș
Foto: N. NICOLAESCU

•
Din angajamentul anual 

va realiza pînă la 8 Mai 
cinstea celei de-a 45-a 
niversări a Partidului Comu
nist Român, următoarele :

• 300 000 lei la producția 
globală;

• 300 000 lei la producția 
marfă vîndută și înca
sată ;

• 100 000 lei economii Ia 
prețul de cost;

• 200 000 Iei beneficii.

de postav-Buhuși
Textiliștii Fabricii de postav- 

Buhuși, se angajează ca în a- 
cest an și în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a P. C. R. să 
obțină peste prevederile pla
nului :• 2 500 000 lei la produc

ția globală;
2 500 000 lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată ;
0,2 la sută la producti
vitatea muncii;
1 500 000 lei economii 
la prețul de cost;
1 000 000 lei beneficii;
40 000 mp țesături de 
calitatea I;
7 articole noi.

Din care pînă la 8
• 1 000 000 lei la 

ția globală;
1 000 000 lei Ia .
ția marfă vîndută și în
casată ;
500 000 lei economii Ia 
prețul de cost;
500 000 lei beneficii:
15 000 mp țesături de 
calitatea I;
3 articole noi.

(Continuare in pagina a II-a)
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TERMINAT

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Lucrări
le de construcții ce se desfă
șoară pe șantierul uzinei de 
cupru din cadrul Combinatu
lui chimico-metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Baia 
Mare au înregistrat primele 
rezultate ale acestui an.

De curînd a, fost terminat 
un nou obiectiv — depozitul 
central de concentrate — ul
timele operații fiind cele de 
montare a două poduri rulan
te. și a liniilor C.F.R.

în ziua de 21 ianuarie 1966 
avut Ioc ședința Consiliului 

de Stat, prezidată de tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: 
Constanța Crăciun, Mihai Ge
re, Ilie Murgulescu — vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu —: se
cretarul Consiliului de Stat, 
Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin

a
Drăgan, Suzana Gîdea, Atha- 
nase Joja, Cristofor Simiones- 
cu, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs și Iacob Teclu, mem
bri ai Consiliului de Stat.

Au fost adoptate decrete și 
hotărîri privind diferite do
menii ale activității de stat 
și obștești.

în continuare, Consiliul 
rezolvat lucrări curente.

a

(Agerpres)

*

I
I
I
I
I
I

La 21 ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a primit pe tova
rășul Boșko Șiijegovici, președintele Comi
siei pentru relații internaționale a Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită în tara noastră.

La primire, care a decurs într-o atmosferă 
prietenească, a participat tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de fată Iakșa Petrici, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București.

Producțiile medii
pot ajunge

ooperativa agricolă 
din Buda-Palanca, 
raionul Ploiești, are 
suprafețe întinse de 
teren cuprinse în zo
ne nisipoase și argi- 
loase, mai puțin pro
ductive, pe care, în 
anii trecuți, se ob

țineau recolte mici. Cooperatorii 
au hotărît să transforme aceste 
sole în pămînt rodnic și, în ulti
mii ani, au făcut importante lu
crări de ameliorare și de fertiliza
re, administrînd diferențiat canti
tăți însemnate de îngrășăminte chi
mice și naturale,. Despre rezul
tatele acestei acțiuni 
pe larg cooperatorii 
adunare generală.
darea de seamă 
trecut, și planul de producție pe

au vorbit 
la recenta 
Dezbătând 
pe anul

ADUNARI GENERALE DE DEZBATERI

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

DE PRODUCȚIE

la nivelul marilor recolte
1966, precum și proiectele de 
statut al cooperativei agricole, 
al uniunilor cooperatiste și al 
Casei de pensii a cooperatorilor, 
și-au exprimat hotărîrea de a 
munci neobosit pentru traduce
rea în viață a sarcinilor puse în 
fața agriculturii de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., stabilind, în 
acest scop, măsuri eficiente pen
tru sporirea continuă a produc
ției încă din acest an.

— Stă în puterea noastră să 
obținem recolte mult mai mari 
— spunea tovarășul NICOLAE 
OPREA, președintele cooperati
vei. Îmbunătățind șt fertilizlnd 
solurile sărace fi făctnd lucrări

de calitate și la timp am reușit 
anul trecut să depășim cu mult, 
la fiecare hectar, prevederile 
planului de producție. Depă
șirea producțiilor planificate 
ne-a dat posibilitatea să su
plimentăm contractele de livrare 
către stat cu importante can
tități care ne-au adus veni
turi suplimentare de aproape 
300 000 lei. In felul acesta, am 
putut adăuga sume mai mari la 
fondul de acumulări, iar valoa
rea zilei-muncă stabilită inițial la 
26 de lei a crescut la 41 lei. Deși 
ne lipsea apa pentru irigat grădi
na, am căutat-o și am găsit-o în 
ptnza freatică. Irigînd cu ea două

treimi din suprafața grădinii, am 
obținut la hectar în loc de 15 000 
kg de legume și zarzavaturi, peste 
37 000 de kilograme. Iată un ar
gument temeinic pentru extinde
rea irigațiilor pe încă 150 de 
hectare și la alte culturi, creînd, 
pentru aceasta, un bazin de acu
mulare pe aproape două hectare.

— Consider — spunea utecis- 
tul ALEXANDRU NEAGU — că 
succesele obținute de cooperativă 
puteau fi mult mai mari. Și noi, 
cei din brigada întîi de cîmp, pu
team realiza recolte egale cu 
membrii brigăzii a lV-a, care au 
obținut o producție de 4 600 kg 
porumh-boahe la hectar și 42 000

kg de sfecla de zahăr la hectar. 
Numai că la brigada noastră, în 
timpul lucrărilor de întreținere a 
culturilor, disciplina a lăsat de do
rit. Nu toți tinerii au participat 
permanent la muncă. Lucrările au 
fost din această cauză efectuate 
cu 2-3 zile întîrziere și în asalt, 
fără a se acorda atenția cuvenită 
calității. In viitor, organizația 
U.T.C. din brigadă va trebui să 
se preocupe mai îndeaproape de 
respectarea disciplinei de produc
ție de către tineri.

I. TEOHARIDE

(Continuare in pagina a Il-a)
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foileton
Rostogan 
la Topraisar

Acum cîteva zile am gă
sit întîmplător un plic cu- 
prinzînd o valoroasă lucra
re semnată de ilustrul și 
distinsul pedagog Marius 
Chicoș Rostogan, pe care 
pentru noutatea problemelor 
și a metodelor absolut ori
ginale și nemaiîntîlnite în 
nici o altă școală am găsit 
necesar s-o dau publicității.

„No, acuma vom căuta să 
ne rostim despre metoda de 
a preda în genere în școala 
de tractoriști de la Topra
isar, că nu degeaba am a- 
juns eu profesor la șeolerii 
aceia.

Apoi, musai, că misia pro- 
iesorului e să-i învețe pe 
șeolerii aplicățiupea tractoa
relor, mecanica dom'le, teh
nolog hia și alte istorii și me- 
toade moderne. Și atunci, 
musai să întrebi:

— Ce-i tractorul, Popăs- 
cule ?

— Tractorul este o drăco
venie de iiergtanie care 
scoate foc pe coadă și e 
încălțat cu șenile de fier 
sau cu roți de cauciuc, 
dom'le. Dacă elevul îți răs
punde astfel, îi spui : Bine, 
treci la loc, loază. Iar dacă 
nu răspunde, musai nățesar 
e să aplici metoda intuitivă 
și zici : „Papăscule, nățăsar 
e să te tunzi chilug, pentru 
că altfel nu-ți intră învăță
tura în cap. Se oprește în 
păr, rătane". Și îl dai repede 
afară din clasă și-l trimiți 
la frizer să se tunză. Și 
plnă nu vine cu capul „ta
bula rasa" nu-1 primești la 
lecție. Apăi musai că învă
țătura trebuie să i se li
pească de șeăfîrlie. Unii 
zic că această metodă n-ar 
purcede din pedagojia lui 
Pestaloțiu, ci din „căprăria* 
eminentului Moș Teacă. Cu 
atît mai bine zic, că doar 
Moș Teacă e de-al nost'.

Apoi, dacă nici această 
metoadă nu dă rezultatele 
cuvenite, merjem mai depar
te. 11 admonestăm pe școler 
cu mîncarea. In ziua cînd 
loaza nu ți-a răspuns lim
pede, nu-i dai permisiunea 
șă intre l.a masă. Și-l ții așa 
pînă flămînzește bine, că 
musai pe urmă șă se pună 
cu dinții pe carte. Ca un 
lup să răpede apoi ș-o în
fulece. Dacă școlerul e și 
mai îndărătnic, aplicăm me- 
toada scolastică, lăsîndu-1 
să ia contact deplin cu na

0 Hotărîre a Consiliului de Miniștri
Printr-e recentă Hotărîre a 

Consiliului de Miniștri au fost 
stabilite noi Tn&șurJ privind 
îmbunătățirea sistemului de 
valorificare s legumelor, car
tofilor timpurii și de vară, în 
vederea stimulării producției 
și mai bunei aprovizionări a 
populației și industriei. în Ho
tărîre șe arată că fondul de 
stat la aceste produse va fi 
format din producția unități
lor agricole de stat, din pro
dusele contractate sau achizi
ționate de la cooperativele a- 
gricole, de la membrii acesto
ra și producătorii individuali, 
de către organizațiile comer
țului de stat, ale cooperației 
de consum, de întreprinderile 
subordonate Ministerului In
dustriei Alimentare și Mi
nisterului Comerțului Exte
rior. Restaurantele, cantinele 
și alți consumatori colectivi 
pot cumpăra legume și fructe 
direct, pe cale contractuală, de 
la cooperativele agricole și 
prin achiziții de la membrii a- 
cestora și producători indivi
duali.

Cooperativele agricole, care 
încheie contracte,- beneficiază 
de credite pe termen lung

Faruri pe țărmul 
viitorului

(Urmare din pag. I)

în anul 1965 li se alătură, în 
anul acesta, alte cîteva zeci, 
marea majoritate fiind fabri
cate pentru prima oară în țara 
noastră (cum ar fi întrerupă
toarele Delle, care vor fi pro
duse în serie, sau locomotiva 
electrică de 6 580 C.P., o nouă 
realizare prestigioasă a indus
triei noastre socialiste). Circa 
40 la sută din produse vor fi 
destinate exportului, legînd u- 
zina craioveană cu numeroase 
puncte de pe planetă... Se im
pune din nou, și aici, un po
pas. In zilele acestea, în care 
oamenii de la „Electro- 
putere", redutabili meșteri și 
făurari de viteze, dezbăteau. 
cifrele înscrise în jurnalul de 
bord, undeva, pe un țărm po
lonez, sau și mai departe, în 
Asia, în locuri unde mesagerii 
uzinelor craiovene au pătruns 
deja de cîțiva ani, ca soli ai 
unei țări și ai unei civilizații 
pînă ieri ignorate, specialiști 
străini expediau uzinei scrisori 
în care, lăudînd comportarea 
perfectă a utilajului românesc, 
solicitau noi oroduse cu ace-, 
eași emblemă. (Am fost, mar-' 
tor la sosirea unei asemenea 
scrisori, adusă de secretara in
ginerului șef al fabricii de 
transformatoare în mijlocul 
ședinței de dezbatere a cifre
lor de plan. Scrisoarea a cir
culat din mină în mină, în tot 
timpul ședinței, ca un apel ta
cit și însuflețitor.

Acestea sînt noile țărmuri, 
cotele înscrise în jurnalul de 
bord al anului 1Q66, punctele 
care vor concentra — ridieîn- 

tura. Profesorul pleacă să-și 
vază de alte treburi, iar 
șpolerji -iămîn singuri să 
tocească manualele plnă nu 
le-o rămîne scoarța, măcar, 
sau să bată cîmpii ca să 
punoască terenul.

Apoi musai că după ace
ea șeolerii ies tobă de în
vățătură".

N.A. Dorind să mă con
ving de eficiența practică a 
acestor metode m-am depla
sat la Școala profesională 
de mecanici agricoli din To
praisar, unde, cu toată ștră- 
danfo n-am putut da de ilu
strul pedagog. Pentru a ne 
spulbera orice îndoială, însă 
tovarășa directoare a școlii, 
inginera Aurelia Șerban 
ne-a prezentat chiar și șta- 
tele de funcțiuni ale cadre
lor didactice. Totuși, nici 
acest lucru nu ne-a convins, 
din moment ce elevii Nico- 
Jae Gavriluț și Ismet Musle- 
din au declarat că în zilele 
de 22—23 noiembrie, fiind 
admonestați cu excluderea 
de la ore și de la masă, au 
avut o poftă grozavă de în
vățat, ,,tocind" 52 de cărți... 
la tabinet și erau gata să 
roadă voluminoasa carte 
de... bucate a cantinei.. Am. 
mai constatat, de asemenea, 
că efectul ultimei metode 
de desfășurare a procesului 
de învățămînt, în mijlocul 
naturii, despre care ng 
vorbea în lucrarea sa ijiis- 
trul pedagog a făcut inutilă 
prezența unor profesori pe 
primul trimestru la peste 
300 de ore, iar a elevilor, 
care au îndrăgit atît de 
mult acest procedeu, la a- 
proape 900 de ore.

Contestîndu-mi-se însă ca
tegoric prezența lui Marius 
Chicoș Rostogan la această 
școală, singura concluzie la 
care, am ajuns e aceasta : 
cîțiva profesori îndrăgind 
metodele distinsului peda
gog, transmise nouă prin 
Caragiale, au hotărît să-i 
continue opera și au scris-o 
chiar semnînd-o cu numele 
ilustrului lor înaintaș pe 
care și l-au ales ca pseudo
nim în semn de omagiu.

Ne surprinde însă faptul 
că asemenea pedagogi ino
vatori și creatori de noi 
teorii nu sînt răsplătiți 
cgm se cuvine pentru stră
dania și meritele lpr deose
bite.

GEORGE MIHAESCU 

pentru investiții și de credite 
pe termen scurt pentru pro
ducție, precum și, de. avansuri 
bănești, combustibili și ener
gie termică sub formă de abur 
și apă încălzită pentru nevoi
le de producție, pentru con
struirea de răsadnițe și sere. 
La o serie de produse și pen
tru anumite perioade se stabi
lesc prețuri ferme. Pentru a 
stimula producerea de legume 
în perioadele deficitare sînt 
prevăzute preturi corespunză
toare la legumele livrate. Pen
tru produsele destinate expor
tului în stare proaspătă sau 
conservate prin frig, cumpă
rate în condițiile de calitate 
prevăzute, șe vor plăti produ
cătorilor prime peste prețuri
le de contractare și achiziție. 
De asemenea, se vor plăti pri
me pentru cantitățile de caise, 
piersici, vișine, cireșe și căp
șuni necesare producției de 
compoturi pentru export, pre
cum și pentru mazăre, fasole 
verde și castraveți cornișon, 
livrați la export în stare con
servată.

Organizațiile și întreprin
derile contractante, se arată în 
Hotărîre, vor prelua peste 
cantitățile prevăzute în con

d-o la o nouă incandescență — 
energia1 miilor de oameni ai 
uzinei. 1
’. Călătorie în cincinal...

Asistând, ia „Electrdputere“,: 
la dezbaterea sarcinilor de 
plan pe anul 1966, ascultînd 
sute de luări la cuvînt, mai 
lungi sau mai scurte, de la 
cele cu caracter de dizertație, 
înțesate de termeni științifici 
și înconjurînd mari probleme 
de perspectivă, pînă la propu
nerile formulate laconic, în 
două-trei vorbe, dar vizînd 
deopotrivă o chestiune vitală 
pentru soarta producției, m-a 
izbit un fapt. Atmosfera mari
lor plecări, atmosfera romanti
că a începutului de călătorie, 
e înainte de toate o atmosfe
ră de lucru, în care febra și 
pasiunea sînt dominate de cre
ionul ridicat sever, ca un index; 
ele se subordonează, pînă la 
urmă, calculului rece, lucid, 
aprecierii severe a datelor, 
spiritului critic acut. Călătoria 
în cincinal ■— spun cei de la 
„Electroputere" — este o trea
bă de oameni maturi, cu con
știința răspunderii. Treabă de 
oameni serioși și gospodari, de 
oameni care, extrăgînd din 
cartea Directivelor cîtimea lor 
de răspundere și vis, măsurînd 
distanța pînă la țărmurile pro
puse, calculează de zece, de o 
sută de ori, pînă să hotărască 
traseul exact al noului drum. 
I-am auzit pe acești oameni 
vorbind. I-am văzut pasionîn- 
duse pentru o cifră, pentru o 
soluție tehnică nouă; le-am 
admirat propunerile ingenioase 
și îndrăznețe, care reliefau o 
nemărginită încredere în dru
mul lor înainte, în drumul pe 
care-i conduce partidul, punîn- 
du-le în față zarea unor pla
nuri de o unică măreție. Erau 
propuneri care reliefau, tot-

Elevele Victoria Tudorache și Valeria Văcâruș, din anul II țe- 
sâtorie al Școlii profesionale „Partizanul roșu" - Brașov, de
prind tainele meseriei sub îndrumarea atentă a instructoarei 

lor
Foto: S. VIOREL

Producțiile medii pot ajunge la nivelul
marilor recolte

(Urmare din pag. I)

— Prevederile cuprinse în pro
iectul de statut izvorăsc din însăși 
necesitățile, ce le impune crește
rea producțiilor și bunăstării noas
tre — sublinia, printre alți vorbi
tori, ION SCĂRLAT — secreta
rul organizației U.T.C. din briga
da a II-a de cîmp). Pentru acegșta, 
prezența zilnică la lucru a tutu
ror — și mă refer în deosebi la 
tineri — antrenarea lor în întrece
rea socialistă se impune ca o 
obligație de bază a organizației 
noastre oare se va ocupa cu toată 
răspunderea de educarea tinere
tului în spiritul dragostei față de 
muncă, față de cooperativa agri
colă și va stimula interesul tineri
lor pentru preluarea și aplicarea 
experienței brigăzilor și echipelor 
fruntașe, subliniată cu acest 
prilej. Există în cooperativa noa
stră posibilități suficiente ca pro
ducțiile medii să ajungă la nive
lul marilor recolte.

----

tract legumele obținute în 
plus de pe suprafețele con
tractate oferite de producători,,. 
Pentru asigurarea unei mai» 
mari cantități de legume în 
timpul iernii, organizațiile, în
treprinderile și unitățile con
tractante pot lăsa în custodie 
la producători, cu acordul a- 
cestora, legumele contractate 
sau achiziționate, plătindu-le 
în afara prețurilor de cumpă
rare cheltuielile de conserva
re stabilite împreună.

O serie de alte măsuri se 
referă ia sarcinile ce revin 
ministerelor și altor organiza
ții în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de transport a le
gumelor și fructelor, atît în 
privința ambalajelor, organi
zarea operativă a transportu
rilor, cît și asigurarea unor 
mijloace de transport specia
lizate.

Contractele privind livrarea 
de legume, cartofi timpurii și 
de seră încheiate anterior a- 
cestei Hotărîri sînt valabile 
pînă la expirarea lor, produ
cătorii beneficiind de avanta
jele noii reglementări înce- 
pînd cu producția anului 1966.

(Agerpres)

odată, o riguroasă apreciere a 
datelor vieții, 6 evaluare știin-' 
țifică,' realistă, d puterilor lor, 
a posibilităților și rezervelor 
interne ale producției.

Una din aceste ședințe mi s-a 
întipărit cu deosebire. Era o 
mină de comuniști, cei mai 
mulți tineri, și membrii orga
nizației de bază U.T.C., îm
preună cu alți invitați: . Se 
strînseseră într-o sală de pro
iectare, la etajul fabricii de 
aparataj a uzinei. Planșetele 
cu foi de calc, prinse în pio
neze, cu complicate scheme 
prefigurând necunoscute țăr
muri din viitor, fuseseră trase 
deoparte, lingă pereți. Aici 
vorbea pasiunea, vorbea încre
derea.
< L-am ascultat pe secretarul 
organizației de partid, Mari
nescu George, prelucrând ex
punerea, cu aplicații la proble
mele concrete ale producției 
din cadrul fabricii de aparataj. 
,1-am ascultat pe cîțiva ingi
neri — Nicolae Păduraru, Ilie 
Matei, Iulian Popescu — pro- 
punînd soluții operative, efi
ciente, de -dezvoltare, a cerce
tării științifice uzinale, suge
rând noi teme de cercetare. 
Cîțiva tineri, la rîndu-le, au 
pus ascuțite accente pe cele 
mai mobile și mai dificultoase 
probleme ale producției, care 
necesită intervenția științei; 
alții au pus întrebări...

După una din aceste dezba
teri prelungite, în care timpul 
trecuse pe lîngă noi fără să 
știm, dar purtîndu-ne cu- sine 
spre viitor, am avut, deosebit 
de pregnantă, senzația plutirii 
decise fără surprize, spre vii
torul concret, spre țărmul ce-l 
vom atinge mîine cu mina. 
Sala de ședințe se golea. Oa
menii se sculaseră de pe bănci, 
plecau în secții, spre vestiare.

La noi — a continuat el — re
tribuția suplimentară a fost apli
cată doar la cultura mare. Extin
derea ei și în zootehnie va spori 
cointeresarea îngrijitorilor de ani
male.

— In creșterea producțiilor un 
ajutor permanent ni-l dau meca
nizatorii — și-a început cuvîntul 
DESPINA IVAN, secretara comi
tetului organizației U.T.C. pe coo
perativă. Pînă acum ei primeau 
premii în bani ort produse după 
aprecierea consiliului de condu
cere, pentru depășirea producții
lor planificate.

Propun însă ca în 
proiectul noului sta
tut să se prevadă 
premierea mecaniza
torilor proportional 
cu sporurile de pro
ducție obținute de 
pe terenurile lucrate 
de el. Ar ii astfel un 
stimulent care ar 
duce la cointeresa
rea lor în obținerea 
unor rezultate din 
Ce în ce mai bune.

Analizînd cu spirit de gospodari 
sursele care vo, duce la sporirea 
producțiilor, cooperatorii din Bu- 
dn-Palanca și-au propus, în pla
nul de proiiuelie-pe aJiuȚ 1966. pe • 
care l-au aprobat,' bbiective îri- 

i drăznețe, a căror realizare va duce 
la întărirea economico-organiza- 
tbrîcă a. cooperativei lor, la creș
terea bunăstării membrilor ei.

O nouă sfajie de salvare 
în Capitală

începînd de vineri, Capitala are 
o noua stație de salvare. Ea este 
dotată cu 170 de autosanitare din 
care 60 înzestrate cu stații de ra- 
diorecepție, iar 20 vor fi utilate cu 
toată aparatura necesară reanimă
rii. Clădirea dispune de un com
plex modern de întreținere auto, 
garaj, stație de alimentare cu car
buranți și lubrifianți etc. Instala
țiile radio și telefonice permit să 
se răspundă la apelurile populației, 
în mod simultan de la 10 pupitre 
ale centralei telefonice, întreținîn- 
du-se legături telefonice și cu 50 
de unități sanitare ale orașului. O 
instalație de teleșpicher asigură 
dispeceratului stației dirijarea ope
rativă prin radio a autosanitare
lor aflate pe traseu, către punctele 
unde prezența lor este necesară 
de urgență.

(Agerpres)

Rămâneam- singuri în sala a- 
ceea, inundată vîhăt de fumat 
țigărilor. Eram singur ; mă în
conjurau, însă, în aerul vioriu 
cu falduri încremenite,-zgomo
tele înfundate ale mașinilor, a- 
ceste vibrații profunde, calme, 
egale, ca niște valuri care se 
izbesc de-un bordaj, într-o 
monotonă și surdă cadență, 
înaintam... înaintam, odată cu 
uzina, spre orizontul ce va fi 
atins cu siguranță, în ziua și la 
orele stabilite.

înaintam printre țărmuri 
masive de fapte, printre pri
mele fapte de muncă și de 
creație, ivite în întrecerea pri
mului an al planului cincinal, 
în întrecerea desfășurată în 
cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a partidului. Treceam 
printre fapte, printre veștile 
de întrecere ce se întretăiau, 
ivite de pretutindeni. Primele 
inovații, prezentate cabinetului 
tehnic de comuniștii Haralam- 
bie Pavlov și Ion Călin;.. A 
318-a locomotivă Diesel-elec- 
trică, intrată în probe la 5 ia
nuarie... Atelierul pentru pre
gătirea bobinelor de curent 
continuu M. R. a atins, odată 
cu 15 ianuarie, cifrele lunii fe
bruarie...

în curtea uzinei, la geamul 
cel mai apropiat, o lumină pu-' 
ternică. Farul de la catarg ?

La toate geamurile uzinei 
ard faruri care luminează 
pînă în viitor.

Ucenicia științifică 
studențească 

(Urmare din pag. I) 

preocupările de cercetare ale 
colectivelor de cadre didactice.

Tenis de masă
Echipele noastre 

victorioase în 
întîlnirea cu U.R.S.S.

• Aseară sala
sporturilor de la 

■Floreasca a găz- 
L duit dubla întîlni- 

■■Țd internațională 
de tenis de masă 
dintre echipele 
reprezentative ale 
României ‘ șl 

U.R.S.S. In ambele meciuri, victo
ria a revenit reprezentanților noș
tri ; la masculin scorul a fost de 
5—0, iar la feminin de 3—1, Iată 
rezultatele tehnice : masculin :
Rethi — Vardanian 2—0 ; Giurgiu- 
că — Gomoskov 2—0; Bodea — 
Amelin 2—0 ; Rethi — Amelin 2—1; 
Giurgiucă—Vardanian 2—0 ; femi
nin : Rudnova — Alexandru 2—1 ; 
Mihalca — Grinberg 2—1Mihal- 
ca, Alexandru — Rudnova, Grin
berg 2—0 ; Alexandru — Grinberg
2—1.

Astăzi după-amiază de la ora 
17 au loc meciurile': turneului in
dividual.

• Vineri la Poliștoacă în împre
jurimile Predealului au început în
trecerile campionatului republican 
de biatlon la care participă cei 
mai valoroși schiori din țară. Pro
ba individuală de 20 km a fost 
ciștigată în mod surprinzător de 
C. Carabela (A.S.A. Brașov) cu re
zultatul de lh27’36" (1' penalizare) 
urmat de N. Bărbășescu (A.S.A. 
Brașov) lh28'25" (4' penalizare) și 
Gh. Vilmoș (Dinamo Brașov) lh33' 
28" (7‘ penalizare).

• La sfîrșitul acesței luni, cei 
mai tineri halterofili ai țării noas
tre vor începe întrecerea pentru 
cucerirea titlului de campion re
publican de juniori.

După faza regională, programa
tă în zilele de 29—30 ianuarie, la 
sfîrșitul lunii februarie, la Craiova, 
se va desfășura finala campionatu
lui. Competiția va angrena în în
treceri peste 250 de concarenți.

(Agerpres)

Consfătuire a lucrătorilor din construcții
în aula Facultății de științe 

juridice a avut loc vineri ședința 
activului de partid din întreprin
derile și instituțiile de construcții 
ale Capitalei.

Au participat Florian Dănăla- 
che, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R., Ion 
Cozma, președintele Sfatului 
popular al orașului București, 
Emanoil Florescu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al

Numai așg studentul va putea 
deprinde metodologia cercetării, 

. va putea folosi mai mult apara. 
tura de laborator și beneficia de 
îndrumarga permanentă -a profe
sorului, se va integta ■ spiritului 
de muncă în colectiv, atît de ne
cesar astăzi în cercetarea de am
ploare.

Dorința și capacitatea de a ur
mări și prezenta o problemă teh
nică trebuie șă le dezvoltăm la. 
toți studenții. De ani de zile cate
dra folosește, pentru aceasta, 
cercul de informare tehnică. Stu
denții din anii mari (IV și V) îm- 
părțiți în cîteva colective, după 
limba străină pe care o cunosc 
mai bine (englpză,. franceză, rusă, 
germană), urmăresc în cărțile și 
publicațiile de specialitate noută
țile, descoperirile mai interesante; 
sub conducerea profesorului, ei 
prezintă apoi expuneri de 20—30 
minute în fața tuturor colegilor 
de an. Se puri întrebări, se dis
cută. Profesorul intervine, elarifi- 
cînd aspectele mai. puțin înțele
se. Considerăm de mare utilita
te asemenea cercuri, întrucît, pe 
lingă faptul că sînt o modalitate 
atractivă de completare a cuno
ștințelor, le formează studenților 
deprinderea de a studia științific, 
o bibliografie și de a expune, și 
susține o problemă. De asemenea, 
studenților li . șe demonstrează 
convingător cil de necesar .este 
pentru uri specialist să cunoască 
limbi străine și îi îndeamnă la o 
mai serioasă însușire a acestora.

• Prof. ing. WANYOREK 
CONSTANTIN, șeful catedrei 
de utilaje și tehnologia pre
lucrărilor la cald :

în activitatea științifică studen
țească, cercurile de informare sînt, 
după părerea noastră, o formă 
viabilă. în cadrul catedrei am or
ganizat asemenea activități cu 
studenții anilor IV și V, ani de

Comemorarea
lui Constantin David

Vineri după-amiază, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală a 
avut loc o adunare publică, orga
nizată de Comitetului orășenesc 
București al P.C.R. și Institutul 
de istorie a partidului de pe lingă 
C.C. ăl P.C.R., consacrată come
morării a 25 de ani de la asasina
rea mișelească de către legionari 
a lui Constantin David, activist 
de. seamă al Partidului Comunist 
Român.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Trofin, secretat' al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, vechi mili
tant! ai mișcării muncitorești, ac
tiviști de partid, membri ai fami
liei celui comemorat, muncitori 
din întreprinderile bucureștene, 
oameni de cultură din Capitală, 
ziariști.

Despre lupta și activitatea des
fășurată de Constantin David 
pentru libertatea poporului, îm
potriva terorii burghezo-moșie- 
rești, a vorbit Ion Turcu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

Pentru cauza dreaptă a parti
dului și a poporului muncitor, 
pentru viitorul luminos al patriei 
scumpe — a spus vorbitorul

Vizita in țara noastră a președintelui Comisiei 
pentru relații internaționale a C.C. al U.C.I.

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, între 18-21 ianuarie a 
făcut o vizită în țara noastră 
tovarășul Boșko Șiljegovici, 
membru- al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele 
Comisiei pentru relații inter
naționale a C.C. al U.C.I.

Oaspetele a fost primit la 
Direcția relații externe a C.C. 
al P.C.R., unde au avut loc 
convorbiri cu privire la rela

Planificării, reprezentanți ai unor 
ministere și organe centrale de 
stat cu activitate de construcții, 
proiectare și cercetare în acest 
domeniu, delegați din partea șan
tierelor și întreprinderilor de con
strucții și materiale de construc
ții bucureștene.

A fost prezentat un referat pri
vind activitatea de cercetare, pro
iectare și execuție în domeniul 
construcțiilor industriale și so

specializare. în probleme de spe
cialitate, cursul dă cunoștințe 
orientative, fără a intra în detalii. tatea cercurilor de informare ști

ințifică, stimularea lor la studie
rea unei largi bibliografii de 
specialitate, pentru elaborarea 
unor referate științifice de valoa
re.

în activitatea de pînă acum a 
cercurilor științifice studențești am 
remarcat, ca o caracteristică, fap
tul că se lucrează, de obicei, în 
salturi, mai mult în preajma sesiu- 
lor științifice. Consider că nu tre
buie să preconizăm un caracter 
de masă al cercetării studențești. 
Cercetarea presupune pregătire, 
aptitudine, timp. O consider po
sibilă pentru cei mai buni stu
denți din anii superiori (IV și V). 
Pentru ceilalți studenți cred că 
trebuie să ne orientăm către pro
blemele informării tehnice. O for
mă intermediară de activitate, uti
lă și posibilă, ar fi și construirea 
de către studenți a unor aparate 
de experimentare și măsurători.

în organizarea unor cercuri de 
informare pentru anii mari, la dis
ciplinele de specialitate, există cî
teva inițiative, cu tradiție de-a- 
cum, la noi în institut. Rămîne 
însă deschisă problema unor 
cercuri de informare la anii I și 
II, pentru disciplinele de cultură 
tehnică generală. Și încă un 
aspect mi se pare interesant 
de discutat. în momentul de față 
seria A a Gazetei de matematică 
și fizică se adresează cadrelor di
dactice, avînd mai ales preocupări 
metodice, iar seria B, elevilor. 
Lipsește o revistă pentru studen
ți, care ar putea deveni un stimu
lator important al interesului pen
tru disciplinele de cultură tehnică 
generală și chiar o tribună a 
schimbului de experiență între 
cercurile științifice de informare 

organizate la aceste discipline.

Ideea de ă face o activitate știin
țifică cu studenții; de a le trezi 
interesul pentru problemele spe
cialității și dincolo de ceea ce li 
se spune la curs este bună și 
trebuie să preocupe toate catedre
le. Considerăm că această activi
tate trebuie să aibă rolul de a 
stimula multilateral interesul stu
dentului pentru problemele spe
cialității sale. în catedra noastră 
se practică de cîțiva ani această 
formă de activitate științifică de 
informare cu masa studenților. 
Fiecare student cercetează o pro
blemă în sursele bibliografice și 
o prezintă apoi în scurte expu
neri săptămînale, tuturor colegi
lor, aceștia putînd pune întrebări 
și discuta în spirit critic. Obiectul 
informărilor îl constituie proble
mele de detaliu foarte importan
te și chiar principii noi introduse 
în procesul tehnologic, construcții 
de utilaje, materiale noi. Aceste 
expuneri completează fericit cu
noștințele predate în orele de 
curs, stimulează interesul și capa
citatea, de a face o investigație 

...științifică.

• Asistent BENKO IOSIF, 
șeful comisiei profesionale a 
Consiliului U.A.S.:

Eficacitatea activității în cercu
rile științifice depinde în mare 
măsură de interesul și pasiunea 
studenților, de răspunderea cu 
care ei privesc cerințele, exigen
țele formării ca specialiști com- 
petenți. în această direcție, aso
ciațiilor studențești le revin sar
cini complexe. Va trebui, mai 
mult decît pînă acum, să colabo
răm cu catedrele de specialitate 
pentru a sprijini buna desfășura
re a activității științifice a stu
denților. în primul rînd, preocu- 

s-au jertfit numeroși luptători co
muniști și antifasciști, acoperind 
cu glorje nepieritoare drumul e- 
rolc străbătut de P.C.R. de-a lun
gul a două decenii de luptă ile
gală.

Unul dintre acești eroi, de la a 
cărui asasinare mișelească de că
tre legionari se împlinesc zilele a- 
cestea două decenii și jumătate, 
este și Constantit David.

Visurile și idealurile pentru 
care a luptat și s-a jertfit Con
stantin David, ca și numeroși alți 
militanți revoluționari și patrioți, 
și-au găsit împlinirea în zilele 
noastre — a spus vorbitorul. 
Partidul Comunist Român dă o 
înaltă prețuire tradițiilor glorioa
se de luptă ale poporului nostru, 
militanților săi revoluționari, ce
lor ce s-au jertfit eroic pentru 
cauza clasei muncitoare, vetera
nilor mișcării noastre revoluțio
nare.

Cel mai înalt omagiu adus lui 
Constantin David și tuturor revo
luționarilor care au contribuit prin 
jertfa lor la făurirea României 
socialiste îl constituie înfăptuirea 
obiectivelor însuflețitoare stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
patriei și ridicarea ei pe culmile 
tot mai înalte ale civilizației.

(Agerpres)

țiile dintre cele două partide, 
a vizitat obiective economice și 
social-culturale din orașul 
București, regiunile Ploiești : și 
Brașov.

în ziua de 21 ianuarie, tova
rășul Mihai Dalea a oferit o 
masă în cinstea oaspetelui.

în aceeași zi, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București 
a oferit un cocteil la care au 
participat tovarășul Mihai 
Dalea și activiști ai C.C. al 
P.C.R.

I
I
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I
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cial-culturale, măsurile ce trebuie 
luate în scopul realizării în cele 
mai bune condiții a sarcinilor tra
sate în acest domeniu de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. Au urmat 
discuții.

în încheiere au fost aleși dele
gații care vor lua parte la consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor din 
construcții.

(Agerpres)

I
parea noastră va fi să atragem un 
număr mare de studenți la activi- I
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INFORMAȚII
Sosirea ministrului 
comerțului exterior 

și inter-german al R. D.
Germane

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală Solie Horst, minis
trul comerțului exterior și .in- 
ter-german al R. D. Germa
ne, care va semna Acordul în
tre guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Democrate Germane, privind 
livrările reciproce de mărfuri 
pe perioada 1966—1970.

La. sosire în Gara de Nord, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, alți mem
bri ai conducerii ministerului, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. 
De asemenea, erau prezenți 
Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
precum Și Fritz Leucht, ad
junct al ministrului concertu
lui exterior și ihter-german, 
care a condus, din partea ger
mană, tratativele de la Bucu
rești în vederea semnării A- 
cordului. ■ ,

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R. D. Germane a oferit miercuri 
seara un cocteil.

Deschiderea expoziției 
,,Imagini din Olanda"

La Casa de cultură a IRRCS 
din Capitală s-a deschis vineri 
expoziția „Imagini din Olan
da", în care sînt oglindite, prin 
intermediul a peste 100.de fo
tografii, aspecte din viața șl 
realizările poporului olandez, 
frumusețile acestei țări, obiec
tive industriale etc.

La vernisaj aii luat cuvîntul 
Octav- Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, și Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk, ministrul Olandei la 
București. Au fost prezenți oa
meni de cultură, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cinematografe
VIZITA

rulează lâ Patria, orele 9,45 i 
12) 14,15; 16,30; 19; 21,15.

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Victoria, orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 I 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 în completare
„Sport nr. 6/1965".

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG

(ambele serii) rulează Ia Repu-, 
blica, orele 0,30;’ 13; 16,45 ; ' 
20,15.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
riiteâză la București, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21 ; Ciulești, 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.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează Ia Luceafărul, . orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45 ; Feroviar, orele 9; 11,15; 
13,45: 16,15: 18,45; 21.

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Capitol, orele 9,30: 
11,45: 14; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Porțile de Fier" ; 
Grivița, orele 9,45 ; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21 în com
pletare ,,O grădină a artei", 
înfrățirea între popoare, orele 
10; 15,45; 18; 20,15.

FEMEIA IN HALAT
rulează la Festival, orele 10; 
12 , 14,15; 16,30; 18,45; 2J ; 
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 NEAGRĂ 
rulează lâ 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 BARIERĂ 
rulează la Doina, orele 11,30 
13,45; 1.6; 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.

TATĂL SOLDATULUI 
rulează la Dacia, orele 9—15 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21, în com
pletare „Meciul de ’fotbal Ro
mânia -— Portugalia" ; Ar‘.r, 
orele 10; 12,15; 15,30; 17 45;
20.

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;Ș0,

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează ia Crîngași, orele 
15,45; 18; 20.

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".

OAMENI ȘI DRAPELE
(ambele serii) rulează la Cos
mos, orele 16; 19.

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

SAȘA
rulează la Drumul Sării, orele 
16; 18; 20.

100.de


UNIREA PRINCIPATELOR —

pagină luminoasă din istoria patriei

LAUDA ISTORIEI
E poca constituirii 

statului național 
e marcată de un 
întreg capitol de 
istorie literară. 
Unirea Principa
telor este o temă 
scuntpă scriito
rilor și ea e frec- 
creația lor încă 

anul 1859. Cronici-
ventă în 
înainte de 
le secolului al XVII-lea, scri
erile cărturarilor școlii arde
lene, primele creații ale lite
raturii române moderne și 
cele următoare înlesnesc ur
mărirea unui proces de cris
talizare a conștiinței comu
nității de cultură a români
lor din cele trei provincii. Li
teratura populară constituie, 
la rîndul ei, o puternică pre
misă a unității naționale. A- 
celeași doine și colinde, ace
leași balade și basme ori pro
verbe și ghicitori circulau pe

tot cuprinsul țării. In „des
coperirea" poeziei populare în 
perioada revoluției de la 1848 
și după aceea ușor se poate 
observa năzuința scriitorilor 
de a valorifica un neprețuit 
tezaur național de comori ar
tistice.

Ideea unității 
străbate creația nu numai a 
celor mai marcanți 
dar și a celor mai mărunți, 
de talia unor G. Tăutu ori 
D. Dascălescu. în felul aces
ta se constituie un larg front 
al scriitorilor ca exponenți ai 
voinței populare de unire. 
Lauda istoriei — în legende 
și balade — este o expresie a 
sentimentului de iubire fier
binte pentru țară și propăși
rea ei. în 1857 Grigore Ale- 
xandrescu invocă faptele 
lustre" ale înaintașilor 
demnînd la unire pentru ob
ținerea unor realizări care 
să nu desmintă virtuțile ma-

naționale

scriitori

„ir 
în-

nif estate anterior: „Cînd ci
tim în vechea carte a istoriei 
străbune / Virtuți mari, ilus
tre fapte ale nației române, / 
Care inimă stă rece ? care su
flet nemișcat ? / Cine n-ar 
dori să vază țara sa în feri
cire, / Cu legi bune, cu legi 
drepte, în tărie și-n unire, / 
Cultivînd artele păcei pe al 
său pămînt bogat ?“, Credin
ța nestrămutată în unire, iz- 
vorînd din cele mai nobile as
pirații ale poporului, dă ver
surilor lui Alecsandri un aer 
ardent, profetic, un ton vehe
ment cu care se subliniază 
iminența unui act de impor
tanță vitală : „în zadar răii 
vreau în orbire / Cereasca 
lege a-mpotrivi, /Cerul voieș
te a ta mărire / Și tu, Mol
dovă, mare vei fi ! / în zadar 
cearcă ei să ridice / Un zid 
pe Milcov, despărțitor / Că
dea-va zidul și tu, ferice / Vei 
fi unită cu a ta sor“ (Moldo
va în 1857). înfăptuirea Uni-

rii inspiră talentul mai tu
turor poeților și prozatorilor 
secolului al XIX. Bălcescu, 
Russo, Alecsandri, Bolintinea
nu, Kogălniceanu, Bolliac, E- 
minescu, Creangă, Coșbuc au 
dedicat acestei însuflețitoare 
afirmări a unității naționale 
pagini emoționante. In 1858 
—1859 se scriu numeroase im
nuri, hore, marșuri, unele în 
ritm popular, multe dintre ele 
intrînd neîntîrziat într-o e- . 

^ervescentă circulație. „I____
a ta ivire, o, stea mult aștepta
tă / Pe orizontul dacic de groși 
nuori coplești" — exclamă C. 
D. Aricescu în „Unirea" (ace
lași, inspirat de marele eve
niment, va scrie și o piesă de 
teatru „Sărbătoarea naționa
lă"). Gh. Tăutu, foarte frec
vent în presa unionistă, G. 
Crețeanu, N. T. Qrășanu, G. 
Baronzi, G. Sion, C. A. Ro- 
setti, A. Sihleanu ș.a. com
pun zeci de poezii dedicate 
Unirii, iar parcurgerea lor

MIHAI EMINESCU iOSIF VULCAN

Minam Un riu

BE A fl ROMÂN
ce se pornește

convinge pe deplin asunra in
tențiilor tuturor acestora de 
a cinsti împlinirea unei aspi
rații scumpe poporului.

Deosebit de semnificativă e 
istoria genezei și circulației 
Horei Unirii a lui V. Alecsan
dri. Scrisă în 1856, într-o pe
rioadă de efervescență și en
tuziasm în jurul ideii de uni
te, poezia apare în Steaua 

.Salut Dunării din 9 iunie, pătrun- 
zînd repede în masele po
porului, circulînd pretutin
deni pe o melodie populara. 
Această îmbrățișare sponta
nă, neîntîrziată de către mase 
a versurilor bardului de la 
Mircești exprimă impresio
nant recunoașterea caracte
rului agitatoric, militant spre 
care năzuiau poeții vrerriii, De 
altfel, hora are o popularita
te excepțională, ea devenind, 
simbolic, un imn al înfrățirii 
românilor, incit următoarea 
definiție întilnită în ziarul 
„Steaua Dunării" din 10 ia
nuarie 1859 apare pe deplin 
justificată. „Nu este sărbătoa
re pentru români în care să nu 
se joace hora. Această horă, 
este o scumpă moștenire stră
moșească ; ea este simbolul 
vieții noastre naționale, căci ea 
închipuiește Unirea". Cezar 
Bolliac va scrie și el un vi
brant „răsunet la Hora Unirii 
de V. Alecsandri".

Cu vizionarismul său speci
fic, orientat de un patriotism 
exemplar, D. Bolintineanu, cel 
ce prevedea României „prin

secoli a ei înălțare" îi și pre
figurează țării. în următoarele 
imagini sugestive, această 
înălțare prin unire... „Un rîu, 
ieșind din sînul sorgintii ce 
îl varsă, / E mic, dar cît se 
scură, cît trece printre văi / 
Se umflă, se lățește, și mare 
se revarsă. / Așa și tu vei 
crește cu timpul, o, Unire ! / 
Pieri-vor și tiranii și robii 
demni de ei, / Ursita îți păs
trează în viitor mărire**.

In istoria literaturii române 
conștiința unității naționale a 
inspirat creații profund pa
triotice celor mai de seamă 
scriitori români. Opera lor 
îndreptățește elogiul marelui 
istoric și critic literar Geor
ge Călinescu, care a scris : 
„Avem o strălucită literatu
ră, care, pe de altă parte, în 
ciuda tuturor efemerelor vi- 
cistitudini, se produce pe te
ritoriul României Mari una 
și indivizibilă, slujind drept 
cea mai clară hartă a poporu
lui român". Eminescu, Haș- 
deu, Bolintineanu, . Slavici, 
Coșbuc, Rebreanu, Maiorescu 
și Goga „sint eternii noștri 
păzitori ai solului veșnic. Și 
după toate, după o prea lun
gă desconsiderare de noi în
șine, e timpul de a striga cu 
mîndrie împreună cu Miron 
Costin „Nasc și în Moldova 
oameni".

c. stAnescu

ION HELIADE RĂDULESCU

O noapte 
pe ruinurile
Tîrgoviștei

— fragment —
Aci îmi stau de față eroii Rumâniei
Din Cîmpulung, din Argeș, din Iași, din București, 
De la Țraian și Negru, martiri ai vitejiei 
Pînă la împilarea trufiei strămoșești.

Balcanul pînă-n poale-i văzu pe fiii Lunei 
Bătuți, goniți, nemernici, scăpare a câta ;
Dunărea este martur de prețul ăl cununai 
Ce fiii României știură a lua.

D-aici văz în Moldova toată slava romană 
A renvia sub Ștefan, și ai vechimii ani 
Iarăși a se întoarce ; a vitejiei hrană 
Subt el îmbărbătează a-nvinge pe tiran.

P-a Neamțului cetate, eu văz o eroină, 
Moldoveană în toate, spartană 1-al său dor, 
Certînd nemernicia la moldovean streină, 
Zicîndu-i ca să moară ori vie-nvingător.

Aci Mihai cel Mare deșteaptă bărbăție ; 
Steagurile destinse slobode fîlfîiesc, 
Subt dînsele el cheamă pe toată Rumania, 
Și trîmbița răsună, vitejii se-nmulțesc.

«c........ .......
18 veacuri au trecut însă și temeliile acestei vieți tot se 

clatină. Binecuvintată a fost sămînța. Bmecuvîntat e pămin- 
tul in care a fost sădită, vremile au fost și sint grozave.

Popoare și iarăși popoare au pierit, lumi întregi s-au ri
sipit de cind viața latină se păstrează în adăposturile din 
Carpați. Atunci cînd neamurile sălbatice porniseră dinspre 
Miază-noapte și Răsărit, ca să risipească comorile adunate 
la Miază-zi și Apus, atunci poporul român nu era decit ză
mislit, atunci însă, cînd aceste popoare răsfățate in biruințe 
și stăpiniri se pierd de pe țața pămîntului, atunci se ivește 
încetul cu încetul din Hemu și din Carpați un popor tînăr 
și plin de putere războinică, poporul român, gata de a în
cepe lupta pentru păstrarea individualității sale (...).

Cade Bizanțul, cade Bulgaria, cade Ungaria, cad toate 
țările pînă în Alpi; aici însă, la hotarele Europei, rarnine 
un pbpor mic care se închină, dar nu se supune, o mină 
dg oameni care prin bărbăție și înțelepciune știu să păs
treze sfințenia pămîntului de sub picioarele lor.

18 veacuri sint de cind viața latină a lost sădită pe acest 
pămint, unde sîntem noi în ciuda zguduirilor prin care a 
trecut; această viață înaintează mereu, sporind și întă- 
rindu-se. S-a păstrat însă și crește această viață nu pentru 
că erau mulți și puternici aceia care conlucrau la întemeie
rea ei, ci pentru că fiecare din cei puțini era mindru de 
munca înaintașilor săi. De cînd este suflet român pe fața 
pămîntului, românul a fost mindru de a fi român, și chiar 
atunci, cînd lumea îl privea cu dispreț, el își cinta doina, 
și în conștiința puterilor pe care le purta în sine privea 
mindru împrejurul său.

Sămînța, din care a răsărit acest popor, e nobilă, poporul 
nu va pieri, decit atunci, cînd românii vor uita noblețea se
minției lor.

Un riu ce se pornește 
Dintr-un măreț izvor 
Nu piere mișelește 
La poala stincilor, 
Și-n mersul țintei sale 
El sfarmă furios
Chiar stînca ce-i stă în cale 
Și merge în vale jos.

Altorelieful reprezentînd scena în care Moș Ion Roată dove
dește plastic boierilor retrograzi necesitatea și sensul Unirii

Dobrogeană
Dobrogean scăldat în soare 
Și în marea mișcătoare, 
Mă simțeam de jale plin, 
Căci pe lume-eram străin.

Dar de cind s-au făcut iară 
Țara mea română țară, 
Ceru-mi pare mai senin, 
Viața-mi pare fără chin.

Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română, 
Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pămîntul României !

Marea Neagră se-nălbește, 
Saltul ei se imblinzește, 
Dunărea cu al ei val 
Face pod din mal în mal.

Ardelean, copil de munte 1 
Ian ridică-acum cea frunte

Dar românii au un nume 
Pe cît vor trăi în lume.
Deci să-ncete poroclirea, 
Dezertarea, dezunirea.**

Au sosit ziua dreptății 1 
Ziua sfintă-a libertății ! 
Bradu-n munte înverzește, 
România-ntinerește.

Nici că-i știe vechea Famă. 
Pot să facă din Dacia, 
Pe dreptate, România ;

Transilvenii, bănățenii 
Nu-s în tablele d-aramă,

(Familia)

’) Patria.

Hora
★

Acvila străbună

MIHAIL SADOVEANU
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Ura, frați, în fericire ! 
Ura, frați, într-o unire 
Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pămîntul României.

Vom avea noi de mirese 
Ale țării flori alese.
Vom avea de lăutari 
Ale mărei valuri mari.

Tinde-acum frățească mină 
Peste Dunărea română 
Măi bădiță din Carpați 
Și din cîmpii cei bogați,

„Ce e astă împărțire 
Și a numelui smintire 1 
Că vlăscenii, moldovenii,

Ca să vadă lumea-ntreagă 
Hora strînsă care leagă 
Pe munteni, pe moldoveni 
într-un snop cu dobrogeni.

Bucimul lui Zamolx sună, 
Scoală Acvilă străbună, 
Scoate capu, te trezește, 
Du-te de te-ntinerește

Unirii

(Agerpres)

Popor de viță-naltă, 
Române, cintă, saltă, 
Că ești nemuritorii! : 
Nu piere mișelește 
Un riu ce se pornește 
Dintr-un măreț izvor ! Manifestări

VASILE ALECSANDRI

Ardealului
Și te-nsuflă de mîndrie, 
Că-mi ești fiu de Românie!

Ardeleni! lumea ne vede ! 
Muma °) dragă-n noi se-ncrede 
Căci de-acum românu-n lume 
A fi vrednic de-al său nume 1

Moment istoric : Adunarea electivă a Țării Romanești a ales, la rmdul ei, ca domn pe 
Alexandru loan Cuza

CEZAR BOLLIAC

dedicate

La Buzău și Ploiești, unde 
cu 107 ani în urmă Cuza 
Vodă în drum spre București 
a fost găzduit și condus de 
popor au avut loc simpozioa
ne, montaje literare, seri de 
poezie și conferințe consacra
te Unirii Țărilor Române,

La muzeele de istorie din 
Ploiești, R. Sărat, Tîrgoviște, 
Vălenii de Munte și la Muzeul 
satului din Smeeni, raionul 
Buzău, au fost deschise ex
poziții cuprinzînd documente, 
fotografii și alte materiale le
gate de acest eveniment.

Membrii cenaclurilor literare 
din școli prezintă în fața ele
vilor recitaluri de poezie inti
tulate „Poeții cîntă Unirea**, 
iar cei ai cenaclurilor drama
tice dau viață personajelor din 
povestea „Moș Ion Roată și 
Unirea".

Fă-ți apoi o avintare 
Și te-oprește-n Furu Mare 
Și-mi ațintă, fără frică, 
Soarele ce se ridică 1 
Tinde lung a ta umbrire, 
Chiamă-ți fiii la Unire ;

Dă din aripi și răcnește, 
îi adună le grăiește
Că Traian plin de ardoare 
Stă pe Omul în picioare, 
Le trimite voie bună
Și porunca-i așa sună t

BRAȘOV. Un simpozion în
chinat aniversării Unirii Prin
cipatelor Române a avut loc 
la Filiala Sibiu a societății de 
istorie și filozofie. Cu acest 
prilej âu fost prezentate co
municările „Ecoul Unirii' în 
Transilvania", „Importanța is- ' 
toritâ a Unirii", „Actul Uni- 
rii în literatura vremii în 
Transilvania".

în sălile Muzeului regional 
Brașov s-a deschis vineri o 
expoziție. Ea cuprinde ziare 
ale vremii din Transilvania 
care au publicat relatări asu
pra alegerii lui Al. I. Cuza, 
asupra entuziasmului maselor 
și importanței Unirii.

„Șl TATĂL MEU A FOST
UNUL DINTRE ACEȘTIA

■

um se știe, în generoasa 
Moldovă, ideea Unirii 
Principatelor cuprindea în 
ea noțiunea de sacrificiu 
— de sacrificiu conștient. 
Deci bătălia Unirii s-a dat 
aici, într-o societatea care- 
și avea făcută pregătirea 
prin tinerimea ei lumi-

nată.
în Moldova acelei epoci se tipărise 

„Cronica" lui Șincai, cu cheltuiala 
domnului, apăruseră „Poeziile popu
lare" ale lui Vasile Alecsandri, „Ro
mânia literară" și „Steaua Dunării", 
„Letopisețile" în ediția Kogălniceanu, 
„Cîntecele fi plîngerile" lui Dumitru

Bolintineanu. In atmosfera intelectua
lă de aici putuse trăi un Ion Ghica. 
Aici era patria cronicarilor și istorici
lor vechi, care cei dinții vorbiseră, 
pentru noi și pentru străini, despre 
unitatea neamului românesc.

(...) Strădania fără folos sunător e îm
prăștiată de boierimea mică, cea care 
ocupa slujbele țării, de profesori, in
stitutori, preoți. însuflețirea sfîntă pă
trunde și în rîndurile poporului de jos.

Numai cu elemente iluminate se pu
tea* duce luptă împotriva unui guvern 
reacționar, aservit intereselor turcești 
și austriace. Intr-un timp cînd opera 
aprig cenzura presei și a scrisorilor, se 
găseau umili conducători de diligențe

care duceau în saci oficiali cores- 
podența plăcută cîrmuirii, iar în sin 
ascundeau adrese și proclamații ale 
unioniștilor.

Cînd Vasile Alecsandri compune 
„Păcală și Tîndală", „Moldova în 
1857“, „Hora Unirii", apar oameni de
votați care să le imprime și să le răs- 
pîndească în mii și mii de exemplare. 
Profesorul litograf Parteni Antoni își 
stabilește o sucursală secretă a litogra
fiei sale în via lui Kogălniceanu de la 
Copou (unde locuiesc eu astăzi), și ele
vii de la Academia Mihăileană slujesc 
drept curieri. (Și tatăl meu a fost unul 
dintre aceștia).

In desfășurarea aceasta a energiilor

naționale către idealul unic, jertfă 
scumpă și sacră, care trebuia să devie 
zăporul nebiruit al unei primăveri 
nouă, s-a ridicat protestul pîrcălabului 
de Galați, maiorul-adjunct dom
nesc Alexandru Cuza.

După ce, în scrisoarea sa adresată 
cătră caimacan, enumera o serie de sil
nicii și nelegiuiri făptuite de organele 
administrației, viitorul domn al Uni
rii sfîrșește :

(...) Măsurile înspăimântătoare predo- 
minînd și sporind in tot ținutul Covur- 
luiului, mă văd silit, cu o vie părere 
de rău, împotriva dorinței și datoriei ce 
am a sluji Patriei intr-o vreme așa de 
gingașă, a vă cere demisionarea mea de 
la funcția de pîrcălab. fiind o tristă po
vară sub un asemenea sistem".

Cînd, deci, la 5 ianuarie, conducăto
rii unioniștilor moldoveni se înțeleg 
asupra persoanei lui Alexandru Cuza, 
alegerea lor nu e nici întîmplătoare, 
nici arbitrară.

Cuza înfățișa un simbol atît al aspi
rațiilor de Unire cît și al unor fierbinți 
doruri de cinste și dreptate, după care 
poporul nostru a tînjit întotdeauna.

(...) Vodă Cuza s-a dovedit, în cei șapte 
ani de domnie, a fi nedesmințit el însuși', 
credincios dreptății pentru cei umiliți 
și ofensați, credincios ideii naționale.

Și astăzi satele Moldovei sint pline 
de amintirea lui. La șezătorile iernii, 
țăranii bătrîni își aduc aminte nu u- 
mai de oca cea dreaptă a lui Cuza, dar 
și de obiceiul lui des de a umbla prin 
țară, spre a cunoaște suferințile celor 
umi’iți și a pedepsi pe asupritori și pe

slujbașii răi. Așa se povestește despre 
înfricoșata apariție care s-a arătat 
starețului grec de la mănăstirea Neam- 
țu. Vodă și-a lepădat straile sărace, a 
strălucit întru toată mărirea și a rostit 
potrivite vorbe de osîndă. Ascultătorii 
sfaturilor de sară află cu plăcere și 
despre sancțiunea aplicată unor vor
nici ticăloși, în anumite sate, unde a- 
celași voievod, cu înfățișare de negu
țător, poposea către amurgul serii, cînd 
Vin oamenii de la muncă și găsesc la 
poartă năcazurile. Stareți hrăpăreți, 
boieri asupritori, slujbași abuzivi; po
porul a pus asupra lor brațul de drep
tate a lui Cuza-Vodă.

Căci plugarul care venea din trecut 
aplecat asupra plugului și asupra braz
dei, ca un rob negru și tăcut, cunoștea 
întîia dată, sub domnul Unirii, un în
ceput de dreptate la care visaseră ne
deslușit șiruri de generații.

Cuza-Vodă a fost pentru țărănime 
adevăratul domn al adevăratei Uniri, 
al Unirii cu Legea și cu Țara. De 
aceea, în 1878, cînd a intrat la granița 
Sucevii trenul care aducea din străi
nătate trupul lui neînsuflețit ca șă fie 
îngropat la biserica lui, Ruginoasa, 
mulțimea răscolită din toate satele ți
nuturilor de margine a ieșit întru 
întîmpinare. In tot parcursul de la 
graniță la Ruginoasa, trenul cu sicriul, 
în mers încetinit, a trecut printre și
ruri nesfîrșite de țărani care stăteau 
îngenuîichiați, cu capetele plecate la 
trecerea domnului inimii lor, a domnu
lui rășcumpărării și dreptății lor.

*
CONSTANȚA. La fabrica 

textilă „întrecerea socialistă**, 
întreprinderea de producție a- 
limentară și taxtilă, întreprin
derea de transporturi în co
mun, autobaza IRTA-2, și alte 
unități din orașul Constanța 
s-a ținut vineri conferința 
„Unirea — aspirație seculară 
a poporului român, act ener
gic al națiunii române pentru 
unitate națională**.

La Casa de cultură din 
Medgidia a avut loc o intere
santă expuneie cu tema „Re
flectarea în artele plastice a 
actului istoric al Unirii**. La 
punctele culturale din stațiu
nile Eforie-nord și Eforie-sud 
au fost organizate lecturi, au
diții pe discuri și recitaluri de 
poezie dedicate Unirii.

★
GALAȚI. Vechile felinare 

de pe fosta clădire a vămii și 
de pe clădirea poștei din Foc
șani s-au aprins în mod sim
bolic. Bornele de graniță ce 
despărțeau orașul în două sint 
.zilnic vizitate de grupuri de 
elevi și oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții.



FRANȚA. — Aspect de la Expoziția de artă populară românească deschisă în orașul 
Levallois-Perret

Conferința de presă 

a lui U Thant
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a ținut o conferință de 
presă, în cursul căreia s-a ocupat 
de unele probleme internaționale. 
El și-a expus punctul de vedere 
privind mijloacele de reglementa
re a problemei vietnameze.

Abordind problema Ciprului, U 
Thant a spus că „este dificil să 
fie numit un nou mediator al 
O.N.U. în Cipru înainte de o 
oarecare perioadă de timp". El 
a adăugat că speră să poată ajun
ge la un acord între părțile in
teresate asupra unei formule 
care să permită continuarea efor
turilor de mediere în conformitate 
cu rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate.

In altă ordine de idei, U Thant 
a declarat că va informa, înainte 
de luna iunie, pe membrii Consi
liului de Securitate dacă va soli
cita un nou mandat pe termen de 
cinci ani ca secretar general ni 
O.N.U. la expirarea, în luna no
iembrie, a mandatului său actual.

Mandat de arestare împotriva 
ministrului de interne marocan

Procurorul Republicii Fran
ceze, Chavanon, a anunțat că 
judecătorul de instrucție 
Zollinger, care anchetează „ca
zul Ben Barka", a lansat man
date de arestare internaționa
le împotriva generalului Ouf- 
kir, ministru de interne în 
guvernul marocan, și împotri
va colaboratorilor săi Dlimi, 
director al Siguranței naționa
le marocane, și Chtouki, agent 
al serviciilor secrete maroca
ne, toți trei implicați în răpi
rea liderului opoziției maro
cane, Ben Barka. Comunicatul 
dat publicității precizează că 
o comisie rogatorie a remis la 
17 noiembrie autorităților ma
rocane o cerere ca generalul 
Oufkir și maiorul Dlimi să de
pună mărturii asupra împre
jurărilor dispariției lui Ben

Barka. Această cerere a justi
ției franceze, se spune în co
municat, nu a găsit nici un 
ecou la Rabat.

într-o declarație făcută în 
capitala Marocului la 15 no
iembrie, generalul Oufkir a 
subliniat că „în calitate de fost 
ofițer francez afirm că nu am 
nimic de-a face cu răpirea lui 
Ben Barka".

Referindu-se la mandatul de 
arestare internațional, lansat 
împotriva ministrului de in
terne al Marocului, agenția 
France Presse scrie că prin a- 
ceastă măsură „guvernul fran
cez dorește să meargă pînă la 
capăt pentru rezolvarea „ca
zului Ben Barka", în ciuda 
faptului că aceasta ar putea 
provoca o gravă criză între 
Franța și Maroc".

Demisia guvernului Moro
Vineri după-amiază, primul 

ministru, Aldo Moro, a prezen
tat președintelui Republicii Ita
lia, Giuseppe Saragat, demisia 
guvernului său. Președintele re
publicii a acceptat cererea de 
demisie sub rezerva de a da un 
răspuns definitiv în urma con
sultărilor pe care le va între
prinde sîmbătă. El a cerut lui 
Aldo Moro să asigure în con
tinuare rezolvarea problemelor 
curente ale guvernului.

Hotărîrea de a demisiona a 
fost luată în ultima ședință a 
Consiliului de miniștri, de vineri 
dimineța, cînd s-a discutat si
tuația creată în urma respingerii 
în parlament a proiectului de 
lege cu privire la organizarea 
învățămîntului preșcolar de stat. 
Joi seara, după cum se știe, 
guvernul a fost pus în minori
tate cu prilejul votării în parla
ment a proiectului de lege amin
tit. In favoarea proiectului au 
votat 221 de deputați, iar împo
trivă s-au pronunțat 250 de 
deputați. La vot au participat 
numai 471 din cei 630 de mem
bri ai Camerei. După cum s-a 
calculat, mai mult “de 100 de 
deputați din partidele de coali
ție au votat împotriva proiec
tului de lege dar pînă acum nu 
se știe sigur în ce mod au vo
tat diversele grupări parlamen
tare. Este de menționat faptul 
că joi seara s-a procedat la vo
tarea prin scrutin secret în timp 
ce, cu o zi înainte, primul mi
nistru obținuse încrederea par
lamentului, în condițiile unui 
vot deschis (cu o săptămînă în 
urmă, guvernul a mai fost pus 
în situația de a cere vot de în
credere în legătură cu politica 
externă, atunci cînd s-au discu
tat în Camera deputaților pro
blemele de politică externă și 
implicațiile demisiei ministrului 
de externe, Amintore Fanfani).

In ședința de vineri dimineață 
a guvernului, Aldo Moro a apre
ciat că votul în parlament asu

pra proiectului de lege privitor 
la învățămîntul preșcolar, are o 
semnificație politică generală, 
punct de vedere căruia i s-au 
alăturat și ceilalți membri ai 
guvernului. Astfel, problemele 
care trebuiau să se rezolve prin- 
tr-o simplă remaniere voi- fi 
acum discutate din nou, de re
prezentanții celor patru partide 
din coaliție (democrat-creștin, 
socialist, social-democrat și re
publican). Se vor analiza îndeo
sebi politica externă a Italiei și 
programul economic care tre 
buia să fie aplicat de guvern în- 
tr-un termen de cîteva luni. Pînă 
acum, conducătorii partidelor 
coaliției prevedeau o reuniune 
a reprezentanților celor patru 
partide în care să se procedeze 
la o „verificare" a „modului" și 
„timpului" în care trebuie în
făptuit programul guvernului. 
Acum presa italiană subliniază : 
„este clar că această criză va 
duce la o „verificare" mult mai 
amplă decît cea prevăzută" („La 
Stampa").

Sîmbătă urmează ca președin
tele republicii, Saragat, să aibă 
primele consultări cu personali
tăți politice italiene, în vederea 
formării noului guvern. Primii 
care vor discuta cu Saragat sînt: 
Terracini, fost președinte al A- 
dunării Constituante, Gronehi, 
fost președinte al republicii, 
Parri și Leone, foști prim-miniș- 
tri și alții. In cercurile politice 
italiene se apreciază că deși 
consultările încep imediat după 
demisia lui Moro, se prezintă 
perspectiva unei crize de lungă 
durată și care va fi greu de so
luționat.

Pe de altă parte, și partidele 
politice analizează în ședințe ale 
conducătorilor lor situația creată 
ca urmare a demisiei guvernului. 
Vineri după-amiază a avut loc 
o ședință comună a Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian și Di
recțiunii Partidului Social-De
mocrat Italian,

Deschiderea 
Sesiunii Comitetului 

executiv al F.M.T.D.
La Nicosia și-a început lucră

rile Sesiunea Comitetului Execu- 
cutiv al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat. Participă 
peste 100 de delegați din 50 de 
țări ale lumii. Pe ordinea de zi a 
sesiunii figurează : măsuri în ve
derea întăririi solidarității cu po
porul și tineretul vietnamez împo
triva agresiunii americane și pre
gătiri în vederea celei de-a 7-a 
adunări a F.M.T.D. La lucrări 
participă și o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din Repu
blica Socialistă România, condusă 
de Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Demonstrație 
a studenților din Panama

Studenții și cadrele didactice 
din capitala Republicii Panama 
au organizat joi o demonstrație de 
protest împotriva politicii promo
vate de actualul guvern panamez, 
condus de Robles Marco Aurelio. 
Poliția a intervenit făcînd uz de 
gaze lacrimogene. Au fost operate 
arestări îndeosebi în rîndul profe
sorilor universitari.

U.R.S1S. — Constructorii hidrocentralei Toktogul au îndreptat 
torentul impetuos al N ar inului spre o albie nouă, care o lost 
săpat într-o stîncă groaSă. Coridorul subteran înalt cit o casă 
cu 5 etaje se intinde pe o lungime de 800 metri. Hidrocen
trala Toktogul este cea mai mare construcție energetică a Asiei 
Centrale. Patru agregate ale centralei vor da pe an 4,4 miliarde 
KW-ore de energie electrică. Dincolo de barajul de beton înalt 
de 230 m. se va iorma un lac de acumulare cu o capacitate 
de 19 miliarde m.c. El va iriga circa 2 milioane hectare de 
pămint ale Kirghiziei, Uzbekistanului, Tadjikistanului și Ka- 

zahstanului de sud. In fotografie: Zăgăzuirea Narînului

Acord comercial sovieto-japonez
e AGENȚIA TASS transmite că la 21 ianuarie, 

N. Palolicev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și E. Shiina, ministrul de externe al Japo
niei, au semnat un acord comercial pe cinci ani 
(1966—1970), care prevede că volumul schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări va atinge 2 miliarde 
250 milioane dolari. Patolicev și Shiina au tăcut, de 
asemenea, un schimb de documente referitor la co
merțul riveran între cele două țări. Volumul acestui 
comerț va ii egal cu 5 milioane dolari în anul 1966, 

iar în 1970 el va atinge 10 milioane dolari din fie
care parte.

In aceeași zi, E. Loghinov, ministrul aviației ci
vile al U.R.S.S., și ministrul de externe al Japoniei 
au semnat acordul referitor la comunicații aeriene 
directe Moscova—Tokio.

S a pierdut... un proiectil atomic
— Cercetările efectuate în sudul Spaniei pentru 

recuperarea unuia din proiectilele atomice, aflate 
la bordul bombardierului american B-52 în momen
tul în care acesta 
în plin zbor cu 
tate sporită.

Noi unități militare americane 
și spaniole au fost trimise în re
giunea amintită, efectivul trupelor 
care participă la cercetări ridieîn- 
duse în prezent la 1 000 de oa
meni. Cercetările s-au extins și 
asupra unei zone marine pe o 
distanță de 20 de kilometri depăr
tare de țărm. In regiune au so
sit scafandri de la baza aerona-

s-a prăbușit ca urmare a ciocnirii 
1 alt avion, continuă cu o intensi-

vală americană de la Rota, pre
cum și două vedete ale marinei 
americane echipate cu aparataj 
necesar detectării radiațiilor ato
mice submarine. Se anunță, de a- 
semenea, că două culegătoare de 
mine ale flotei a șasea ameri
cane au părăsit Barcelona pentru 
a se alătura cercetărilor din zona 
accidentului.

• DMITRI POLEANSKI, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 21 
ianuarie pe Nicolae Guină, ambasadorul României, 
în legătură cu plecarea sa definitivă din U.R.S.S. 
A avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Disensiuni in rîndul 
ofițerilor sud-vietnamezi

• „GUVERNUL danez intenționează să extindă 
relațiile comerciale cu țările Europei răsăritene" — 
a declarat în cadrul unei conferințe de presă, Per 
Haekkerup, ministrul afacerilor externe al Dane
marcei, care se află într-o vizită oficială ta Stock
holm. După ce s-a referit la acordurile încheiate 
pînă în prezent Haekkerup a spus „Intenționăm 
să încheiem acorduri comerciale pe cinci ani cu 
multe dintre aceste țări".

• AGENȚIA P.A.P. anunță că o delegație comer
cială poloneză, condusă de A. K. Adamowicz, pre
ședintele Camerei de comerț exterior a R. P. Polone, 
a sosit la Copenhaga. Adamowicz a fost primit de 
ministrul comerțului al Danemarcei, Lars Jensen.

® LA 21 IANUARIE Ia Berlin a avut Ioc cea de-a 
19-a sesiune a Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane. Sesiunea a aprobat legea cu pri
vire la planul economiei naționale și legea cu pri
vire la bugetul de stat al R.D.G. pe anul 1966.

SAIGON 21 (Agerpres)
— Insuccesele militare 
ale regimului de la Sai
gon continuă să constitu
ie o sursă de disensiuni 
în rîndul cadrelor de 
conducere ale armatei.

Referindu-se la arestarea u- 
nui grup de ofițeri sud-vietna
mezi, agenția France Presse 
menționa că militarii disidenți 
erau nemulțumiți de actuala 
conducere de la Saigon și in
tenționau să-i asasineze pe ge
neralii care formau directora
tul, acțiune pe care ar fi înce
put-o în momentul deschiderii 
Congresului forțelor armate. 
Preluînd puterea, ei ar fi trecut 
la reorganizarea conducerii de 
la Saigon, prin stabilirea unui

guvern format din personalități 
aflate în străinătate. Zvonurile 
care circulau la Saigon în le
gătură cu posibilitatea unei lo
vituri de stat au primit în par
te o confirmare și prin măsuri
le excepționale instituite în a- 
junul deschiderii Congresului 
armatei. După arestarea grupu
lui disident, generalul Ky, șe
ful guvernului, a declarat că 
militarii arestați „au încercat 
să saboteze eforturile de stabi
lizare a organelor de conducere 
și să atragă de partea lor o 
fracțiune a forțelor armate". 
Deși la Saigon continuă să cir
cule zvonuri contradictorii, pă
rerea generală este că în ur
mătoarele zile ar putea să se 
producă evenimente noi.

„Aspecte iritante“ 

in relațiile 

americano-filipineze
„Sarcinile care stau în fața 

noului președinte al Filipinelor 
ar fi uriașe chiar și pentru un 
politician foarte experimentat. 
Se știe că nici unul din prede
cesorii săi nu a reușit să dez
volte potențialul economic al 
țării și nici să împiedice oficia
litățile alese sau numite ca la 
expirarea mandatelor să se re
tragă din funcții luînd cu ei o 
bună parte din ce găsiseră la 
instalare".
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. • AGENȚIA Reuter anunță că autoritățile iranie
ne au arestat 55 de persoane acuzate de a fi încer
cat să organizeze un complot armat împotriva gu
vernului. Procurorul militar din Teheran a declarat 
că ei vor fi deferiți unui tribunal militar, în decurs 
de 10 zile. Pentru opt dintre acuzați, considerați a fi 
conducătorii acțiunii, procurorul a cerut pedeapsa 
capitală, iar pentru ceilalți — condamnări pe termene 
variind între trei ani și închisoare pe viață.

• AGENȚIA Taniug anunță că guvernele R.S.F. 
Iugoslavia și S.U.A. au făcut un schimb de note 
privind amendamentul la acordul încheiat de cele 
două guverne la 22 noiembrie 1965. Potrivit amen
damentului, cantitatea de griu pe care S.U.A. o vinde 
către R.S.F. Iugoslavia sporește Ia 1 350 000 tone.

Amendamentul nu modifică condițiile în care sînt 
acordate creditele și alte condiții financiare stabi
lite în acordul din noiembrie. Plata se va face în 
dolari.

• VINERI a avut 10c o, ședință a guvernului sub 
președinția lui Nanda — încă în funcțiune — în ca
drul căreia a fost dezbătută Declarația de la Taș- 
kent și problemele legate delpunerea ei în aplicare. 
A luat parte și noul prim-miniștru Indira Găndhi, 
care în prezent , are consultări în vederea formării 
guvernului.

★
Generalul. Mohammed Musa, comandantul șef al 

forțelor armate pakistaneze, a sosit vineri la Delhi, 
pentru a discuta probleme legate de traducerea în 
viață a prevederilor Declarației de la Tașkent.

® VINERI bursa din Paris nu a funcționat datorită 
grevei funcționarilor, care se ocupă de calcularea 
cursului acțiunilor. Greviștii cer mărirea salariilor. 
Potrivit agenției A.F.P., ordinul de încetare a lu
crului, lansat de organizațiile sindicale, a fost ur
mat în proporție de 100 la sută.

Pe scurt
din Plzen

î
Iarna la Paris

Foto; A.F.P.

Declarațiile secretarului 
general al P. C. 

din Spania
In cadnir unei conferințe de 

presă, organizată la clubul Uniu
nii ziariștilor din Praga, Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. 
din Spania, a înfățișat unele as
pecte ale situației din țara sa, 
ale luptei oamenilor muncii con
duși de partid împotriva dicta
turii fasciste, pentru libertăți de
mocratice, pentru o viață mai 
bună. El a arătat că drept urmare 
a luptei forțelor progresiste din 
Spania ji a protestelor opiniei pu
blice mondiale, teroarea franchistă 
a scăzut în intensitate, numărul 
deținuților politici s-a micșorat. 
Cu toate acestea, a spus vorbito
rul, în închisorile franci liste se 
află peste 300 deținuți politici și 
se mai condamnă oameni pentru 
faptele săvîrșite în perioada răz
boiului civil.

In încheiere, secretarul general 
al P.C. din Spania s-a referit la 
necesitatea unor alegeri libere, 
democratice, în care poporul să 
spună singur cuvîntul în legătu
ră cu regimul pe care îl dorește. 
Alegerile democratice și for
marea unui regim parlamen
tar, chiar cu prețul unei 
monarhii trecătoare, a arătat 
Carrillo, este singura cale pe care 
poate merge Spania. In aceste 
alegeri,.Partidul Comunist ar lup
ta pentru instaurarea unei demo
crații, atît în domeniul politic, cît 
și în cel economic și ar colabora 
în acest scop și cu alte partide 
democratice.

„Dragonul nisipurilor" 
silit să dea înapoi

Cortina grea a norilor întunecă orizontul, vijelia por
nea să sufle cu furie spulberînd sute de tone de 
nisip. Suprafețe mari erau înghițite de acest dușman 
hrăpăreț. Case, recolte erau pur și simplu îngropate.

N
u este începutul u- 
nui roman științifi- 
co-fantastie. Așa se 
întîmpla, de pildă, 
în districtul Mințin 
din provincia Kan
su (China de nord- 
vest) cînd stihiile 
naturii dezlănțuite 
erau în largul lor, iar omul nepu

tincios se vedea nevoit să se su
pună. Documentele arată că a- 
proximativ cu 200 de ani în urmă, 
în timpul unei astfel de vijelii 
năpraznice, au dispărut sub va
lurile de nisip nu mai puțin de 
60 de sate. Natura dezlănțuită 
își lua periodic tributul. De abia 
în anii puterii populare a începui 
lupta împotriva nisipurilor, pentru 
dominarea lor.

Partea principală a districtului 
Mințin se prezintă ca o oază în
conjurată de deserturile Tangri — 
la vest, Batan — la nord și Ki
lin — la est. Oaza se întinde pe 
o lungime de 120 km de la nord 
spre sud și o lățime de 10 pînă 
la 30 km de la est la vest ; ea 
constituie o suprafață fertilă, re- 
prezentînd o cincime din terito
riul districtului.

în ultimii ani. Dentru stăvilirea 
înaintării nisipurilor au fost plan
tate o serie de perdele forestiere 
concentrice. Cele trei cordoane, 
care se întind pe o lungime de 
100 km cuprinzînd o suprafață 
de 8 000 ha, au făcut ca produc
ția agricolă să crească considera
bil. în 1964, ea a fost cu 50 la 
sută mai mare decît în 1963.

In altă regiune a marii Chine, 
în peninsula Sandun „Dragonul 
nisipurilor" devora pur și simplu 
sate și terenuri agricole, înain

ta amenințător spre sud, tinzînd 
să acopere în întregime pămîntu- 
rile pe care trăiau vreo 30 000 de 
țărani. Sub conducerea organi
zațiilor de partid, țăranii au por
nit la luptă împotrjya „Drago
nului". După eforturi neîntrerup
te timp de peste 10 ani, ei au a- 
coperit o suprafață de peste 
2 000 ha năpădită de nisip cu 
copaci plantați la o distanță de 
un metru, în vederea stabilizării 
solului. Pădurea a transformat 
țărmul, care altădată prezenta 
un spectacol dezolant, într-un ți
nut plăcut, pericolul furtunilor 
de nisip dispărînd. Dacă înainte 
de eliberare recoltele erau așa de 
scăzute îneît majoritatea țărani
lor din cele 32 de sate de pe 
țărm aproape că nu aveau ce mîn- 
ca, opt luni pe an fiind nevoiți 
să plece în alte părți, în prezent 
prin irigații se obțin recolte mari.

Nu numai că perdelele fores
tiere apără terenurile agricole de 
nisipuri, dar lemnul lor este fo
losit în scopuri industriale.

împăduririle pe țărmul nisipos 
al Capului Ven San fac parte 
dmtr-un proiect mai mare de îm
păduriri ale unei suprafețe ce se 
întinde pe o lungime de 1 500 km 
de-a lungul coastei peninsulei 
Sandun.

Sînt numai două exemple din 
campania care se desfășoară îm
potriva capriciilor naturii, pentru 
a smulge cît mai multe suprafețe 
de sub imperiul pînă nu de mult 
suveran al nisipurilor și a le reda 
oamenilor.

I. GALĂȚEANU

precierea de mai sus este făcută de 
ziarul „New York Times", într-un 
editorial consacrat problemelor fili- 
pineze. Potrivit ziarului, economia 
Filipinelor s-a dezvoltat în 1965 cu 
numai 3,8 la sută, adică într-un ritm 
cu totul neîndestulător pentru a 
face față creșterii rapide a populației. 
Cel puțin 10 la sută din numărul

brațelor de muncă se află în stare de șomaj to
tal, iar 30 la sută în stare de șomaj parțial.

Luînd cuvîntul imediat după alegerea sa, pre
ședintele Markos a dezvăluit că trezoreria țării 
este goală iar creditul extern al Filipinelor epui
zat. El a promis că va pune capăt „corupției și 
încălcării legilor, fenomene care s-au dovedit frec
vente în această țară".

Declarațiile președintelui filipinez au fost in
terpretate la Washington ca un fel de cerere de 
ajutor (mai ales că Markos avea de multă vreme 
o reputație de „proamerican"). De aceea, cu di
verse prilejuri — unul dintre ele fiind vizita se
natorilor americani în frunte cu Mike Mansfield — 
acest ajutor a fost oferit. Numai că oferta a fost 
legată de „anumite condiții" : 1) Trimiterea de 
trupe filipineze în Vietnam ; 2) Prelungirea drep
turilor americane prevăzute în tratatul de 20 de 
ani, al cărui termen expiră în 1974 ; 3) Asigurarea 
prin constituție a unor „garanții depline" pentru 
investițiile străine de capitaluri.

Scontînd pe situația precară a economiei țării 
autorii propunerilor nu se îndoiau că ele vor fi 
acceptate. Dar, contrar așteptărilor acestora, gu
vernul de la Manila nu s-a grăbit să încheie tran
zacția. „Ajutorul" oferit de S.U.A. a început să 
fie privit cu multă suspiciune. Ziarul „Daily Mir
ror", care apare în capitala filipineză, scria în le
gătură cu aceasta următoarele: „Filipinele au 
nevoie de ajutor, mai ales acum cînd noul gu
vern Markos are de gînd să treacă la înfăptuirea 
programului propriu de dezvoltare. Dar trebuie 
acceptat numai ajutorul care să nu pretindă jertfi
rea intereselor naționale". După ce arată că țara 
nu dispune de mijloace financiare pentru trimite
rea de soldați filipinezi în Vietnam, ziarul scrie că 
dacă acești soldați vor fi trimiși în Vietnam cu 
sprijinul S.U.A., „ei vor fi reduși la situația de 
mercenari care luptă într-un război dus de Statele 
Unite".

Nici față de cea de-a doua condiție, în țara 
celor șapte mii de insule nu s-a manifestat o po
ziție mai favorabilă. Dimpotrivă, s-au auzit voci 
care au cerut ca tratatul respectiv să fie abrogat 
înainte de 1974. In ceea ce privește „garanțiile 
depline" pentru monopoluri, acestea nu numai că 
n-au fost acordate, dar măsurile luate recent de 
guvern prin care se limitează penetrația capitalu
rilor străine nu fac nici o excepție pentru S.U.A. 
Iar în cadrul unei convorbiri, Markos a declarat 
că „nu toți cei care sînt prietenii Statelor Unite 
trebuie să joace rol de cerșetori".

Toate acestea au făcut ca o înaltă personali
tate americană să declare că în relațiile dintre 
cele două țări s-au semnalat „unele aspecte iri
tante" și că s-a creat „un climat nefavorabil pen
tru întreprinzătorii americani". Și, cu toate că 
unii au văzut în luările de poziție filipineze ma
nevre pentru urcarea prețului, cert este că ele au 
produs o deosebită îngrijorare la Washington pen
tru care Filipinele sînt „de o importanță strate
gică vitală".

ION D. GOIA
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