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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ZIUA
UNIRII tineretului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Prof. univ. Gheorghe Ștefan
membru corespondent al

Academiei Republicii Socialiste România

24 Ianuarie 1859 se înscrie ca un eveniment 
progresist de mare însemnătate, ca o pagină 
glorioasă în istoria luptei poporului român 
pentru eliberare națională și progres social. 
Realizată prin lupta perseverentă a poporului 
condus de acei patrioți care acționau, după 
1848, potrivit propriei lor mărturisiri^funiți 
„în numele libertății și al României întregi" 
...liberă, una și nedespărțită'țjunirea Moldo
vei și a Țării Românești a pus temelia statu
lui național român, a reprezentat primul pas, 
hotăritor, pe calea făuririi unității naționale.

Actul de la 24 Ianuarie 1859 s-a impus ca 
o necesitate obiectivă. El a fost rezultatul fi
resc al unui îndelungat proces istoric, expre
sia stadiului de dezvoltare economică și de 
creștere a conștiinței naționale la care ajun
sese poporul român în prima jumătate a se
colului al XIX-lea.

Formarea și dezvoltarea istorică a poporu
lui român e strîns legată de teritoriul pe care 
el și strămoșii lui l-au locuit, fără întrerupere, 
din cele mai vechi timpuri# Mărturii din anti
chitate arată că triburile daco-getice vorbeau 
aceeași limbă, aveau aceeași cultură mate
rială și spirituală. In timpul lui Burebista și 
Decebal, tracii nord-dunăreni au izbutit să-și 
făurească unitatea lor politică. După romani
zarea populației autohtone, continuitatea a- 
cesteia pe teritoriul de azi al țării noastre e 
demonstrată de numeroase dovezi care atestă 
procesul de formare a poporului și limbii ro
mâne în mileniul I al erei noastre.

împrejurări istorice vitrege au dus la scin
darea teritorială și politică a poporului ro
mân. Dar conștiința continuității, a originii 
comune ■ și unității etnice a poporului român 
din Moldova, Țara Românească și Transilva
nia s-a păstrat mereu vie, s-a dezvoltat în 
pofida vicisitudinilor. Prezentă la români din 
vremile îndepărtate ale feudalității, conștiința 
comunității de origine și limbă s-a afirmat 
pe un plan superior și s-a impus prin scrie
rile cronicarilor secolelor XVII—XVIII. 
„Românii cîți se află locuitori... la Ardeal și 
Maramureșu, de la un loc sînt cu moldovenii 
și toți de la Râm se trag" — scria Grigore 
Ureche. Ideea unității teritoriale și a conti
nuității poporului român e subliniată cu 
pregnanță în una din lucrările de bază ale lui 
Dimitrie Cantemir „Hronicul vechimii ro- 
mâno-moldo-vlahilor" pe care autorul îl pre
zintă — sugestivă sinteză a ideii — ca „Hro- 
nicon a toată Țara Românească (în sensul 
evident de România n.n.) care apoi s-a îm
părțit in Moldova, Muntenească și Ardealul 
din descălecatul ei de la Traian, împăratul 
Ramului".

Oglindind aspirația seculară a poporului 
român, ideea unirii într-un stat național s-a 
cristalizat și a devenit o uriașă forță în se
colul al XIX-lea, în perioada formării na
țiunii române, în condițiile apariției și dezvol
tării relațiilor capitaliste. încă în timpul re
voluției din 1848 și mai ales în deceniul 
următor voința de unire a tuturor românilor 
s-a manifestat cu deosebită putere. în cuvin
tele înflăcărate ale lui Nicolae Bălcescu 
„Vrem să fim o nație, una puternică și li
beră", în versurile înaripate ale „Horei 
Unirii" a lui Alecsandri, în afirmarea dîrză a 
Adunării de la Blaj : „Vrem să ne unim cu 
țara" răzbate o unică voință, aceeași năzuință.

împrejurările istorice și înainte de toate 
politica de expansiune a marilor imperii în
conjurătoare — n-au permis unirea simul
tană a celor trei țări (românești. Statul națio
nal român s-a făurit treptat, primul pas con- 
stituindu-1 Unirea Moldovei cu Țara Româ
nească.

Impunîndu-se în centrul vieții polltico-so- 
ciale a Moldovei și Țării Românești, pro
blema Unirii a devenit după evenimentele 
revoluționare din 1848 problema centrală.

Premisele social-economice ale Unirii au 
fost dezvoltarea societății, progresul forțelor 
de producție, ajunse în stadiul cînd evoluția 
lor ascendentă era condiționată de înlătura
rea relațiilor de producție feudale, de înlătu
rarea barierelor care împiedicau circulația 
nestînjenită a bunurilor materiale și spiri
tuale pe tot cuprinsul țării. ^Burghezia, inte
resată în crearea unei piețe unice și urmărind 
o participare mai activă la conducerea țării, 
pe măsura rolului pe care-1 juca în viața eco
nomică și socială, dorea Unirea și acționa pen
tru realizarea ei. Elementele avansate ale 
burgheziei, „înnoitorii", _ 
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache 
Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Măli- 
nescu, O. A. Rosetti, Dimitrie Bolintineanu 
și alții, însuflețiți de Idei progresiste, preco
nizau ca o dată cu Unirea să se înfăptuiască 
o serie de reforme social-economice.

Alături de burghezie se situa și o mare 
parte a boierimii, legată de relațiile de pro-

(Continuare tn pag. a Il-a)

printre care Mihail

Cuza, Vasile Măli-

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceausescu

a tovarășului Santiago Carrillo
Sîmbătă 22 ianuarie 1966, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a pri
mit pe tovarășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din Spania.

La primire au participat tovarășii : Alexan
dru Drăghici, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de pă
reri asupra problemelor interesînd cele două 
partide. Discuțiile s-iau desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere reciprocă și cor
dialitate.

După convorbire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit o masă tovărășească.

Introducere în viitoarea profesiune. Aspect 
de la cercul naturaliștilor de la Gasă pionie

rilor din Brașov
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ȘTAFETA MESERIEI
PE MUNI BUNE

2000 de ore în

ale organizațiilor 
regionale ale II. 1. C.

în tară continuă să se desfășoare 
lucrările unor conferințe ale orga
nizațiilor regionale U.T.C. în care 
delegații și numeroși invitați dez
bat activitatea organizațiilor regio
nale pe ultimii doi ani, stabilesc 
măsurile corespunzătoare pentru 
participarea tineretului la înfăptu
irea sarcinilor reieșite din docu
mentele celui de-al IX-lea Congres 
al partidului.

Ieri, și-au început lucrările con
ferințele organizațiilor regionale 
ale U.T.C. Dobrogea și Brașov.

Dezbaterile care au avut loc în 
prima zi, au prilejuit o analiză 
exigentă a activității organizații
lor U.T.C. respective, au subliniat 
experiența bună dobîndită de or
ganele și organizațiile U.T.C., sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, în munca de edu
care comunistă a tineretului, de 
mobilizare a acestuia la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. Dele
gații la conferință au subliniat 
în cuvîntul lor botărîrea tinerilor 
de a munci cu întreaga lor energie 
pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor primului plan al cincina
lului, pentru a întîmpina cu noi 
succese în muncă și învățătură 
cea de a 45-a aniversare a parti
dului.

în cadrul conferințelor, au luat 
cuvîntul din partea conutetelor 
regionale ale P.C.R. tovarășul 
MÎNDREANU CONSTANTIN, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea ăl P.C.R. și tovară
șul ION VOINEA, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional Bra
șov al P.C.R.

La lucrările conferințelor partici
pă tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. (Dobro
gea) și tovarășul Stoica Gheorghe, 
secretar al C.C. al U.T.C. (Brașov).

uzină
Cum sînt folosite ?

Cadre didactice din cîteva școli pro-

ieslonaie care aparțin Ministerului In-

dustriei Construcțiilor de Mașini, spe

cialiști de la Direcția personal și în- 

vățămlnt a acestui minister șl de Ia 
Ministerul Invățămîntulul au tost in-

vitați ia o „masă rotundă" a „Scînteil 
tineretului". Tema : ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA INSTRUIRII PRACTI
CE IN PRODUCȚIE A VIITORILOR 
MUNCITORI.

Publicăm astăzi o parte a discuțiilor 
purtate cu acest prileț.

strucțiuni • Obligații

ÎNTRECEREA

Fabrica de ciment Fieni-Ploiești

cu :

• 1 000 000 lei economii 
prețul de cost;

• 1000 000 lei beneficii.
Din angajamentul anual 

va realiza pînă la 8 Mai,
cinstea aniversării a 45 de ani 
de la crearea 
toatele :

Ia

se 
tn

Analizînd cu multă atenție 
posibilitățile existente de la fie
care loc de muncă și secție, 
colectivul întreprinderii s-a an
gajat să depășească prevederi
le planului anual

• 3 000 000 lei la producția 
globală;

• 2 500 000 lei la producția 
marfă vîndută și Înca
sată ;
realizînd peste plan:

— 5 mașini unelte solici
tate pentru export;
— 50 mașini de cusut In
dustriale ;
— 1300 mașini de cusut 
de uz casnic, solicitate la 
export;

• 1 Ia sută Ia productivita
tea muncii;

P.C.R., urmă-

lei la

lei la 
vîndută

producția

producția 
și înca-

1 000 000 
globală;
2 000 000 
marfă 
sată;
— 1 300 mașini de cusut 
de uz casnio solicitate la 
export;
400 000 lei economii Ia 
prețul de cost;
400 000 Iei benefldil.

IZVORUL
BUNĂSTĂRII

ADUNĂRI GENERALE DE DEZBATERI

IN COOPERATIVELE AGRICOLE
DE PRODUCȚIE

Dor-Mărunt, sat mare, ve
stit, își află hotarul în inima 
Bărăganului, acolo unde soa
rele torid al verilor întîlnește 
odată cu rodnicia unui sol fer
til, hărnicia și priceperea oa
menilor. Ca în străvechea ura
re, griul crește aici înalt cit 
trestia și în spic cît vrabia. De 
pe 1200 hectare, cooperatorii 
din Dor-Mărunt au strîns, anul 
trecut, cîte 3 500 kg grîu la 
hectar. 4 500 kg a fost produc
ția medie a celor 1800 hectare 
de porumb. Producții mari au 
fost obținute și la celelalte cul
turi : 2 500 kg de floarea-soa- 
relui la hectar și 38 000 kg. 
sfeclă de zahăr. Numai de la 
cultura plantelor — principalul 
sector economic al cooperativei 
— au fost obținute venituri ce 
depășesc 9 milioane lei. Odată 
cu producțiile au sporit și ve
niturile cooperatorilor. Valoa
rea zilei-muncă a fost anul a- 
cesta de 36 lei.

Acest bilanț rodnic pe anul 
1965 a fost cuprins în Darea 
de seamă prezentată zilele tre
cute de președintele coopera
tivei—POPA CONSTANTIN 
— în adunarea generală a ță
ranilor cooperatori. Cîntărind 
cu grijă realizările obținute și 
raportîndu-le la condițiile lor, 
cooperatorii au ajuns la con
cluzia că pămînturile pot fi fă
cute să rodească și mai mult. 
O asemenea concepție și-a a- 
flat concretizarea în planul de 
producție pe 1966 aprobat de 
adunarea generală. Alături de 
fertilitatea solului, de bunele 
condiții pedoclimatice, la ob
ținerea marilor producții tre
buie pusă mai multă știință.

In analiza muncii desfășu
rate, a sarcinilor de viitor, oa
menii au participat cu interes

ION MARCOVICI

(Continuare tn pag. IV-a)

Colectivul Fabricii de ciment Fieni, în urma 
dezbaterii sarcinilor de plan pe anul 1966 și pe 
baza examinării posibilităților privind depășirea 
planului la fiecare loc de muncă s-a angajat ca in 
acest an și în cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român, să realizeze peste 
prevederile planului :

• 500 000 lei la producția globală ; 
500 000 lei la producția marfă; 
2 500 tone ciment;
700 tone var;
300 000 Iei economii la prețul de cost;
200 000 Iei la beneficii.•

Din care, pînă la 8 Mai :
• 160 000 Iei la producția globală ;
• 160 000 lei la producția marfă ;
• 1000 tone ciment;
• 200 tone var ;
• 80 000 lei economii la prețul de cost.
In vederea îmbunătățirii calității, colectivul fa

bricii va produce, mai mult față de 1965, cu 15 000 
tone ciment special cu rezistente inițiale mari.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la IPROFIL 
„23 August' Tg. Mureș au dezbătut cu viu interes 

- posibilitățile existente pentru a crea tipuri de mo
bilă cu un grad de utilitate și confort sporit, du
rabile și estetice, care să satisfacă tot mai bine 
cerințele cumpărătorilor. Pe anul 1966, colectivul 
Întreprinderii, antrenat in Întrecerea socialistă, 
se angajează să depășească sarcinile de plan cu:

• 2 650 000 lei la producția globală ;
• 2 527 000 lei la producția marfă vîndută și 

încasată;
200 000
250 000

lei economii la prețul de cost; 
lei beneficii.

Din care, pînă la 8 Mai, In cinstea celei de-a
45-a aniversări de la crearea P.C.R. :

• 700 000 Iei Ia producția globală ;
• 550 000 lei la producția marfă vîndută și 

încasată ;
• 80 000 lei economii Ia prețul de cost;
• 100 000 lei beneficii.

• Practica de a pierde 
I timpul • Puncte de ve- 
I dere cu privire la 
I practica in anul II 
I
I practică este afectat 60 la

din întreaga perioadă de 
larizare participanta la 

I noastră rotundă au fost unanimi
in a aprecia că viitorii munci
tori au ostiei timp corespunză- 

Itor pentru
de bază 
profesiei

I Absolvenții școlilor
le, primiți în fiecare 
durile muncitorilor c;

I
Irai țxa utiwu, uilvu

Școala „Semănătoarea": 
spune că marea majorit 

i.‘.L 
ideaproape de pregătirea lor pe 

timpul cît fac practică în pro- 
Iducție. O parte din elevii noș

tri sînt organizați în brigăzi și 
lucrează independent perna-

I. . . . . . . . .
I
I
I
I 
I 
I 
I
I

Arătînd că 
practică este

pentru instruirea 
afectat 60 la sută 

i șco
larizare participanții la masa

tor pentru a căpăta deprinderi
1 necesare însușirii 

profesiei pe care și-au ales-o. 
Absolvenții școlilor proiesiona- 

i an în rin- 
------------------------ cu mai mul
tă experiență, se alătură aces
tora și contribuie la realizarea 
sarcinilor de plan.

PETRE S1RBU, director la 
: „Pot 

majoritate a 
elevilor noștri ies din școală 
bine calificați. Un mare merit 
revine uzinei care se ocupă In

I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I
I 
I 
I

șini. Alții sînt repartizați în e- 
chipe cu muncitorii și, în sfirșit, 
ceilalți se califică pe bază de 
contract, fiind instruiți indivi
dual de către muncitori bine 
pregătiți. Calificarea elevilor 
noștri fiind corespunzătoare 
absolvenții 
an de an apreciati și în
cadrați toți în uzină. ȚIN SĂ 
SUBLINIEZ LEGĂTURA STRÎN- 
SĂ ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI UZINĂ 
IN TOATE PROBLEMELE OR
GANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII 
PRACTICII".

In discuții s-au dat și alte e- 
xemple, s-au făcut și alte a- 
precieri. Pornindu-se de la mo
dul in care este sau nu integral 
folosit timpul afectat practicii 
In uzină s-a arătat:

Ing. ILIE ȘOIT, director ad
junct în Ministerul Invătămîn- 
tului: „Pe această temă la noi 
s-au făcut analize, am avut dis
cuții cu conducerile școlilor 
profesionale, cu profesori de 
tehnologia meseriei, cu maiștri 
și specialiști din întreprinderi. 
Concluzia la care s-a ajuns este 
că, efectiv, pe parcursul instru
irii practice în uzină, elevii 
nu-și folosesc 
timpul destinat 
sînt încă întreprinderi unde 
practica este lăsată să decurgă 
de la sine. In asemenea locuri 
există părerea că elevul poate 
învăța — să spunem — meseria 
de strungar numai dacă stă 
și se uită la muncitorul 
pe lingă care e repartizat. Ca
zuri petrecute la Uzinele „23 
August", uzinele „Vulcan". 
„Grivița roșie" ș.a. ilustrează 
acest fapt".

IULIAN CHIȚO1ESCU. direc
torul Școlii „Electromagnetica": 
„Sînt de aceeași părere. Consi
der că pentru instruirea practi
că este acordat suficient timp. 
Dar, tn prezent, acest timp are

școlij au fost

în totalitate 
acesteia. Mai

IORDACHE BOBEA

(Continuare tn pag- IV-a)

— Mîine veți ajunge sigur 
la destinația dorită I (O e- 
chipă de sudori a I.T.B.-ului 
tn timpul unei intervenții 

de noapte)

Foto: I. CU CU



HORA

UNIRII
Hai să dăm mină cu mină 

Cei cu inima română, 
Să-nvirtim hora frăției 
Pe pămintul României I

Iarba rea din holde peară ! 
Peară dușmănia-n (ară !
Intre noi să nu mai fie 
Decît flori și omenie !

Măi muntene, măi vecine, 
Vină să te prinzi cu mine 
Și la viată cu unire,
Și la moarte cu-nfrățire !

Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi și la durere. 
Unde-s doi, puterea crește 
Și dușmanul nu sporește I

Amindoi sintein de-o mamă, 
De-o făptură și de-o samă, 
Ca doi brazi intr-o tulpină, 
Ca doi ochi .itr-o lumină.

Amindoi avem un nume, 
Amindoi o soartă-n lume 
Eu ți-s frate, tu-mi ești frate, 
în noi doi un suflet bate !

Vin la Milcov cu grăbire 
Să-1 secăm dintr-o sorbire. 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare.

Și să vadă sfîntul soare 
într-o zi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frățească 
Pe cîmpia românească !

MILITANȚI AI UNIRIII
I VASILE ALECSANDRI

1

în școala ardeleană o 
de la înălțimea căreia 

conștiinței unității de

■ii

Precum mai toți scriitorii 
vremii, dar in plus cu presti
giul și autoritatea „bardului 
național", Vasile Alecsandri 
este o marcantă personalitate 
a Unirii. Spirit cu o uimitoa
re ușurință de adaptare cerin
țelor epocii, 
remarcabilă 
al relațiilor 
înzestrat cu 
observație al bunului diplo
mat. poetul a desfășurat o ac
tivitate complexă în sprijinul 
— înăuntru și în afară — 
realizării Unirii. Dacă urmă
rim evenimentele de seamă 
din istoria patriei, contempo
rane lui Alecsandri, observăm 
prezența lui mai mereu in 
centrul acestor evenimente. 
La 1848 poetul este unul din 

I revoluționarii arestați. In anii 
premergători Unirii desfășoa
ră o vie activitate înconjurat 
de prieteni care nutreau idea
luri comune: Costache Negri, 
Mihail Kogălniceanu, A. 
Russo, D. Rallet, Alex. Canta- 
cuzino, A. I. Cantacuzino, A- 
lexandru Ioan Cuza. Mai tîr- 
ziu, va glorifica faptele eroice 
ale ostașilor români în răz
boiul pentru independență de 
la 1877. A străbate, înconjurat 

I de aprecierile unanime ale

cu o mobilitate 
în timpul dificil 
sociale și politice, 
ascuțitul simț de

„Hora Unirii la Craiova" PAȘI

contemporanilor, asemenea e- 
venimente și a le sluji cu fap
ta și talentul scriitoricesc, este 
un merit 
vieți.

Capacitatea exemplară de a 
se face necesar evenimentelor 
i-a asigurat tocmai imensul 
prestigiu de care se bucura în 
epocă. Poetul a fost neobosit 
și în declanșarea acțiunilor 
pregătitoare ale Unirii. Ideea 
unității și demnității naționa
le stă la baza unei activități 
multilaterale. Avînd în 1854 
direcția Teatrului național 
gîndul său era să facă din a- 

. cesta o instanță de educație 
cetățenească, după cum înfiin
țarea, în 1855, a revistei 
România literară — socotită 
pe drept cuvînt continua
toarea Propășirii — urmărea 
gruparea eficientă a publiciș
tilor și scriitorilor din toate 
provinciile românești. Încre
derea patriotică în propășirea 
neamului 
sub care 
revista.

Paralel 
culturale 
mare patriotism, poetul des
fășoară permanent o activita
te însuflețitoare în cadrul gru
pării unioniste moldovene, ex
ponentă a năzuințelor poporu
lui. In fața Adunării moldove
ne, la 5 ianuarie 1859, Alec
sandri este primul care ros- 

I tește de la tribună numele 
candidatului pe care-l va vota, 
acesta fiind colonelul Alexan
dru Ioan Cuza, ales eu unani
mitate, demonstrîndu-se

esențial al unei

românesc e deviza 
apare și militează
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ducție capitaliste, interesată în dezvoltarea 
comerțului cu produse agricole.

i Principala forță motrice în , lupta pentru 
| Unire au constituit-o însă masele populare 

de la orașe și sate care vedeau in făurirea 
statului unitar calea spre eliberarea so
cială și politică. Țărănimea, exprimîndu-și 
doleanțele în Divanul ad-hoc de la Iași prin 
glasul lui Ion Roată cerea „căderea boierescu
lui", înlăturarea servitutilor ce-o apăsau. 
Tîrgoveții, meseriașii, lucrătorii din ateliere, 
legau de Unire speranța înfăptuirii unor re
forme politice și sociale.

în aceste împrejurări, cu toată dîrza îm
potrivire a marii boierimi care vedea în unire 
primejdia abolirii privilegiilor sale feudale, 
mișcarea unionistă, înmănunchind toate 
forțele progresiste din Moldova și Țara 
Românească, zdrobitoarea majoritate a națiu
nii, a ieșit biruitoare. Țelul ei. unirea Moldo
vei cu Țara Românească, a fost atins. Pro
blema Unirii a fost rezolvată prin acțiunea 
maselor populare, sub presiunea revolu
ționară a acestora. Se știe, de pildă, că în 
zilele de 21—24 ianuarie 1859, populația ma
halalelor bucureștene și țărănimea satelor din 
împrejurimi, înconjurînd cu miile Adunarea 
de pe dealul Mitropoliei, a silit falsa „majori
tate" antiunionistă a Adunării să aleagă ca 
domn pe Alexandru Ioan Cuza, ales domn al 
Moldovei la 5/17 ianuarie, asigurînd astfel 
înfăptuirea actului Unirii.

„Unirea, domnilor — spunea marele patriot 
Mihail Kogălniceanu — eu nu recunosc ni
mănui dreptul să zică că e actul său indivi
dual... Unirea e actul energic al întregii na
țiuni române". E aci, exprimată lapidar, dar 
cu o deosebită forță expresivă ideea că Unirea 
a fost opera poporului, a întregii națiuni.

Imensul entuziasm al întregii suflări româ
nești la înfăptuirea actului Unirii a rămas 
consemnat în pagini vibrante din cronica 
epocii. „Bucuria — scrie Vasile Alecsandri — 
a fost atît de spontană, atit de mare, încît de 
trei zile populația Iașilor s-a lăsat în voia

adevăratelor nebunii". Un contemporan po
vestește că în acele zile „tot Bucureștiul era 
în picioare, de la Filaret și Dealul Mitropoliei 
pină la Băneasa". Unirea a avut un mare 
ecou în Transilvania. „Românii din Transilva
nia — scria Alexandru Papiu-Ilarian — nu
mai la Principate privesc".•-« ■

Unft’^a,'ă; <ieScdifăî'<5/ nouă etapă in dezvol-te-î 
rea'TstoHcă ă pepoVului român. Mihail Kogăl
niceanu definise Unirea ca o „cheie de boltă" 
a „edificiului național", ceea ce istoria a con
firmat pe deplin ; unirea Moldovei cu Țara 
Românească a pus temelia „edificiului națio
nal" desăvîrșit în 1918. în felul acesta avea 
să se îndeplinească previziunea lui Nicolae 
Bălcescu, care, referindu-se la românii tran
silvăneni spunea că „garanția cea mai temei
nică a naționalității lor este libertatea Vala- 
hiei mari (Muntenia n. n.), Valahiei mici 
(Oltenia n.n.) și Moldovei".

Prin înfăptuirea Unirii s-au creat premisele 
dobîndirii independenței de stat în 1877—1878, 
iar prin reformele care i-au urmat și care au 
dus la limitarea relațiilor feudale, s-a accele
rat procesul de dezvoltare și consolidare a re
lațiilor de producție capitaliste. Treptat, și 
într-o măsură mereu sporită, pe scena vieții 
social-politice s-au afirmat cele două clase de 
bază ale orînduirii capitaliste : burghezia și 
proletariatul.

Privim cu emoție și adîncă vibrație pagi
nile luminoase ale epocii unirii și găsim în 
faptele glorioase ale acelor ani plini de fră- 
mîntări, izvoi’ de mîndrie patriotică. Ne mîn- 
drim cu faptele înaintașilor noștri care, cu 
dîrzenie, înțelepciune și eroism au învins grele 
piedici și au înfăptuit visul secular : Unirea.

Preluînd tradițiile progresiste ale înainta
șilor și ridicîndu-le pe o treaptă superioară, 
clasa muncitoare. în alianță cu țărănimea 
muncitoare, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, au transformat prin luptă revo
luționară România într-o țară socialistă în 
impetuoasă dezvoltare. Republica Socialistă 
România, stat suveran independent și unitar 
întruchipează idealurile de libertate socială 
și națională ale poporului român.

Un Muzeu al Unirii Principatelor păstrează pentru generația 
prezentă și cele cc vor urma, documente prețioase ale unei 
epoci revoluționare din istoria poporului român. Clădirea din 
lași, învecinată Pieții Unirii, este ea însăși evocatoare a acelei 
epoci, legată fiind de numele domnitorului Alexandru loan 
Cuza. Aceste ziduri au fost martore tăcute ale prezenței în 
capitala Moldovei a celui care, din voința românilor din am
bele principate, fu numit Cuza - Vodă, „alesul Moldovei și 
al Munteniei". Urcînd treptele casei care e azi Muzeul Unirii 
din Iași, urcăm trepte ale unei importante etape din istoria 
poporului nostru, prima etapă a constituirii statului național.

Parcurgînd sălile muzeului, vizitatorul rememorează momente 
semnificative, privește cu emoție și mîndrie patriotică săvîr- 
șirea unui act de afirmare demnă pe drumul constituirii statu
lui național român..Sînt pași în istorie.

,j, <h. . .
Ureche, fila .patinată de tiipp a 
cronicarului Miron Costip dă 
expresie conștiinței de neam și 
limbă a românilor. „Biruit-au 
gindul să mă apuc de această 
trudă să scot lumii la vedeare fe
lul neamului din ce izvor și se
minție sînt Iăcuitorii țării noas
tre, (...) că toți un neam, și 
odată descălecați sînt..." Replica 
munteană a demonstrației pe 
care o făcea bătrînul cronicar de 
neam își găsește limpezimi și în 
Istoria... lui Constantin Cantacu
zino : „însă rumânii înțeleg nu 
numai aceștia de aici ce și din 
Ardeal, care încă și mai neaoși 
sînt, și moldovenii și toți cîți și 
într-altă parte se află și au a- 
ceastă limbă". Idei de adînci vi
brații patriotice vor declanșa 
acea resurecție a spiritualității 
românești de dincolo de munți, 
găsind 
tribună 
cultul 
neam, limbă și teritoriu se va 
face la o înaltă temperatură.

Exponatele se orînduiesc cro
nologic, repetînd muzeistic una 
din coloanele vertebrale ale isto
riei noastre : ideea unirii într-un 
singur stat. în diferite momente, 
cruciale, ale istoriei sale, poporul

„Deschid sfînta
carte..."

Stampe, reproduceri, facsimile 
sau obiecte simple care, în con
textul muzeului, sînt încărcate 
de nenumărate semnificații și su
gestii, reînvie în fața vizitatoru
lui pagini de istorie. E un muzeu 
care se cere citit ca o carte pînă 
la ultima filă. Lectură emoțio
nantă care declanșează vizitato
rului evocări și largi incursiuni 
în istorie. în prima încăpere, ex
ponatele pivotează în jurul unui 
portret de epocă. Chipul cu ini
ma bărbată al lui Mihai Viteazu 
domină încăperea. Din lunga și 
zbuciumata existență a acestui 
neam, Mihai Bravul a făcut — 
prin încercarea reușită pentru o 
scurtă perioadă de timp de unifi
care a teritoriilor românești în
tr-un singur stat — una din cele 
mai memorabile expresii ale do
rinței seculare de unitate națio
nală. în vitrinele încăperii nu
meroase mărturii din timpi înde
părtați se conjugă, atestând în
cercarea lui Mihai Viteazu nu
trită de adînci rădăcini istorice. 
Ca și Letopisețul... lui Grigore

Sosirea domnitorului Princi
patelor Unite, Alexandru 
Ioan Cuza, in catedrala Ca
pitalei București, pentru 
deschiderea Camerei Nafio- 

. riale din România la 29 fe
bruarie 1860

a iscat din sînul său bărbați 
demni de a-l conduce pe treptele 
afirmării idealurilor sale sociale 
și naționale. Portretul lui Tudor 
din Vladimiri recheamă în me
morie nu numai lozincile sociale 
ale răscoalei conduse de el dar și 
conștiința unității organice a ro
mânilor : „Mai în deadins tre
buință urmează să aveți cores
pondență cu dumnealor, boierii 
moldoveni ca unii ce sîntem de 
un neam, de o lege fiind la un 
gind și într-un glas cu Moldova 
și .putem cîștiga deopotrivă drep
tățile. acestor principaturi ajutîn- 
du-ne unii pe ațțij", ,

Sălile pe care le vizităm acum 
ne oferă incursiuni în momentul 
istoric al neuitatului an 1848. 
Chipul lui Bălcescu domină mag
nific mărturiile vremii. El însu
flețește documentele timpului 
evocînd o epocă îndepărtată is
toric dar 
nouă 
care . .
mân de-a lungul întregii sale is
torii. într-o asemenea alăturare 
muzeistică, fragmentul din Procla
mația de la Islaz, reprodus aici, 
în imediata apropiere a tribunu
lui revoluției de la 1848, capătă 
greutate programatică : „Dacă a- 
ceastă revoluție ar ajunge a fi 
realizată ar mai rămine românilor 
de îndeplinit încă două alte, una 
pentru adîncirea unității naționa
le, și alta pentru neatârnarea na
țională". în numărul din 12 iunie 
1848 al ziarului „Pruncul român" 
aflat sub cristalul uneia din vi
trine, este publicat un semnifi
cativ articol pentru una din ideile 
majore ale revoluției: „Uniți-vă 
cu noi, frați de dincolo de Mil
cov, dorim cu înflăcărare a vă 
da sărutarea frăției și a libertății. 
Munteanul și Moldoveanul sînt

atît de apropiată 
prin sensurile pentru 

a militat poporul ro-

U
nirea reprezintă o verigă 
importantă în lanțul lup
telor seculare duse de po
porul român pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale de 
independență națională, de 
eliberare socială.

Unirea a pus bazele sta
tului național unitar româ

nesc, a însemnat actul de naștere al Ro- 
mîniei moderne. Slăbind pozițiile boieri
mii feudale, Unirea a creat condiții favora
bile pentru înfăptuirea unei serii de pre
faceri social-economice, politice și cultu
rale. Împreună cu reformele care i-au ur
mat, Unirea a dus la limitarea relațiilor 
feudale, la lărgirea relațiilor de producție 
capitaliste, la dezvoltarea mai rapidă a for
țelor de producție.Prezentăm cititorilor trei reforme funda
mentale care au succedat Unirea, schimbări 
cu profund caracter progresist și care au 
avut o mare însemnătate în mersul înainte 
al poporului nostru pe tărîm economic, po
litic, cultural: Legea rurală, Legea electo
rală și Legea instrucțiunii, adoptate în 
1864. Marele lor sens istoric unionist este 
că puneau cele două provincii, pînă atunci 
trăite sub jurisdicții separate, în fața acelo
rași probleme și mai ales a acelorași 
rezolvări. Aceste reforme erau cerute și de 
contradicțiile interne ale celor două state 
surori, contradicții a căror identitate arăta 
încă o dată că evoluția lor separată era o 
anomalie istorică. Unirea a însemnat un pas 
important pentru rezolvarea lor.

fel împlinirea voinței popu
lare.

Participînd neobosit la ase
menea evenimente istorice 
fundamentale, Alecsandri și-a 
cîștigat calda prețuire a con
temporanilor și a urmașilor, 
ca un poet ce a contribuit la 
propășirea poporului său. Fap
tele biografiei civice și artis
tice a poetului V. Alecsandri 
îl situează în zona luminoasă 
a pregătitorilor și militanților 
fervenți pentru Unire, toți, 
socotindu-se îndreptățit, expo- 
nenții voinței poporului. Răsu
nătoarele hore ale bardului 
național și, mai cu seamă, 
Hora Unirii au încins ca un 
brîu locuitorii țării, dînd tu
turor încredințarea unei vii 
conștiințe a unității noastre 
naționale.

cu asemenea acțiuni 
izvorîte dintr-uu.

S. CONSTANTIN

toți români, sini frați*. Consensul 
unionist al presei revoluției pa- 
truzecioptiste este atestat și de 
unul din numerele ziarului Po
porul suveran (aflat în muzeu) : 
„Ținta acestui jurnal este a 
sprijini drepturile poporului ro
mân. Va avea drept țintă aseme
nea unirea provinciilor române și 
tot ce va putea duce România la 
fericire și la mărire".

„Biruit-au 
gîndul.."

Sălile următoare ale muzeului 
ieșean comunică vizitatorului fe
bra anilor imediat premergători 
Unirii de la 1859. Surpare masi
vă de forțe, laborioasă activitate 
publicistică, oratorică și politică 
răspund cu prisos imperativului 
poetului devenit atunci ecou al 
dorinței unanime a întregului 
popor : „Fiii voștri vor ascunde 
a lor frunte în țărînă, / Dacă voi 
acum veți pierde marea cauză ro
mână". O pînză fixează o ima
gine din ziua de 22 septembrie a 
anului 1857 a ședinței de deschi
dere a Divanului ad-hoc al Mol
dovei. Conjugată cu ziua de 29 
septembrie cînd Ia București își 
începea lucrările celălalt organ 
extraordinar, ele declanșează, 
prin votarea în unanimitate a de
zideratelor naționale (autonomia 
și neutralitatea țărilor române, 
unirea acestora într-un singur stat 
sub numele de România, inviola
bilitatea noului stat, guvern re
prezentativ și constituțional) cam
pania intensă și cotidiană pentru 
întruparea în fapt a unității sta
tale a națiunii române.

Derulat» febril, sugestiile expo
natelor conservate în sălile mu
zeului se precipită pe același 
sens. Ca un fluviu ce-și strînge 
prea plin în matcă izvoarele, a- 
propiindu-ne în timp de eveni
mentele lunii ianuarie, cînd re- 
memorînd dorința cronicarului — 
„biruit-au gîndul", lupta pentru 
unire capătă alură eroică. Com- 
bătînd în Adunarea ad-hoc a 
Moldovei împotrivirea unui mare 
proprietar antiunionist, Mihail 
Kogălniceanu aducea în sprijinul 
ideii unioniste pledoaria unui în
treg popor: „Este cineva care 
are o avere mai mare ca a dom
niei tale. Aceasta este țara pe 
care o reprezintă Adunarea. 
Domnia ta, deputat, zici că ai 
80 000 de fălci, ei bine, noi, A- 
dunarea, avem mai mult decît 
80 000 de fălci, căci reprezentăm 
țara... Să ascultăm fraților inima 
poporului nostru care strigă ne
încetat Unire I Să gîndim că as
tăzi este ziua cea mai mare din 
veacul nostru, că astăzi nu mai 
scrim, dar facem istoria țării 
noastre.".

O altă imagine, o nouă filă 
festivă din calendarul istoric al 
patriei: 5 ianuarie 1859. Alături 
de urna Societății de medici și 
naturaliști care a strîns voturile 
exprimînd opțiunea Adunării, o 
compoziție plastică de mare di
mensiuni eternizează clipa so
lemnă a alegerii lui Alexandru 
Ioan Cuza ca domn al Moldovei. 
Repetată la București, solemnita
tea alegerii aceluiași domnitor — 
expresie a năzuințelor care au 
animat veacuri de-a rîndul gene
rații și generații de locuitori ai 
acestui străvechi spațiu mioritic 
— va fi menită conservării eter
ne. Ziua aceea, pînă atunci re-

TEMELIE

REFORMA 

AGRARĂ

R
eferindu-se la marile 
probleme ridicate de re
voluția de la 1848, Nico
lae Bălcescu sublinia cu 
o deosebită forță că e- 
sența ei constă, înainte 
de toate, în problema 
emancipării țăranilor.

Caracterizarea veridică făcută situa
ției în care se afla țărănimea de către 
deputății săteni la 1857, în Divanul 
ad-hoc, este cu totul impresionantă: 
„Cîtu-i Dunărea de mare și de largă 
curge rîul sudorilor noastre, se duce 
peste mări și peste hotare, acolo se 
preface în rîuri de aur și de argint și 
curg iarăși înapoi de se revarsă în țara 
noastră ; iar noi nici rînduială, nici 
dreptate nu am avut.
A ...Acum sînt douăsprezece zile de 
pont, ziua cit luna ; lucrăm din primă
vară pînă în toamnă, lucrăm de cum 
se ia omătul și pină dă înghețul tot la 
boeresc". >

împlinirea idealului de făurire a sta
tului național, țărănimea a considerat-o 
prilej de a pune capăt dependentei eco
nomice.

Reforma agrară constituia o ne
cesitate economică, relațiile feudale 
frînînd grav dezvoltarea forțelor de 
producție și ținînd țara în stare de îna
poiere. Orice progres economic, social 
sau cultural presupunea mai întîi în
lăturarea relațiilor feudale. în fruntea 
forțelor progresiste, Cuza și Kogălni
ceanu au putut înfăptui reforma agra
ră la 14—26 august 1864, numai înfrun- 
tînd o reacțiune înverșunată.

Legea elibera pe țărani de sarcinile 
feudale — clacă, dijmă, podvezi, zile de 
meremet etc — și punea capăt monopo
lurilor feudale la sate. In schimb, ță
ranii erau obligați să plătească anual, 
timp de 15 ani, mari despăgubiri bă
nești în folosul moșierilor. Cît privește 
pămîntul ce se acorda țăranilor, acesta 
nu putea depăși în total două treimi 
din întinderea moșiilor.

Reforma agrară din 1864 rămîne în 
istoria poporului nostru un act progre
sist, care a abolit iobăgia ușurînd îna
intarea societății românești, oferind po
sibilități mai largi de dezvoltare a for
țelor de producție decît existaseră pînă 
atunci.

Tocmai pentru faptul de a fi înțeles 
nevoile poporului, necesitățile dezvoltă
rii istorice și de a fi acționat după pu
terile lor în această direcție — Alexan
dru loan Cuza și Mihail Kogălniceanu 
s-au înscris printre cele mai luminoase 
figuri ale poporului român.

Este însă de remarcat că legea ru
rală din 1864 nu a fost aplicată corn-
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MILITANTI AI UNIRII !

COSTACHE NEGRI i
La sfîrșitul anului 1848 

cină conducătorii revoluției 
din Muntenia și Moldova fu
seseră siliți să ia calea pri
begiei, printre pateticele în
demnuri de a nu dispera, cu
vintele lui Negri se înscriau 
mai mult decît consolatoare, 
profetice : „în visurile mele 
înflorit se arată viitorul 
României. Sîntem milioane de 
Români răzlețiți ! Ce ne tre
buie să ajungem un neam 
tare ? Unirea, numai Unirea !... 
Să trăiască Unirea Români
lor !“ Lipsit de ambiții perso
nale mărunte, străin de arivis
mul politicianist, capabil de 
totală devoțiune cauzei co
mune, bărbatul statuar și co
municativ va fi ani de-a rîn- 
dul elementul coagulant al 
tinerimii animate de cele mai 
înaintate idei ale epocii. Me
morialistica vremii conservă 
numeroase mărturii despre 
prezența tonică a acestuia, 
nestinsă nici în cele mai 
grele momente: „...Două 
puncte existau însă pe fața

pămîntului — va scrie Vasile 
Alecsandri, marele său prie
ten — două puncte foarte în
depărtate în care românii ge
nerației nouă începură a se 
întîlni: unul în Franța la car
tierul studenților din Paris, și 
celălalt în Moldova la moșia 
lui Costache Negri". La mo
șia acestuia de la Mînjina, de 
prin părțile Galațiului „tine
rii, osteniți și descurajați de 
greutățile misiei lor, prindeau 
o nouă putere pentru luptele 
viitoare; moldovenii și mun
tenii aveau ocaziunea a să 
cunoaște de aproape, a să sti
ma, a să iubi, a pune la un loc 
sperările lor, a face proiecte 
mărețe pentru renașterea pa
triei comune, a să înțelege 
pentru formarea opiniei pu
blice în țară. Zic patrie co
mună, zic țară, pentru că la 
Mînjina nu mai erau moldo
veni și munteni, doar români; 
nu erau două țări pentru ro
mâni, doar o singură țară, o 
patrie comună!... Atunci, nu 
numai printre tinerii care-și 
frecventau prietenul de un 
rar spirit entuziast și generos 
(Vasile Alecsandri, Alecu Do- 
nici, Alecu Russo, Nicolae 
Bălcescu, Ion Ionescu de la 
Brad, C. Filipescu) „Unirea e- 
xista în inimi", fapt concreti
zat într-o lungă și curajoasă 
acțiune unionistă care va agi
ta întreaga țară. Ales în 1857 
deputat al Galațiului în Adu
narea ad-hoc a Moldovei, ple- 
dînd în discursul pe care-l 
rostește la 18 decembrie 1857 
pentru împroprietărirea țăra
nilor, proclamîndu-și crezul 
său democratic se autodefi
nea implicit: „La reforme

mari pentru țară, trebuiesc și | 
fapte și inimă mare".

Lipsit de veleități personale I 
refuză candidatura pentru | 
domnie pe care o vroiau nu
meroși unioniști („rog pe ® 
prietenii noștri — îi scrie el ■ 
lui V. Alecsandri, solicitîndu-l ■ 
să -i fie interpret pe lingă A- i 
dunarea obștească — să înlă- " 
tureze asemenea combinare pe ■ 
care nici într-un chip nu o ■ 
pot primi", deoarece, „sînt de ■ 
ajuns bărbați moldoveni mai 1 
vrednici de însărcinat cu po- ■ 
vara domniei..."), consacrîn- ■ 
du-se, după alegerea lui A- I 
lecsandru Ioan Cuza ca domn “ 
al Principatelor Unite, unei ■ 
febrile activități diplomatice ■ 
menită să determine marile " 
puteri în recunoașterea isto- | 
ricului act. Caracterizarea I 
pe care i-o făcea Vasile * 
Alecsandri („exercită o influ- S 
ență salutară asupra unei în- I 
tregi generații...") îl situează " 
în centrul acelui contigent de 8 
inimi înflăcărate și minți pă- H 
trunzătoare, care au militat “ 
ardent după ce au fost sufle- £ 
tul mișcării revoluționare de | 
la 1848, la realizarea unui 
vechi și profund deziderat na- | 
țional, devenit apoi act cru- I 
cial în istoria noastră : Unirea > 
de la 1859. |

A. VARTAN g
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petată banal în rotirea anotimpu
rilor, va deveni 24 ianuarie 1859 : 
„Poporul dete năvală cu strigări 
asurzitoare de ura, căci succesul 
era al lui și cîștigase victoria..."

„Actul energic al 
întregii națiuni**

Puse sub ochii prezentului, 
mărturiile despre luptele și vic
toriile trecutului aduc în minte 
împrejurările, contextul în care 

' Ale s-au produși Simplă privire a 
unui obiect încremenit în bronzul 
dur ori marmura rece ajunge 
pentru a stîrni aducerea aminte, 
pe spirala timpului, a unor emo
ționante fapte. Trecem printr-o 
galerie a marilor bărbați: Cuza, 
Bolintineanu, Rosetti, Alecsandri, 
Kogălniceanu, Bolliac, Negri. 
Pluralitatea căilor de activitate a 
acestor personalități românești 
reprezintă o atitudine exemplară, 
de folosire a tuturor capacităților 
în sensul unor idei și acțiuni pa
triotice, așa cum au procedat și 
înaintașii lor. Aceștia toți au fost 
„oamenii epocii", luptînd neobo
sit pentru afirmarea demnității 
noastre naționale, pentru Unirea 
Principatelor române.

Adresînd domnitorului Cuza în
demnul „Fii dar omul epocii, fă 
ea legea să înlocuiască arbitra- 
riul“, Kogălniceanu exprima do
rințele seculare de unire și drep
tate ale oamenilor acestui pă- 
mînt, acelora cărora voievodul 
Mircea le apăra „sărăcia și nevoi
le și neamul", și care, ei înșiși 
vor rosti în plină adunare a Di
vanului ad-hoc la 26 octombrie 
1857 : „Cîtu-i Dunărea de mare 
și de largă curge rîul sudorilor 
noastre, se duce peste mări și 
peste hotare, acolo se preface în

rîuri de aur și de argint și curg 
iarăși înapoi de se revarsă în țara 
noastră; iar noi nici rînduială, 
nici dreptate, nu am avut. Cînd 
ne-am jeluit, cînd ne-am tînguit, 
păsurile cînd ne-am spus, isprav
nicul ne-a bătut, jandarmii ne-au 
bătut, zapciul ne-a bătut; cine s-a 
sculat mai de dimineață, cine a 
fost mai tare acela era mai mare". 
Iată căror sfinte îndatoriri către 
poporul acestor pămînturi răs
pundea neobosita activitate a ma
rilor bărbați care ne privesc din 
bronzul încrerrwnjL din tablouri 
de epocă, diiijfampelA muzeului. 
Nobilele lor figuri apar adesea, 
în tablourile acestui muzeu, ală
turi de deputății Divanurilor 
ad-hoc din Moldova și Țara Ro
mânească. Aceiași semnează pro
grame, articole politice, versuri 
agitatorice în principalele gazete 
aie principatelor, ziare a căror 
foaie ușor îngălbenită de vechime 
este expusă vizitatorilor. Iată un 
număr din „Steaua Dunării", 
primul și cel mai marcant ziar 
unionist moldovean, condus de 
Mihail Kogălniceanu. Istoricul 
neamului s-a pus în slujba gaze
tarului unionist fumizîndu-i aces
tuia argumentele istorice ale uni
tății românilor, încît oratorul era 
îndreptățit să rostească : „...nici 
chiar domnitorului dar încă unui 
simplu particular, nu-i recunosc 
și nici nu-i voi da vreodată drep
tul acesta de a zice că el a fă
cut-o singur, unirea. Nu, domni
lor, unirea națiunea a făcut-o !“

Prezența scriitorilor, a publiciș
tilor militanți în mijlocul eveni
mentelor care au culminat cu 
Unirea de la 1859 este o remar
cabilă pagină a istoriei culturii 
românești consecventă în slujirea 
marilor aspirații ale poporului. 
Cărțile și ziarele din acei ani — 
dintre care unele se găsesc ex

puse în acest muzeu — reintro
duc în actualitatea acelei epoci 
faptele istoriei poporului, care 
exprimă convingător năzuința că
tre unitatea națională. în 1844 
Bălcescu scria în Puterea ar
mată... : „Unirea face puterea 
staturilor și prin urmare fericirea 
lor", și, în același an, ca un răs
puns și adeziune la aceleași con
vingeri scria ardeleanul Gh. Ba- 
rițiu : „Unire națională este fru
moasa deviză ce răsună din toate 
părțile și deșteaptă duhurile cu 
putere multă. Popoarele Europei 
pricep și cunosc cum că tăria și 
puterea unui popor, baza sa... 
prezentul și viitorul său zac în 
unirea națională".

...Străbați sălile muzeului, în
conjurat de documente ale unei 
epoci revoluționare din istoria po
porului, cu sentimentul străbate
rii unei genealogii românești, 
pentru respectarea căreia stau 
mărturie secole întregi. Unirea de 
la 1859 este unul din actele ma
nifestării copleșitoare a voinței 
naționale iar marile personalități 
ale epocii au fost mari tocmai 
pentru că s-au făcut ecourile 
acestei voințe a întregului popor. 
Rezonanța epocii în scrierile lor 
este puternică. Iată cărți în care 
evenimentele din 1859 sînt de
scrise amănunțit, pagina încrus- 
tînd nu simple rînduri memoriale 
ci vii emoții, care s-au transmis 
urmașilor peste timp. Scrise cu 
talent diferit, paginile acestor 
cărți reflectă același entuziasm 
patriotic : Bolintineanu — Bătă
liile Românilor, Viața lui Cuza 
Vodă; George Sion — Suvenire 
contimpurane ; C. D. Aricescu — 
Șoimul Carpaților ; George Cre- 
tzianu — Patrie și libertate, poe
ziile lui Gheorghe Tăutu, ș.a. 
Documentele muzeului prileju
iesc, încă o dată, evocarea senti

mentului patriotic de care au fost 
animate marile spirite ale epocii.

vitrinele muzeului ne atrage lua
rea aminte o imagine publicată

„Noi vrem 
să ne unim 
cu țara!**

Frămîntările unioniste de din
coace de munți găsesc conso
nanțe în lupta românilor din 
Ardeal.

De pe întinsa cîmpie a Btaju-> '1 
iui, la 15 mai 1848, a răsunat do
rința miilor de români adunați 
aici, soli ai locuitorilor Ardealu
lui, voința unanimă a ardelenilor- 
„Noi vrem să ne unim cu țara". 
După șapte decenii această do
rință devenea o realitate împli
nită. Printre jurnalele păstrate în

pe prima pagină a ziarului Alar
ma din 29 nov. 1918. Imaginea, 
reprezentînd intrarea lui Mihai 
Viteazu la Alba Iulia încadrat de 
două date memorabile din istoria 
României (1 noiembrie 1599 — 18 
noiembrie 1918) e însoțită de ar
ticolul intitulat Unirea : „Neamul 
nostru românesc, sol al păcii, iu
bitor de dreptate și-a ridicat 
fruntea semeț (...) și ca unul sin
gur a pornit la luptă. Zorile zilei 
alt''răsărit luminoase pentru noi 
și frații noștri. Unirea mult dori-
tă, unirea în cuget și simțiri ne-a 
fost răsplata suferințelor noas
tre. Trăiască Unirea ! Ea va fi 
eternă ca și neamul românesc !"

V. ARACHELIAN 
O. STĂNESCU

A PROGRESULUI
plet. Coaliția burghezo-moșierească 
a determinat ca țăranii să primească 
doar 15 Ia sută din suprafața moșiilor, 
restul de 85 la sută rămînînd în conti
nuare moșierilor. Menținerea moșierimii 
ca clasă, pămîntul insuficient dat țărani
lor și lipsirea altora de pămînt, despăgu
birile ca și impozitele împovărătoare 
aruncate asupra lor, vor face ca pro
blema agrară să continue a constitui 
în epoca următoare una din cele mai 
acute probleme ale României sub re
gimul burghezo-moșieresc.

Prof. univ. dr.
N. N. CONSTANTINESCU

LEGEA
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c reînd condiții pentru în
făptuirea unei serii de 
prefaceri social-economi- 
ce și politice în direcția 
trecerii de la feudalism 
la capitalism, Unirea a 
deschis totodată drum 
unor mari transformări 
în viața culturală a po

porului român. O ilustrare pregnantă a 
acestui fapt o constituie dezvoltarea 
învățămîntului în anii după Unire.

Regulamentul organic, prin prevede
rile lui cu privire la instrucția școlară 
a stînjenit mult dezvoltarea învățămîn
tului și l-a structurat pe o direcție care 
nu satisfăcea dorințele spre cultură ale 
poporului. Reluîndu-se firul marilor 
idei ale revoluției de la 1848, în anii 
pregătitori, ai săvîrșirii și consolidării 
Unirii, are loc o adevărată cotitură în 
istoria învățămîntului românesc. De la 
cele cîteva școli de prin capitalele de 
județe și ținuturi se ajunge la crearea 
unei rețele școlare, se reînființează și 
se extind școlile sătești.

După îndoita alegere a domnitorului 
Alexandru loan Cuza, prin votul de la 
24 ianuarie 1859, problema învățămîn
tului devine una din chestiunile pre
sante ale statului și se lucrează stărui
tor la realizarea unității învățămîntu
lui din Moldova și Țara Românească.

In mesajul său din 6 decembrie 1859, 
Cuza face referiri la articolul 8 al 
Proclamației de la Islaz în care se pre
vedea, reforma școalelor pe o temelie 
largă și națională spre răspîndirea lumi
nilor în totvpoporul“, precum și la pun
ctul 14 din „Dorințele Partidei Națio
nale din Moldova", unde se prevedea 
„instrucția egală și gratuitate pentru 
toți românii". Susținînd dreptul poporu
lui la cultură, domnitorul cerea ca ins
trucțiunea să fie „la îndemîna tuturor 
claselor" căci „în educațiunea poporului 
bine condusă se află cele mai bune ga
ranții de ordine, de progres și de patri
otism luminat".

In cîțiva ani învățământul înregis
trează progrese în toate sectoarele. 
Crește numărul școlilor sătești și al 
celor primare de la orașe, se dezvoltă 
învățămîntul secundar prin înființarea 
de gimnazii la București, Iași, Craiova, 
Bîrlad și alte centre ale țării. O învio
rare deosebită cunoaște învățămîntul 
practic prin înființarea unor școli teh
nice și instituții de artă la Iași, Bucu
rești.

In aceiași ani se pun bazele învăță
mîntului superior. La 10 septembrie 
1859 este numit primul decan al Facul
tății de științe juridice și politice, iar 
la Iași ia ființă în octombrie 1860 prima 
Universitate. Crearea primei universi
tăți românești s-a înscris ca un eveni
ment de covîrșitoare însemnătate în 
dezvoltarea învățămîntului, în dezvolta
rea culturii noastre.

Progresele înregistrate în domeniul 
învățămîntului după înfăptuirea Unirii 
au condus și la necesitatea elaborării 
unui document unic care să reglemen
teze principii unitare de organizare în 
toate sectoarele. Dezideratul acesta se 
împlinește prin adoptarea Legii instruc
țiunii din 1864.

In virtutea acestei legi, învățămîntul 
primar este declarat gratuit și obliga
toriu, se reorganizează și se lărgește 
învățămîntul secundar și tehnic și se 
pune temelie celui superior prin crea
rea Universității. Prin legea de la 
1864 se realizează unitatea școlii ele-

Prezentarea ecoului 
pe care l-a avut Uni
rea Principatelor în 
Transilvania — așa 
cum se desprinde din 
presa ardeleană a vre
mii — cere să fie a- 
mintite măsurile dras
tice de reprimare a 
mișcării naționale, mă
suri instituite de auto
ritățile austriece după 
înăbușirea revoluției 
de la 1848 în Transil
vania. O cenzură as
pră a fost aplicată a- 
supra publicațiilor. A- 
ceasta n-a. putut însă 
pînă la urmă împiedi
ca gazetele de aici de 
a se ocupa de impor
tanța istorică a mo
mentului. Mulți dintre 
ardeleni au trecut 
munții ca profesori, 
participînd la mișcarea 
pentru Unire. Unul 
dintre ei este Simion 
Bărnuțiu, care, ca pro
fesor la Facultatea ju
ridică din Iași pleda 
pentru o republică ro
mână cu un conducă
tor autohton. „Nume
roase rapoarte din 
anii 1857 și 1858, ne 
spune istoricul Ștefan 
JPascu, trimise de au
toritățile militare și ci
vile austriece curții 
din Viena adeveresc 
frămîntările, agitații
le populației românești 
din Transilvania, soli
daritatea acesteia cu 
lupta pentru Unire și 
chiar dorința ei de a se 
uni cu moldovenii și 
muntenii". Un astfel 
de raport concluziona 
astfel asupra stării de 
spirit din Transilvania 
acelei vremi : „Nu se 
găsesc nicăieri ele
mente conservatoare 
credincioase guvernu
lui".

Gazetele din Transil
vania care au urmă
rit în permanență e- 
venimentele din Prin

cipate au fost Foaia 
pentru minte, inimă și 
literatură, Gazeta 
Transilvaniei, Telegra- 
iul român din Sibiu 
și, în limba maghiară, 
Monitorul din Cluj, 
iar în limba germană 
Gazeta din Brașov. 
Fermentul de indepen
dență pe care îl re
prezentau în perma
nență Principatele nu 
convenea autorităților 
austriece, care con
trolau îndeaproape 
presa purtătoare de 
știri. Gazetele aminti
te se bucurau de o a- 
udiență largă, și eta
pele luptei pentru Uni
re au fost relatate cu 
fidelitate locuitorilor 
Transilvaniei.

Foaia pentru minte 
inimă și literatură, 
reproduce un comen
tariu al zilei de 24 
Ianuarie, în care se 
află fraza devenită ce
lebră : „Dumnezeule,
jee popor este poporul 
român 1 Cînd se inspi
ră vreo ideie, cînd are 
vreo bănuială, uită 
toate interesele priva
te și se consacră nu
mai pentru triumful 
cauzei române". Zile
le premergătoare Uni
rii și cea de 24 Ia
nuarie sînt cuprinse 
în reportaje ample. 
„Ședinfa de duminică 
a lost măreață, narea
ză în Gazeta Transil
vaniei un corespon
dent din Iași. Se des
chise prin cetirea de- 
misiunii Kogălnicea- 
nului ia candidatura 
la domnie, lucru ce 
tăcu mare senzație în 
adunare. Kogălniceanu 
fusese imitat de mai 
mulți". Urmează apoi 
descrierea proclamării 
lui Cuza ca domn al 
Moldovei. Șocul a fost 
puternic resimțit . de 
antiunioniști. „Unui

bătrîn aspirant la 
domnie, susnumit Cro
codilul bătrîn (Mihai 
Sturza n. n.) îi luară 
singe cu lanțeta. In- 
tr-aceste zile și nopți 
de bucurie, poporul se 
oprea înaintea casei 
lui și vociiera asupra 
casei cîte blesteme 
toate".

Și ziarele în limba 
maghiară sau germană 
au salutat evenimen
tul. Monitorul din 
Cluj, împărtășește și 
el entuziasmul gazete
lor românești : „Po
porul s-a revărsat în 
valuri imense pe stră
zile străbătute de de- 
putați, urmat de muzi- 
cele militare care au 
cîntat toată noaptea. 
Toate clădirile publi
ce și private se ilumi
nează, ostașii cu puș- 
'tile pe umăr, ameste
cați printre popor, se 
bucură de fericirea ge
nerală ; se dansează 
Hora Unirii pe la toa
te răspîntiile". Gazeta 
din Brașov, oficios 
în limba germană, în
tâmpină și ea cu satis
facție Unirea : „Ziua 
de 24 Ianuarie este zi
ua de eliberare a Ro
mâniei, este o zi me
morabilă din generație 
In generație a po
porului român. Prin a- 
legerea unanimă și li
beră a tuturor deputa- 
ților in Moldova și 
Țara Românească s-a 
realizat Unirea în per
soana lui Alexandru 
loan Cuza. Puține po
poare pe globul pă- 
mîntesc au realizat cu 
sacrificii mat mari o 
operă patriotică atit 
de măreață I".

M. UNGHEANU

Sesiune 
științifică

ODĂ
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Revenea-n aceleași locuri ianuarie pe cîmpuri 
și găsea aceiași arbori, chipete de om frumos, 
înnoită însă-n lege, luminată pînă-n sîmburi, 
țara își lega de dînsul rădăcina mai vîrtos.

Inimii se-adăugasc jumătatea ei firească;
nurilor, pești sub gheață; muntelui, metal de preț; 
arăturii, o sămință mai curată, să-nco)țească ;
ouălor de vulturi falnici, ban cu pui de zbor semeț.

Centru pur de greutate, miez al țării prin unire, 
ziua se lungea in noapte, joc al fulgerelor iuți, 
și cu torțe lingă arbori, ii grăbea la infrunzire, 
și chema de-acum pe nume pruncii incă nenăscuți.

Se-nvirtea Hora Unirii, roată-n iarnă dată-n floare, 
cerc visîndu-și viitorul, gură dulce de vulcan, 
răzbătind din adîncimea energiei populare — 
Sărbătoare-a tuturora la-nceput de veac și an.

Tremura de dor un cîntec, stăruia-n ferestre-aprinse, 
nu putea să rabde-n preajmă trunchiul țeapăn, ochii triști, 
dezgropa-n pădure lira brazilor cu creste ninse, 
clocotea cînd da de fruntea barzilor unioniști.

Astfel se păstrează clipa, astfel chiar și ea se știe, 
năvălind din anotimpul începutului spre noi, 
cu mireasmă pură-n singe și aleasă rodnicie 
de pămînt simțind puterea minunatului altoi.

Și ne știm dintotdeauna demni străpinitori de țară, 
de aceeași spiță caldă sufletele-și amintesc, 
și slăvind mereu trecutul, faima lui de-odinioară, 
ne îndrăgostim mai tare de prezentul românesc.

GRIGORE HAGIU

mentare de la sat și oraș, se asigură 
egalitatea sexelor la învățătură, se con
turează ideea laicizării învățămîntului.

ARTUR VASILESCU 
cercetător principal 

la Institutul de științe pedagogice
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A
ctul de o importanță cen
trală prin care a fost con
sacrată voința internă 
pentru desăvîrșirea unirii 
și consolidarea statului 
național român îl consti
tuie STATUTUL din 2 
mai 1864.

Rezultatul plebiscitului (6821521 de vo
turi pentru Statut, 1 307 voturi contra și 
57 000 de abțineri) a exprimat hotărîrea 
fermă a maselor de la sate și orașe pen
tru organizarea modernă a României. Re- 
ferindu-se astfel la actul domnitorului din 
2 mai 1864 prin care a proclamat Statutul 
și l-a supus plebiscitului, Cezar Bolliac, în 
articolul editorial publicat în „Buciumul" 
din 3/15 mai 1864,1sublinia: „Afară de o 
mină de privilegiați, care își pierd privi
legiile lor, tot poporul român, toată na
țiunea română are să se felicite de acest 
întîi și unic act de autoritate", iar B. P. 
Hajdeu, îl caracteriza în „Viitorul" din 
10/22 mai 1864 : „acest mare act națio
nal". Pe aceeași linie, „l’Independance 
Beige" din 16 și 17 mai 1864 sublinia 
sensul reformei electorale, care are de 
scop „să sfărîme preponderența marilor

proprietari de moșii care formează majo
ritatea adunării", contrară reformelor.

In înțelesul său real, Statutul, act avînd 
caracterul și forța juridică de Constituție, 
reprezintă, din punct de vedere al con
ținutului său, ansamblul de norme funda
mentale prin care s-a consacrat situația 
politico-juridică a statului român (adică 
al Moldovei și Munteniei la un loc) cu 
deplină autonomie internă și cu accen
tuate tendințe de independență pe 
plan extern, organizarea de stat și re
formele burgheze.

Legea electorală anexată Statutului a 
constituit pentru momentul istoric cînd a 
intrat în vigoare, un act progresist de 
omogenizare a celor două provincii trăite 
pînă atunci sub cîrmuiri separate.

Reforma electorală din 1864 a repre
zentat, evident, un important pas înainte, 
însăși lărgirea bazei electorale — 
de la mii la sute de mii de 
electori — a reprezentat un evident 
progres. Alegătorii primari votau pe față 
și colectiv, 50 de voturi ale acestora de- 
semnînd un alegător direct, care la rîn- 
dul său urma să aleagă pe deputați. Pen
tru a fi alegător primar, se cereau condi
țiile prevăzute pentru alegerile la consi
liile comunale: cetățenia română, vîrsta 
de 25 de ani împliniți și dovada plății 
unui impozit anual de 48 lei în comu
nele rurale, sau de 80 lei în comunele 
urbane. Alegătorii direcți, în afara condi
țiilor de cetățenie și de vîrstă arătate 
mai sus, trebuiau să facă dovada unui ve
nit de 100 galbeni anual.

Legea electorală din 1864, a avut un 
rol important în procesul organizării de 
stat modern a României și a desființării 
instituțiilor feudale din trecut, reprezen
tînd instrumentul de înfăptuire pe cale 
legislativă a celorlalte reforme strîns le
gate de consolidarea statului național 
unitar.

G. FLORESCU 
cercetător știinfiiic

Sîmbătă, în aula Acade
miei, a avut loc sesiunea 
științifică consacrată ani
versării Unirii Principate
lor Române, organizată de 
Academia Republicii Socia
liste România și Universi
tatea București.

La lucrări au participat 
academicieni, membri co
respondenți ai Academiei, 
cadre didactice din învăță
mîntul superior, cercetători 
științifici, oameni de cultu
ră și artă.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele 
Academiei.

Au prezentat comunicări: 
acad. A. Oțetea : „Unirea 
Principatelor Române"; 
prof. V. Maciu, membru co
respondent al Academiei : 
„Poziția claselor sociale 
față de Unirea Principate
lor Române" ; C. Bodea, 
cercetător principal: „Mo
mente din lupta revoluțio
nară pentru unitatea națio
nală a românilor între 
1835—1848“ ; D. Berindei, 
cercetător principal: „Lo
cul istoric al Adunărilor 
ad-hoc" ; prof. Gh. Zâne, 
membru corespondent al 
Academiei : „Problemele
economice ale Unirii în lu
mina mesajului din 6 de
cembrie 1859 al lui Alexan
dru Ioan Cuza"; N. Adăni- 
loaie, șef de sector: „Țără
nimea și Cuza Vodă"; 
conf. Al. Piru : „Literatura 
română în epoca Unirii" ; 
prof. C. Giurescu : „Cuza 
Vodă în amintirea poporu
lui român"; R. Pantazi, 
doctor în filozofie : „Unirea 
reflectată în ideologia epo- 
cii“- Liu

(Agerpresj

IAȘI. — Cu prilejul aniver
sării a 107 ani de Ia Unire, fili
ala Iași a Academiei Republi
cii Socialiste România, în cola
borare cu Universitatea „Al. I. 
Cuza", a organizat sîmbătă un 
simpozion în aula ,,M. Emines- 
cu" a Universității.

Muzeul Militar Central din 
Capitală, care dispune de una 
dintre cele mai bogate colecții 
de obiecte și documente refe
ritoare la istoricul act al Uni
rii Țărilor Române, a înregis
trat sîmbătă cel mai mare nu
măr de vizitatori din ultimii 
ani.

BRAȘOV. — La una din ca
sele locuite de Alexandru loan 
Cuza, la Brașov a avut loc 
sîmbătă dezvelirea unei plăci 
comemorative. ,,în această ca
să — scrie pe placa comemora
tivă — a locuit între 26 februa
rie și 4 martie 1866, in drum 
spre exil, după detronarea de 
către reacțiunea burghezo-mo
șierească, Alexandru loan Cu
za, domnitorul Principatelor 
Române*.

TG. MUREȘ. s— O expoziție 
cuprinzînd peste 150 de docu
mente în original și fotocopii, 
litografii și stampe referitoare 
la Unirea Țărilor Române s-a 
deschis sîmbătă la Tg. Mureș.

• PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Mii de oa
meni ai muncii din satele și o- 
rașele regiunii Argeș participă 
în aceste zile la numeroase 
manifestări închinate sărbătorii 
Unirii Principatelor. La Casa 
tineretului din Pitești, peste 
300 de tineri au urmărit sim
pozionul „Unirea, moment re
voluționar de seamă în viața 
poporului nostru". Echipa de 
dansuri a cîntat și a dansat 
Hora Unirii. La Palatul de 
cultură, în sala arhiplină, pro
fesorul S. Constantinescu a ți
nut expunerea „Literatura U- 
nirii", după care a urmat un 
montaj literar-muzical susținut 
de elevii liceului nr. 2. In co
munele raionului Pitești, 50 de 
conferențiari au ținut expuneri 
legate de sărbătorirea impor
tantului eveniment.



IN SLUJBA n

POPOR UL UI
Miliția, instituție profund 

populară este chemată — ală
turi de alte organe ale sta
tului nostru — să apere cu
ceririle revoluționare ale po
porului muncitor, proprieta
tea socialistă și avutul perso
nal al cetățenilor, ordinea și 
liniștea publică.

Mobilizați de mărețele vic
torii dobîndite de oamenii 
muncii în anii construcției so
cialiste, ofițerii și subofițerii 
de miliție, desfășoară a rod
nică activitate, neprecupețin- 
du-și eforturile pentru înde
plinirea misiunilor încredin
țate de partid și guvern.

Pentru devotamentul cu 
care își fac datoria, pentru 
umanismul ce-l dovedesc în 
întreaga lor activitate, cadre
le de miliție și-au cîștigat 
stima și calda simpatie a oa
menilor muncii. Dovada vie a 
acestei prețuiri sînt numeroa
sele scrisori de mulțumire 
primite de organele miliției 
de la cetățeni, pagini străbă
tute de căldură și respect 
care constituie în același timp 
o emoționantă răsplată mo
rală adusă eroismului adese
ori anonim al ofițerilor și 
subofițerilor de miliție.

Succesele dobîndite de or
ganele miliției în combate
rea unor infracțiuni, în lupta 
pentru apărarea legalități so
cialiste, sînt de neconceput 
fără legăturile strînse stator
nicite între miliție și popu
lație. Cu sprijinul cetățenilor, 
miliția a descoperit o serie de 
furturi, delapidări, cazuri de 
speculă etc.

Educați de organizațiile 
U.T.C. în spiritul vigilenței, 
al dragostei față de avutul 
socialist, nenumărați tineri 
din patria noastră sprijină în 
mod direct organele de mili
ție în combaterea fenomenu
lui infracțional.

Deosebit de semnificativ în 
această privință este exemplul 
oferit de cîțiva tineri din 
orașul Bacău care au partici
pat în mod activ la demasca-

Colonel Panaîte Emil
locțiitor director general 

al Miliției

rea și prinderea unui înrăit 
infractor. Faptul s-a petre
cut într-o frumoasă zi de 
vară a anului trecut. Tinerii 
Beghea Ion, Amariței Tănase 
și Tătărășanu Dumitru, elevi 
la Liceul nr. 3 din Bacău, fă
ceau baie în rîul Bistrița. La 
un moment dat ei au obser
vat un cetățean care a arun
cat în apă mai multe obiecte. 
Părîndu-li-se suspectă aceas
tă comportare tinerii au por
nit înot după obiectele ce mai 
pluteau încă pe apă. Pescuin- 
du-le, au constatat cu sur
prindere că sînt buletine de 
identitate. Acest fapt le-a dat 
certitudinea că necunoscutul 
care aruncase actele în rîu, 
nu putea fi un element cin
stit. Imediat unul din tineri a 
plecat cu bicicleta să anunțe 
miliția iar ceilalți doi au ră
mas să-l supravegheze pe ce
tățeanul în cauză. Datorită 
vigilenței acestor elevi și spi
ritului lor de inițiativă, indi
vidul a fost prins. El s-a do
vedit a fi un periculos excroc, 
care lua bani și buletine de i- 
dentitate de la cetățeni, promi- 
țîndu-le că le procură diverse 
obiecte. După ce își însușea ba
nii. excrocul distrugea buleti
nele aruncîndu-le în apa rîu- 
lui.

Relațiile de încredere to
vărășească și colaborare 
rodnică între organele de 
stat și masele largi popu
lare nu pot înflori, desigur, 
decît numai în orînduirea so
cialistă.

Subliniind însemnătatea de
osebită pe care o are opi
nia publică în viața socia
lă, în raportul prezentat la 
cel de al IX-lea Congres al

Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., arăta : „în etapa ac
tuală de dezvoltare a țării 
noastre crește continuu rolul 
opiniei publice în viața so
cială. Opinia publică înainta
tă, ca manifestare a democra
tismului socialist reprezintă 
o uriașă forță ce acționează 
cu succes în apărarea pro
prietății socialiste, a ordinii 
de drept, în respectarea regu
lilor de conviețuire socialistă 
și educare comunistă a popu
lației".

însuflețiți de Documentele 
Congresului al IX-lea ofițerii 
și subofițerii de miliție își 
îndeplinesc sarcinile cu abne
gație, întîmpinînd cea de a 
17-a aniversare a înființării 
Miliției cu noi și însemnate 
succese în activitatea pe care 
o desfășoară.

în organele de miliție mun
cesc multi tineri care își de
dică întreaga lor activitate 
slujirii cu dragoste și devota
ment a poporului muncitor. 
Ei sînt conștienți de faptul că 
tot ceea ce se construiește în 
aceste zile avîntate reprezintă 
noi și noi porți deschise spre 
un viitor tot mai luminos al 
patriei noastre.

Pentru ca oamenii muncii 
din industrie, agricultură, 
transporturi să poată munci 
în liniște, pentru ca oamenii 
de știință și artă să poată 
crea, pentru ca tinerii să 
poată studia trebuie să li se 
asigure liniștea și ordinea ne
cesară. De aceea lucrătorii de 
miliție sînt hotărîți să fie la 
înălțimea sarcinilor trasate 
organelor de miliție de către 
partid și conducerea de stat.

Pornind în al 18-lea an de 
activitate a Miliției, ofițerii și 
subofițerii de miliție sînt ho
tărîți să depună eforturi spo
rite pentru a ridica neconte
nit calitatea muncii lor în ve
derea apărării proprietății 
socialiste, a asigurării ordinii 
și liniștii publice.

In laboratoarele și atelierele școlii proiesionale a Uzinelor 
,,Semănătoarea" viitorii muncitori se specializează sub Îndru
marea cadrelor cu o bună pregătire tehnică și didactică. In 
fotografie : Constantin Zota, Mihai Viorel și Nicotae Popa din 
anul II B, matrițeri, studiază macheta mașinii de împrăștiat 

Îngrășăminte.

Plecarea unei delegații 
a C. C. al P. C. R. ia Roma

ghid
soptominol

ECRANUL
ȘAH LA REGE. Abia a trecut o săptămînă de la premiera fil

mului „Duminică la ora 6“ și iată-ne în fața unei noi premiere ci
nematografice românești, de data aceasta o producție de aven
turi, în direcția artistică a lui Haralambie Boroș care realizează 
totodată și unul din rolurile filmului. (Se pare că în luna februarie 
vom fi martori la 4 premiere românești I).

Cu prilejul apariției pe ecran a filmului său, i-am solicitat re
gizorului H. Boroș un scurt interviu.

Rep. : Ce ne puteți spune despre filmul dumneavoastră ?
II. B. Filmul de aventuri înseamnă prin definiție acțiune. Cred 

însă că numai atît nu ajunge. Un film nu poate trăi numai prin 
acțiune. El are nevoie de oameni, de caractere, de momente de 
viață. Aceste elemente m-au preocupat în primul rînd în realizarea 
filmului „Șah la rege“. Am căutat să ne apropiem ou aparatul de 
oameni astfel ca ceea ce se petrece pe ecran timp db 90 de mi
nute să fie cît mai veridic, să ilustreze ceea ce spuneam la început. 
De aceea am căutat ca aparatul de filmat să fie cît mai mobil, fie 
că este așezat pe stradă, fie într-un interior care reprezintă un 
decor real.

Actorii s-au amestecat în mulțime, căutînd să nu se trădeze nici 
prin îmbrăcăminte, nici prin gesturi, străduindu-se să pară neob
servați. N-am vrut să realizez cu ostentație caracterul pozitiv sau 
negativ al eroilor filmului ci mi i-am dorit oameni obișnuiți care 
trec în fiecare zi pe lingă noi și pe caic numai acțiunile ce le în
treprind îi dezvăluie ca buni sau răi.

Dacă am reușit sau nu, o vor spune, desigur, spectatorii.

VIZITA. Bernard Wiki, regizorul acestui film, a lăsat în urmă 
cu un an o bună impresie cu filmul său „Podul", o virulentă de
mascare a iprocriziei propagandei fasciste. Noul său film are ca 
temă tot ipocrizia și anume cea pe care o stîmește banul, dorința 
de îmbogățire. Piesa binecunoscută a lui Diirenmatt („Vizita bă- 
trînei. doamne") a suferit cîteva modificări în dramaturgie, (cerute 
de specificul cinematografic) rămînînd însă în spiritul ei inițial. 
„Vizita" este o excelentă ecranizare în care apar doi actori de o 
mare personalitate : Ingrid Bergman și Anthony Quinn.

j Cinematografe
I VIZITA

rulează la Patte, orele j9,45 i 
. 12 I 14,15; 16,39;' 19; 21,1S
■ DUMINICĂ LA ORA 6

I rulează- la Victoria, orei»
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;

20,30. In completare „O grădi
nă a artei' ; Flamura, orele 10;

112 I 16 I 18,15 I 20,30 în comple
tare „Sport nr. 6/1965' i Ex
celsior, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30 în completar»

I „Sport nr. 6/1965'.
PROCESUL DE LA NtlRN- 

IBERG
(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45 t 

120,15.
TRAGEȚI IN STANISLAS ! 

rulează la București, orele 
19,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;

21 ; Ciulești, orele 10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 ; Glo- 

Iria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30; Tomis, orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30; Miori- 

Ița, orele 9,45; 12; 14,15; 16.30;
18,45; 21.

I
I
i

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
IVANO

rulează la Luceafărul, orei» 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 |

Semnarea acordului 
comercial pentru 

perioada 1966-1970 
între Republica 

Socialistă România și 
Republica Democrată 

Germană
în urma tratativelor care 

au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă, la 22 ianuarie s-au 
semnat la București Acordul 
Comercial de lungă durată 

„pentru perioada 1966—1970 și 
Protocolul privind livrările de 
mărfuri în .anul 1966 între Re
publica Socialista România și 
Republica Democrată Ger
mană.

Acordul comercial de lungă 
durată pentru anii 1966—1970 
a fost semnat din împuterni
cirea Guvernului Republicii 
Socialiste România de către 
ministrul comerțului exterior, 
Gh. Cioară, și din împuternici
rea Guvernului Republicii De
mocrate Germane de către mi
nistrul comerțului exterior și 
intergerman, H. Solie.

*
în aceeași zi a fost semnat și 

Protocolul privind schimbul 
de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană pe a- 
nul 1966.

Comemorarea lui
■ împlinirea a două decenii și 

jumătate de la asasinarea mi- 
șelească de către legionari a 
lui Constantin David, activist

Constantin David
nerî „Eroi ai clasei muncitoa
re", organizat de Universita
tea populară București, Gheor- 
ghe Ioniță, cercetător la Insti-

Sîmbătă dimineața a plecat 
la Roma o delegație a C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor, pentru a lua parte la 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Italian.

Din delegație fac parte to-’ 
varășii Gheorghe Călin, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.C.R., și 
Ion Iliescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șeful secției 
de propagandă a C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul

al C.C. al P.C.R., Ion Cotoț și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan și Ion 
Stoian, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★

în aceeași zi, delegația a so
sit la Roma.

Pe aeroportul Fiumicino, de
legația a fost întîmpinată de 
Agostino Novella, membru al 
Direcțiunii C.C. al P. C. Ita
lian, și Giuliano Pajetta, mem
bru al Comitetului Central, șe
ful secției externe.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Mihai Marin, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ-

La cinemate
că rulează de la 
25-29 ianuarie 
„Fiul șeicului" 
avîndu-1 în ro
lul principal pe 
Rudolf Valenti
no, una din ma
rile glorii ale fil
mului mut (ore
le 10, 12, 14). 
Luni, 24 ianua
rie, două spec
tacole cu filmul 
românesc „Tu- 
dor" (orele 9, 
13,30). Scenă din filmul „$ah la rege"

Pe scurt despre reluări

TATĂL SOLDATULUI. O adevărată baladă despre război, 
despre un flăcău sovietic căzut pe front și tatăl său care îi ia locul.

IN COMPANIA LUI MAX LINDER. O infuzie de rîs sănătos 
și tonic luată de la un vrăjitor al umorului cinematografic, primul 
mare comic al ecranului.

de seamă al Partidului Comu
nist Român, este comemorată 
prin manifestări care au loc în 
numeroase localități din țară.

în cadrul ciclului de expu-

tutul de istorie a partidului, a 
expus sîmbătă seara prelege
rea intitulată „Constantin Da
vid — 25 de ani de la moartea 
sa“. (Agerpres)

Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv și secretar

nia în Italia, și alți membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Noile blocuri din cartierul „Socola" din Iași(Agerpres)

UNCHIUL MEU. Excelenta comedie a lui Jacques Tati care vă 
face să înțelegeți drumul parcurs de acest gen de la anii de pio
nierat ai lui Linder pînă la epoca contemporană.

Nu pierdeți aceste filme : „Vizita", „Procesul de la Nurnberg", 
„Fata lui Bube",, „Trei surori", „Duminică la ora 6".

MUZICA

A. T.

După o săptămînă în pare am putut participa la un număr re
cord de manifestări, prin lipsa unei organizări metodice a vieții 
muzicale bucureștene, în viitoarele 7 zile au fost programate un 
număr modest de concerte, și ele lipsite de suita de prime audiții 
cu care am fost obișnuiți pînă în prezent.

Dintre manifestările săptămînii amintim înainte de toate o nouă 
premieră studențească: Don Pasquale de Donizetti la Studiotd 
Conservatorului — sub conducerea muzicală a asist. Grigore Io- 
suh.

Remarcabile sînt cele două concerte de cameră în care vom 
putea asculta 3 sonate de Brahms (miercuri seara în interpretarea 
violonistei Ayla Erduran din Turcia și pianistului Roger Aubert 
din Elveția) și trei concerte de Beethoven (vineri seara în interpre
tarea unei formații clujene în frunte cu Ștefan Ruha).

Din programul celor două simfonice ale săptămînii, dirijate de 
Mircea Popa (la Radio) și Nicolae Boboc (la Filarmonică), amintim 
Simfonia 28 de Mozart, Suita a IlI-a de Ion Dumitrescu, Concer
tul pentru vioară de Glazunov (solistă A. Erduran) și în special 
Simfonia I de Mahler.

La Operă, lucrările obișnuite aparținînd de astădată în exclusi
vitate compozitorilor veacului XIX, iar la Televiziune programele 
muzicale sînt dedicate doar genului ușor.

I. S.
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20,45 ; Feroviar, orele 9i 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 îil 
completare „Porțile de Fier' i 
Grivița, orele 9,45 ; 12 i
14,15; 16,30; 18,45; 21 în Com
pletare „O grădină a artei*, 
înfrățirea între popoare, orei» 
10; 15,45; 18; 20,15.

FEMEIA IN HALAT
rulează la Festival, orele 10;
12 ; 14,15; 16,30; 18,45; 21 I
Modern, orele 10; 12; 14,15i 
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 la Lumina, orele 9,45 ; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30 în 
completare „Marinarii sovietici 
în Danemarca' , Aurora, orei» 
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; 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 Ia 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" ; Arta, 
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;i com
pletare „Sesiunea Marii Adu
nări Naționale* : Lira, orele 
15.30; 18; 20;30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la 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".

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

IDE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Munca, orele 10.30; 
16,30; 18,30; 20,30. în comple- 
tare „La Carnaval'.

I SAȘA

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

2000 de ore 
în uzină 

Cum sînt 
folosite?

(Urmare din pag. I) 

eficacitatea dorită mai mult a- 
colo unde ucenicul nu trebuie 
să lucreze pe mașină. (Este ca
zul matrițerilor-sculeri, lăcătuși
lor, montorilor). însă la strun
gari, frezori, rabotori — adică 
îa meseriile a căror însușire ne
cesită lucru direct, efectiv pe 
un utilaj — timpul de practică 
nu este, în unele cazuri, peste 
tot folosit integral de către 
elevi".

Părerile exprimate au scos in 
evidență cîteva din cauzele im
portante datorită cărora efici
enta practicii în producție a 
multora dintre elevi este încă 
sub așteptări. Care sînt acestea?

Ing. COSTIN MORĂRESCU, 
directorul Grupului școlar „Vul
can : „Există instrucțiuni clare 
și precise cu privire la răspun
derea întreprinderilor pentru 
pregătirea viitorilor muncitori 
dar ele nu sînt întrutotul res
pectate. Cu toate că la noi s-au 
adus, în ultinia vreme multe 
îmbunătățiri pe diverse laturi 
ale învățămîntului, practica în 
producție a elevilor constituie 
încă o problemă nerezolvată 
complet. Preocupați de sarcini
le zilnice ale producției mulți 
dintre maiștri și șefi de secție 
nu văd în perspectivă consecin
țele neglijării pregătirii munci
torilor pe care mîine îi vor a- 
vea In subordine.

Este deci vorba, de o primă 
cauză : nerespectarea unor o- 
bligatii clare și precise care re
vin Întreprinderilor".

Hotărîrea partidului și guver
nului cu privire la organizarea 
școlilor proiesionale, tehnice și 
tehnice de maiștri stabilește : 
conducerea întreprinderii pe 
lingă care este organizată școa
la profesională răspunde de or
ganizarea și funcționarea în 
bune condiții a procesului de 
învațămînt la fel ca de oricare 
din sectoarele întreprinderii.

Pe baza acestei hotărîrî Mi
nisterul Învățămîntului, Comite
tul de Stat al Planiiicării și 
Ministerul Finanțelor au elabo
rat Instrucțiunile cu privire la 
organizarea practicii elevilor. 
Iată cîteva din obligațiile care 
revin întreprinderilor:

• Constituirea unui colectiv 
de organizare și îndrumare a 
practicii în producție a elevi
lor.

• Asigurarea locurilor de 
muncă pentru ei și transmite
rea programei de instruire 
practică la secțiile și atelierele 
unde sînt repartizați.

• Organizarea brigăzilor 
formate din elevi și scoaterea 
din producție a instructorilor 
necesari acestora. Ei pot fi 
maiștri, șefi de echipă sau 
muncitori fruntași — capabili 
să se ocupe de organizarea 
muncii elevilor în brigadă.

• în cazul repartizării ele
vilor pe lîngă muncitori, con
ducerile întreprinderilor sînt 
obligate să asigure respecta
rea graficului de rotație pe Ia 
diverse locuri și faze ale pro
ceselor de fabricație.

® Pentru elevii din anul III 
uzinele sînt obligate să a- 
sigure locuri de muncă inde
pendente în timpul practicii 
formînd cu ei brigăzi speciale 
sau repartizîndu-le mașini pe 
care să lucreze separat de 
muncitorii care-i instruiesc.

• Conducerile întreprinderi
lor sînt obligate să controieze 
cum se aplică măsurile stabi
lite în scopul cît mai bunei 

organizări a practicii în secții, 
ateliere și echipe sau brigăzi 
de elevi. Este necesar să se a- 
nalizeze periodic modul in 
care este folosit timpul, cum 
se organizează și se desfășoară 
probele practice de promovare 
trimestrială și să se ia opera
tiv măsurile necesare pentru 
remedierea deficiențelor.

Cum sînt Îndeplinite de către 
Unele întreprinderi și școli o- 
bligațiile redate pe scurt mai 
sus ?

GRUPUL ȘCOLAR „23 AU
GUST".

• Conducerea Uzinei „23 Au
gust" a numit colectivul de în
drumate a instruirii practice a 
elevilor. Dar pină la 1 ianuarie 
el nu se întrunise niciodată 
pentru a lua în discuție proble
mele legate de organizarea 
practicii.

• La repartizarea elevilor pe 
instructori de practică nu s-a 
avut în vedere ca meseria in 
care se califică viitorii munci
tori să fie aceeași cu a instruc
torului. De exemplu, strungaru
lui Marin Diaconu, calificat 
prin cursuri de scurtă durată la 
locul de muncă, 1 s-au încredin
țat elevi din anii II și III care 
se pregătesc, pentru a deveni 
lăcătuși, montatori, rectifica
tori, frezori etc.

• Pentru elevii strungari, 
frezori și rectificatori ai ace
luiași grup școlar repartizați 
pentru practică la Întreprinde
rea „Optică română" (42 din 
65 sînt in ultimul an) nu Ii s-a 
asigurat mimatul necesar de 
mașini pe care să lucreze.

ȘCOALA PROFESIONALĂ 
„ELECTROAPARAT AJ“.

a Cei mai mulți dintre elevii 
acestei școli, peste 86 la sută, 
fac practică la Uzina „Electro- 
aparataj". Repartizarea lor n-a 
fost insă făcută în funcție de 
posibilitățile fiecărui sector de 

producție. La secția matrițerie, 
de exemplu, unde în total sînt 
34 de mașini-unelte, au fost re
partizați 161 de elevi din anii 
li și III. Au fost cazuri cînd in 
grija unui muncitor strungar 
erau dați 6 elevi.- 4 de anul II 
și 2 de anul III. țn schimb, în 
sectorul strungărie, la 34 de 
mașini, in cele 3 zile pe săptă
mînă erau repartizați doar 16 
elevi la practică.

Iată, așadar, cum arată în 
realitate modul in care în unele 
Întreprinderi este înțeleasă tra
ducerea în fapt a unor indica
ții clare, bine precizate. Con
secințele se fac resimțite in 
rindul absolvenților și mai tir- 
ziu, e drept, le simt și organi
zatorii practicii. Pentru o par
te dintre absolvenți uzina e 
nevoită să consume timp supli
mentar și eforturi îndelungate 
spre a-i ajuta să deprindă, după 
ce au ieșit lucrători, ceea ce 
trebuiau să știe încă de pe băn
cile școlilor: să sprijine unii 
absolvenți in îndeplinirea nor
melor, în executarea unor lu
crări de calitate.

Ineficacitatea timpului folo
sit în uzină, în mod special 
pentru elevii care trebuie să 
lucreze pe mașini-unelte se 
impune a fi privită și dintr-un 
alt unghi.

Sînt, se spunea în con
sfătuire, unele întreprinderi care 
afirmă că nu pot asigura 
locuri de muncă tuturor elevi
lor intruclt instrucțiunile C.S.P. 
cer un anumit grad de încărcare 
a utilajelor. Ca atare, spun ase
menea conducători de între
prinderi, nu putem da mașini 
pe mîna elevilor de anul II care 
vin 3 zile pe săptămînă în u- 
zină și stau numai cite 6 ore 
în producție.

Asemenea motivări am au
zit și cu prilejul deplasărilor 
redactorilor noștri în nume
roase Întreprinderi. Au însă 
ele o bază reală ? Cu a- 
ceastâ întrebare ne-am adresat 

Direcției personal și invățămînt 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Iată ce 
ne-a declarat Iov. ing. CLAU- 
DIU BEIU, director adjunct :

„Obiecțiunile întreprinderilor 
pot fi luate în considerație nu
mai în cazul elevilor de anul
II și numai pentru primul tri
mestru de practică în uzină. A- 
cestor elevi, cărora în anul I li 
s-a făcut doar o inițiere în me
serie și ale căror posibilități 
nu sînt cunoscute de maiștri și 
șefii sectoarelor din uzine, in
tr-adevăr nu li se pot încredin
ța, dintr-odată, utilaje pe care 
să lucreze. Nu trebuie însă ui
tat că‘practica lor în produc
ție continuă și în celelalte două 
trimestre ale anului școlar. Or, 
în unele întreprinderi nu se ține 
seama de acest lucru și nu se 
fac suficiente eforturi pentru a 
li se asigura pe parcurs mași
nile necesare.

In ce privește asigurarea 
locurilor de muncă pentru ele
vii din anii III sau IV, ce se 
pregătesc la mașini-unelte, jus
tificările întreprinderilor nu au 
nicidecum o bază reală. De 
menționat este faptul că, acolo 
unde organele M.I.C.M. au ana
lizat concret acest aspect al 
problemei, s-au găsit soluții. 
Mai greu este poate, la unele 
întreprinderi, să se respecte 
întocmai prevederile programei 
școlare. Dar și această defi
ciență se poate rezolva dacă se 
ține seama de faptul că, în ge
neral, numărul elevilor de anul
III este mic în comparație cu 
cel al muncitorilor în aceeași 
meserie. Astfel, se poate repar
tiza elevilor executarea unor 
piese în avans față de necesi
tățile imediale ale planului, pie
se care să fie în concordanță și 
cu programa de instruire. Di
recția noastră, pentru a veni în 
sprijinul întreprinderilor, a ela
borat în așa fel planul de în- 
vățămînt pentru anul III încît 
dacă li se dau elevilor în pri

mire mașini, ele sînt încărcate 
toate cele opt ore dintr-un 
schimb".

Așadar, există soluții in ve
derea pregătirii la un nivel mai 
înalt a elevilor școlii profesio
nale, inclusiv pentru cei care 
lucrează la mașini unelte. Suges
tii, propuneri în legătură cu 
căile prin care se poate perfec
ționa procesul de instruire 
practică in uzină au făcut și 
alți participanți la discul ia noa
stră. Asupra lor vom reveni 
Intr-un viilor număr al ziaru
lui.

Izvorul 
bunăstării
(Urmare din pag. I)

și spirit gospodăresc. încre
derea lor în viitor a fost pre
zentă de-alungul întregii adu
nări, în care s-au dezbătut și 
proiectele Statutului coopera
tivei agricole, al uniunilor coo
peratiste și al Casei de pensii 
a cooperatorilor.

— Proiectul noului statut, pe 
care îl dezbatem, a spus 
țăranul cooperator ION POPA 
— înmănunchează într-un bu
chet experiența pozitivă cîști- 
gată în ultimii ani. Coopera
tiva agricolă, se spune în arti
colul 15 — își organizează a- 
cele ramuri ăe producție, ve
getală și animală, care să asi
gure folosirea cît mai deplină 
a pămîntului. a celorlalte mij
loace de producție, a forței de 
muncă și a tuturor rezervelor 
pentru creșterea producției a- 
gricole și sporirea veniturilor. 
In zootehnie noi n-am făcut 
totul.

— Producțiile obținute în 
sectorul zootehnic sînt mici — 
a intervenit tînărul îngrijitor 

MARIN DUMITRACHE, dar 
aș vrea să spun că ele nu de
pind numai de oamenii care 
lucrează aici. Producții mari se 
obțin cu furaje bune, de cali
tate. Brigăzile de cîmp asigu- 
rîndu-ne cantitatea de furaje 
planificată socotesc că și-au 
îndeplinit sarcinile ce le reve
neau în această privință. Lu
crurile nu stau deloc așa. Fu
rajele nu au fost întotdeauna 
bine conservate și o mare par
te și-au pierdut din valoarea 
nutritivă.

— Dumitrache are dreptate 
— a intervenit ION NAN, se
cretarul organizației U.T.C. din 
zootehnie. Sînt cauze ce vor fi 
înlăturate. Cred însă că, în 
primul rînd, este vorba de o 
slabă calificare a celor ce lu
crează aici. Sîntem în zooteh
nie ca și în brigăzile de cîmp 
un număr de tineri care mun
cim aici de cîțiva ani. Vrem să 

ne calificăm în această meserie, 
s-o cunoaștem, s-o stăpînim 
temeinic. Cursurile de iarnă 
sînt bune, dar ele sînt numai 
primul pas pe drumul cunoaș
terii unei meserii.

Dorința, fiind în di
rectă concordanță cu 
interesele generale 
ale cooperativei pro
pun ca noul statut să 
prevadă ca obligație 
permanentă pentru 
consiliul de conduce
re organizarea unor 
forme superioare de 
calificare, în func
ție de specificul și 
nevoile unității. Cred 
că Statutul coopera
tivelor agricole ar 
trebui să cuprindă și 
prevederea pentru 
alocarea fondurilor 
pentru pregătirea 
cadrelor.

— Perfecționarea și aplica
rea corectă a sistemului de re
tribuție siipliriientară — a 

spus Panait Dănărit — prevăzut 
în proiectul noului statut, va 
cointeresa mai mult pe oameni 
la executarea unor lucrări de 
bună calitate, la sporirea pro
ducțiilor. Cred foarte bine ve
nită prevederea din Proiectul 
noului statut de a fi sancțio
nați cei ce se fac vinovați de 
nerealizarea producțiilor plani
ficate, toți acei care aduc dau
ne intereselor colectivului.

Socotesc însă că 
statutul trebuie să 
prevadă precis că 
retribuția suplimen
tară și sancționarea 
cu tăierea pînă îa 
10 la sută din zi- 
lele-muncă efectua
te, sînt două ele
mente inseparabile.

Să fiu mai explicit: dacă o 
brigadă a depășit producția 
de porumb planificată, iar o 
alta, din vina proprie, nu 
a realizat producția plani
ficată, adunarea generală 
poate hotărî o retribuție supli
mentară pentru prima numai 
cu condiția sancționării celei 
de-a doua. O asemenea preve
dere ne va apăra interesele 
noastre comune. Va stimula 
răspunderea fiecăruia pentru 
calitatea lucrărilor.

Analizînd și dezbătînd fie
care capitol din proiectul nou
lui statut, expresie a drumului 
parcurs de unitățile agricole 
cooperatiste, țăranii coopera
tori de la Dor-Mărunt și-au 
exprimat hotărîrea de a mun
ci pentru creșterea continuă a 
producției. în toate sectoarele, 
convinși că astfel se Va 
îmbunătăți în Continuare nive
lul lor de trai.



rit înfăptuirea practică, con
secventă a concluziilor.

O problemă asupra 
vorbitorii au

iseolea la Oradea, 
dar eleganta sală 
a Teatrului de stat 
cunoștea prospeți
mea primăvărate
că generată de 
căldura tinereții, 
de bucuria ei de 
viață. Ii priveam

pe delegații la conferința regio
nală a U.T.C. Celor mai mulți 
nu le cunoșteam numele. A- 
veau totuși semnalmente co
mune pe care le-am înregistrat 
mai bine în 
conferinței: 
tea gîndului 
năzuință de 
lor tinerești . .

Mandatarii uteciștilor din 
regiunea Crișana au salutat 
cu căldură prezența la con
ferință a tovarășilor PETRU 
ENACHE, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., DUMITRU 
TURCUȘ, membru supleant al 
C.C. al P.C.R. și IOAN ARDE
LEAN, secretari ai comitetu
lui regional de partid, LUDO
VIC FAZEKAȘ, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R. Oradea.

Conferința din orașul de pe 
Criș a avut un pronunțat ca
racter de lucru. Delegații au 
vorbit despre ceea ce ei și to
varășii lor au realizat pentru 
a îndeplini sarcinile trasate de 
partid, dar privirile s-au în
dreptat mai ales către rămî
nerile în urmă, către neajun
surile ce se cer lichidate, re
feririle critice împletindu-se 
cu constructive propuneri. 
Conferința s-a desfășurat în
tr-un climat de exigență, de 
analiză atentă a sarcinilor și 
a căilor de înfăptuire a lor.

Cuvîntarea rostită de către 
tovarășul Dumitru Turcuș, se
cretar al Comitetului regional 
Crișana al P.C.R., a scos în 
evidență bilanțul pozitiv al 
muncii uteciștilor, întregului 
tineret din regiune : „Comite
tul regional de partid dă o 
înaltă apreciere aportului pre
țios pe care tinerii, mobilizați 
de organizațiile U.T.C. îl aduc 
la realizarea planului de pro
ducție in industrie și agricul
tură, la înfăptuirea politicii 
partidului în toate domeniile 
de activitate. Evidențiem cu 
satisfacție faptul că membrii 
Uniunii Tineretului Comunist 
— și întregul tineret din regi
unea Crișana — răspund cu 
entuziasm grijii partidului, 
printr-o muncă rodnică".

Vorbitorul a arătat că hotă- 
rîrile celui de al IX-lea Con
gres al partidului oferă tine
retului patriei noastre un vast 
cîmp de afirmare a talentului 
și inițiativei sale creatoare, 
lieferindu-se la dezvoltarea 
regiunii Crișana, tovarășul Du
mitru Turcuș a menționat că 
producția industrială globală 
va crește în acest an cu peste 
26 la sută față de 1965, spo
rurile cele mai importante 
fiind stabilite în industria con
structoare de mașini, chimică, 
mine și energie electrică, ex
ploatarea și prelucrarea lem
nului, industria ușoară și ali
mentară și altele.

Tovarășul Dumitru Turcuș a 
exprimat convingerea comite
tului regional de partid că or
ganizațiile U.T.C., întregul ti
neret din regiune, își vor în
china toate forțele și energia- 
lor creatoare traducerii în via
tă a sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Liviu Moldovan, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crișana al U.T.C. ca 
și cuvîntul rostit de numeroși 
delegați, au analizat și dezbă
tut pe larg probleme privind 
aportul pe care tinerii îl aduc 
la îndeplinirea sarcinilor ce 
revin unităților din sectorul 
industrial. In fața delegaților 
uteciștilor din întreaga re
giune au fost evidențiate or
ganizațiile U.T.C. din între
prinderile „Crișul", „Sinteza", 
„Transilvania", „I.E.M.B.", „în
frățirea" din orașul Oradea, 
„Refractar" — Aștileu, Fabrica 
de sticlă Pădurea Neagră și 
altele care au depus eforturi 
susținute pentru a-i mobiliza 
pe toți tinerii la o calitate tot 
mai înaltă a producției.

La capitolul experiență po
zitivă s-a citat exemplul orga
nizației U.T.C. de Ia Uzina 
„înfrățirea", organizație care 
la precedenta conferință fuse
se obiectul unor critici în ceea 
ce privește mobilizarea tine
rilor la realizarea sarcinilor de 
producție. In prezent, în aceas
tă uzină 400 de tineri sînt an
trenați în întrecerea socialis
tă, peste 100 dintre ei fiind 
lună de lună evidențiați. Care 
este „secretul" succeselor ob
ținute de organizația U.T.C. ? 
A reieșit limpede că rezulta
tele dobîndite se datoresc per
severenței cu care tinerii sînt 
antrenați în întrecere. Orga
nizația nu s-a mulțumit să în
demne pe tineri să muncească 
mai bine, să se angajeze la 
obținerea unor rezultate supe
rioare. Angajamentele au fost 
urmărite în mod permanent, 
comportarea tinerilor în mun
că a devenit obiectul analize
lor periodice. In adunările ge
nerale se dezbat probleme le
gate de modul în care tinerii 
își realizează sarcinile, se sta
bilesc măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative. Urmărind îndea
proape prezența tinerilor în 
procesul de producție, comite
tul U.T.C. a constatat faptul 
că unii tineri întîmpinau difi
cultăți în îndeplinirea sarcini
lor de plan, că rămîneau în 
urma celorlalți tovarăși ai lor. 
Organizația U.T.C. a inițiat o 
consfătuire la care au fost 
chemați muncitori fruntași, 
tehnicieni și ingineri. Proble
mele au fost discutate con
cret, s-au evitat generalitățile. 
Schimbul de experiență s-a 
dovedit eficace. In lunile care 
au urmat o mare parte din 
acești tineri nu numai că și-au 
îmbunătățit activitatea, dar au 
intrat în rîndul evidențiaților. 
Firește, trebuie subliniat că 
munca organizației U.T.C. nu 
s-a încheiat odată cu schim
bul de experiență, ci a urmă-

cele două zile ale 
voioșia, maturită
ți faptei, avîntata 
a dărui energiile 
patriei socialiste.

căreia 
atras atenția 

este cea a muncii cu întrea
ga masă a tinerilor din indus
trie. în orașul Oradea sînt an
trenați în întrecerea socialistă 
11200 de tineri muncitori, iar 
dintre ei 1200 și-au păstrat 
lună de lună titlul de eviden
țiat în întrecere. Desigur este 
pozitiv că peste 10 la sută din 
tineri sînt fruntași în produc
ție. Totuși nu ne putem decla
ra mulțumiți cu faptul că un 
număr destul de mare de tineri 
desfășoară o activitate care la
să imense rezerve de energie 
și capacitate tinerească insufi
cient valorificate. Tov. Vul- 
turar loan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Oradea 
al U.T.C. semnala că unele or
ganizații U.T.C. îndeosebi din 
construcții, industria ușoară 
și alimentară au neglijat sar
cinile de antrenare a tinerilor 
la îndeplinirea îndatoririlor în 
producție, pentru o calitate 
superioară. Fenomene negati
ve se înregistrează și în mun
ca unor tineri din întreprin
derile forestiere, din exploată
rile miniere ca și din între
prinderile industriei locale. 
S-a arătat în cursul dezbateri
lor conferinței că trebuie să 
se manifeste mai multă preo
cupare față 
schimburile 
prinderilor, 
procesul de 
desfășoară totdeauna în con
diții normale. Deși marea ma
joritate a tinerilor dovedesc o 
atitudine conștientă în muncă, 
există încă tineri care se a- 
bat de la regulile de discipli
nă, absentează nemotivat, dau

de situația din 
2 și 3 ale între- 
schimburi în care 

producție nu se

preocuparea constantă pentru 
condițiile de muncă și de via
ță ale tinerilor zootehniști. In 
acest mod s-a reușit perma
nentizarea tinerilor într-un 
sector deosebit de dificil. Unii 
din ei muncesc de acum de 
4—5 ani în zootehnie. Vorbito
rul — referindu-se la faptul 
că în regiune mai există lip
suri în ceea ce privește munca 
tinerilor din zootehnie, așa 
cum a reieșit din conferință — 
a propus organizarea la nivel 
regional a unor schimburi de 
experiență cu tinerii crescă
tori de animale pentru a ge
neraliza experiența pozitivă.

Tov. Stăniș Aleonte, secre
tarul comitetului U.T.C. din 
S.M.T. Sîntana, s-a referit la 
problema legăturilor care tre
buie să existe între uteciștii 
din S.M.T. și cei din coopera
tivele ■ agricole de producție 
pe lîngă care tinerii mecaniza
tori muncesc. Organizarea u- 
nor acțiuni comune, coordo
narea eforturilor în vederea 
sporirii producției agricole ar 
putea

Din 
vacs, 
U.T.C. 
lă de 
reținut preocuparea de a în
drepta pe tineri către toate 
meseriile satului socialist. Pe 
bună dreptate în conferință 
s-a atras atenția că nu este su
ficient să-i recomandăm pe ti
neri să lucreze în zootehnie. 
Organizațiile U.T.C. trebuie să 
fie preocupate în cel mai înalt 
grad de ceea ce se întîmplă cu 
acești tineri, și după ce au de
venit zootehniști, cum muncesc 
și trăiesc ei. S-a amintit și 
despre unele consfătuiri prin
tre care cea cu mecanizatorii.

diocrității, în tovărășia notelor 
de 5 și 6.

Oradea a devenit oraș uni
versitar odată cu înființarea 
Institutului pedagogic de 3 
ani. Mulți studenți se pregă
tesc cu sentimentul răspunde
rii pentru a fi capabili să pro
feseze greaua și nobila mese
rie de dascăl. Aprecieri critice 
s-au făcut la adresa acelor 
studenți care au obținut rezul
tate slabe la învățătură, abă- 
tîndu-se de la normele vieții 
universitare. Organizației UTC 
din institut i s-a recomandat 
să desfășoare o muncă politi
că educativă mai susținută, 
pentru crearea unui climat de 
exigență față de activitatea 
fiecărui student.

ferențieri a metodelor și for
melor de activitate, în raport 
cu specificul de muncă și de 
vîrstă al tinerilor.

da bune rezultate, 
cuvîntul tov. Olga Ko- 
secretară a organizației 
din cooperativa agrico- 
producție Sîntion, s-a

Numeroși vorbitori au con
sacrat intervențiile lor 
muncii de educație pe 

care o desfășoară organizațiile 
U.T.C. Tov. Borbely Irina, de 
la Fabrica de confecții din O- 
radea, s-a referit la activita
tea mai bogată, mai vie pe 
care organizația U.T.C. o des
fășoară pentru a-i ajuta pe ti
neri să-și formeze concepții 
comuniste despre viață și 
muncă. Rezultatele acestei ac
tivități educative se reflectă 
în succesele obținute în pro
ducție de către tineri. „Tine
rii români, maghiari și de alte 
naționalități din întreprinde
rea noastră, însuflețiți de dra
goste nețărmurită față de 
patria noastră socialistă, mun
cesc înfrățiți pentru traduce
rea în viață a sarcinilor tra
sate de către partid — a spus 
vorbitoarea. Această frăție ne 
este deosebit de scumpă pen
tru că datorită politicii con-

In încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîn
tul tovarășul Petru Ena

che, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, care a trans
mis un călduros salut partici- 
panților la conferință, între
gului tineret din regiunea Cri
șana. Vorbitorul a subliniat 
că harnicul tineret al regiunii, 
tinerii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
avînd viu exemplul comuniș
tilor, au fost prezenți pretu
tindeni unde efortul și vigoa
rea, pasiunea și priceperea lor 
erau necesare, au luat parte 
activă la munca încununată de 
succese în industrie, în agri
cultură. în toate domeniile.

Referindu-se la problemele 
tinerilor care muncesc în in
dustrie, tovarășul Petru Ena
che a spus : „Sarcina princi
pală care trebuie să stea și 
mai mult în centrul muncii po
litico-educative a organizații
lor U.T.C. din industrie este 
aceea de a ajuta pe fiecare 
tînăr din întreprinderile re
giunii să înțeleagă necesitatea 
îndeplinirii ritmice a planului 
de producție, încă de la în
ceputul anului. In acest scop 
este necesar ca1 organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul și sub în
drumarea organizațiilor de 
partid, să-i ajute pe tineri să 
cunoască sarcinile de produc
ție ale întreprinderii respecti
ve, principalii indicatori de 
plan, măsurile tehnico-organi- 
zatorice stabilite". Vorbitorul 
a subliniat că organizațiile

Conferința organizației
regionale Crișana

aU.T.C
produse de o slabă calitate sau 
nu își îngrijesc mașinile. Ase
menea situații reflectă slaba 
muncă educativă a unor orga
nizații U.T.C.

Tov. Eva Lupo de la Fabrica 
„Solidaritatea" din Oradea, a 
amintit de la tribuna confe
rinței bunele rezultate obți
nute în direcția ridicării cali
ficării tinerilor muncitori. Pro
blema aceasta au abordat-o și 
alți vorbitori. înzestrarea in
dustriei noastre cu mașini, in
stalații și utilaje moderne, ver
tiginosul progres tehnic în 
toate sectoarele, obligă la o 
îmbogățire permanentă a cu- 

- mrștințelor celor chemați să 
stăpmească tehnica nouă, li
nele experiențe și-au dovedit 
eficacitatea. S-a amintit des
pre o serie de inițiative : ju
decarea produsului, controlul 
interfazic, organizarea îp co
laborare cu sindicatul a unor 
demonstrații practice etc. Sti
mulativă pentru îmbunătățirea 
pregătirii profesionale este 
și inițiativa realizată la 
întreprinderea „Refractar". 
Este vorba despre „vitrine ale 
produselor", în care sînt ex
puse atît produse de bună ca
litate, cît și cele rebutate. A- 
ceste vitrine sînt punctul de 
pornire a unor dezbateri cu ti
nerii muncitori în legătură cu 
produsele pe care le realizea
ză și cu gradul lor de pre
gătire profesională. Din păcate 
mai sînt în regiunea Crișana 
organizații U.T.C. care se mul
țumesc să întocmească statis
tici cu tinerii înscriși la cursu
rile de calificare și reduc pre
ocupările lor la tabele.

n tînăr slăbuț, nu prea 
înalt a urcat la tribu
nă. Nu părea obișnuit 

cu adunări de sute de oa
meni. A privit grăbit sala și 
apoi învingîndu-și timiditatea 
a început să vorbească liniș
tit, cu calmul oratorilor ce au 
experiență. Tînărul este un 
mulgător din cooperativa agri
colă de producție Bocsig: 
Sîrbu Petru. Băiețandrul aces
ta care visează să cunoască 
Bucureștiul (visurile i se vor 
împlini fiind invitat de C.C. al 
U.T.C. să petreacă cîteva zile 
în Capitală împreună cu un 
grup de tovarăși ai săi) a ob
ținut rezultate deosebite în 
sectorul zootehnic. El munceș
te cu tragere de inimă și știe 
să-i mobilizeze și pe ceilalți 
tineri. Aplauzele ce i-au fost 
adresate de către delegații de 
la conferință exprimă apre
cierea acordată muncii unor 
tineri harnici ca Sîrbu Petru.

In satele Crișanei sînt nenu- 
mărați tineri care dovedesc 
multă însuflețire în activita
tea lor în cadrul cooperative
lor agricole de producție. S-au 
amintit succesele obținute de 
tinerii din cooperativele Si- 
mand, Grăniceri din raionul 
Criș, Sînnicolau Român, raio
nul Salonta, Sicula și Seleuș 
din raionul Ineu, Vaida din 
raionul Oradea care au obținut 
producții importante vegetale 
și animale. Tov. Teodor Isăilâ 
din cooperativa agricolă de 
producție „Drapelul roșu" — 
Salonta, sublinia aportul tine
rilor la întărirea economică și 
organizatorică a cooperativei. 
In mod deosebit a subliniat 
contribuția în sectorul zooteh
nic care a adus în anul trecut 
cooperativei venituri bănești 
în valoare de peste 5 000 000 
lei (adică aproape jumătate 
din tptalul veniturilor bănești 
ale cooperativei). Bunele re
zultate în producție trebuiesc 
puse în strînsă legătură cu

Eficacitatea acestor consfătuiri 
se poate măsura doar după 
îmbunătățirile semnalate în 
munca tinerilor. Concluziile 
nu trebuie să rămînă în proce
sele verbale ale ședințelor; 
ele trebuie să devină o că
lăuză în activitatea de zi cu zi.

secvențe, marxist-leniniste a 
partidului în problema națio
nală, ea ridică pe o treaptă 
superioară legăturile de vea
curi născute și consolidate în 
lupta comună împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru 
eliberarea patriei, pentru Ro
mânia socialistă de astăzi, 
mîndrie a tuturor fiilor săi in
diferent de naționalitate".

Tov. Ion Costea, de la în
treprinderea minieră „Bihor" 
din Beiuș, a subliniat că tine
rii vădesc un deosebit interes 
pentru studierea documentelor 
de partid, pentru aprofunda
rea problemelor teoretice și 
practice ale construcției socia
liste. In fața tinerilor au fost 
organizate numeroase confe
rințe pe probleme de actuali
tate. Expunerile au ținut sea
ma de problemele proprii fie
cărui loc de muncă, de gradul 
de pregătire a tinerilor. O a- 
tenție specială a fost acordată 
întâlnirilor cu vechi comuniști, 
cu activiști de partid și de 
stat, care contribuie la călirea 
revoluționară a uteciștilor.

Din lucrările conferinței s-a 
desprins concluzia că organi
zațiile U.T.C. trebuie să atri
buie un interes mai mare pro
blemelor de educație moral- 
cetățenească. Fără îndoială, 
sînt probleme deosebit de sen
sibile, care cer o atenție spe
cială pentru fiecare caz în

Din darea de seamă, ca și 
din cuvîntul unor dele
gați, se poate desprinde 

concluzia că ceea ce caracte
rizează marea majoritate a 
elevilor din regiunea Crișana 
este seriozitatea cu care pri
vesc îndatoririle lor, temeini
cia cu care înțeleg să se pre
gătească pentru vjațjt Comite
tul regional lî.T.C. a’ crien- 

'tat âCtiv'itatea organizațiilor 
U.T.C. spre dezvoltarea răs
punderii elevilor față de obli
gația lor principală : învățătu
ra, pentru combaterea feno
menelor de indisciplină și me
diocritate. Bune rezultate s-au 
obținut la Liceul nr. 2 din O- 
radea, la Centrul școlar agri
col Oradea, Salonta și Șimleu, 
la Liceul din Ineu, unde mul
te clase nu au înregistrat nici 
un corijent. Bineînțeles, pen
tru succese au existat cuvinte 
de laudă. Dar, totodată, nu 
s-au trecut cu vederea feno
menele îngrijorătoare sesizate 
în unele instituții de învăță- 
mînt. Sfîrșitul primului tri
mestru al anului școlar a gă
sit un număr destul de mare ' parte. Dar aceste probleme 
de elevi în situația de cori
jent. Mai ales în clasele a IX-a 
și a X-a ale liceelor și în anul 
I al școlilor profesionale numă
rul corijenților este mare. De
sigur, pînă la încheierea anu
lui școlar mai sînt destule 
luni în care situațiile proaste 
la învățătură se pot ameliora 
și elevii pot obține, în cele din 
urmă, promovarea. Ușurința 
cu care privesc unii elevi pro
blemele învățăturii, mediocri
tatea în care se complac, tre
buie să rețină atenția organi
zațiilor U.T.C. Nu putem fi li
niștiți atunci cînd destui elevi 
plutesc liniștiți în zona me-

necesită intervenția organiza
țiilor U.T.C. care nu pot fi in
diferente față de comportarea 
nesănătoasă a unor tineri, lip
siți de sentimentul răspunde
rii față de societate.

Intervențiile delegaților au 
abordat o sferă largă de pro
bleme privind diferitele as
pecte ale activității organiza
țiilor U.T.C. Numeroase propu
neri au fost prezentate, în 
scopul îmbunătățirii muncii 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., făcîndu-se repetate 
sublinieri în legătură cu ne
cesitatea ca activiștii U.T.C. să 
țină seama de nevoia unei di-

U.T.C. trebuie să cunoască an
gajamentele tinerilor în între
cerea socialistă, greutățile pe 
care unii tineri le mai întîm- 
pină, rămînerile lor' în urmă, 
să stimuleze o opinie critică, 
combativă, față de orice mani
festări de chiul, indisciplină, 
etc.

Subliniind că prin coopera
tivizarea agriculturii, prin 
triumful deplin al socialismu
lui la sate, s-a creat un cadru 
nou pentru viața și munca ti
neretului, tovarășul Petru E- 
nache a arătat că problema 
esențială care se pune în mo
mentul de față este mobili
zarea tuturor forțelor pentru 
a foiosi marile posibilități e- 
xistente pentru creșterea con
tinuă a producției agricole. 
Vorbitorul a arătat : „Este ne
cesar să îmbunătățim întreaga 
activitate politică și organiza
torică la sate în scopul parti
cipării mai active a tineretu
lui în toate sectoarele produc
ției agricole, pentru dezvolta
rea continuă a unităților so
cialiste din agricultură și creș
terea producției agricole. Să 
educăm tineretul în spiritul 
apărării și dezvoltării proprie
tăți^ obștești, al îndeplinirii cu 
grijă și răspundere a îndato
ririlor ce-i revin în realizarea 
la timp și în cele mai bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor 
agricole. Chezășia obținerii u- 
nor succese în munca noastră 
o constituie întărirea politică 
și organizatorică a organiza
țiilor de bază U.T.C., a capa
cității lor de a îndeplini rolul 
de principal ajutor Ia sate al 
partidului".

Vorbitorul a făcut o amplă 
analiză a muncii U.T.C. din 
școli, a sarcinilor ce revin or
ganizațiilor U.T.C. din școli și 
din Institutul pedagogic.

O parte importantă a cuvîn- 
tării primului secretar al C.C. 
al U.T.C. a fost consacrată 
problemelor muncii de edu
care comunistă a generației ti
nere. Subliniind sarcinile 
pe care le au organizațiile

U.T.C. spre a ajuta pe tineri 
să studieze în mod aprofundat 
Documentele celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R., să pătrun
dă bogatul conținut de idei cu
prins în aceste documente, 
desprinzînd astfel învățăminte 
prețioase pentru viața și acti
vitatea lor, tovarășul Petru 
Enache, a arătat în continua
re că vechile tradiții 
luptă revoluționară și 
cultură progresistă ale 
radiei constituie pentru 
neri nu numai un izvor 
nesecat de mîndrie patrio
tică, ci și un imbold în 
strădania lor de a cunoaște și 
prețui toate valorile ce dau 
strălucire și demnitate, frumu
sețe și glorie poporului nostru. 
Folosind toată gama de mij
loace de care dispun, organi
zațiile U.T.C. vor trebui să 
dezvolte și pe viitor cu mai 
multă perseverență interesul 
tinerilor pentru a cunoaște 
frumusețile și bogățiile mate
riale și spirituale ale regiunii 
Crișana, ale patriei întregi, 
pentru a-i ajuta pe tineri să 
prețuiască cît mai bine tot ceea 
ce am făurit și vom făuri, 
mărețele perspective ale dez
voltării României.

Avem în regiunea Crișana 
aproape 1 000 de activiști cu
prinși în diferite comisii, to
varăși buni a căror muncă o 
apreciem — a spus tovarășul 
Petru Enache. Acești activiști 
reprezintă o forță însemnată, 
un nesecat izvor de energie pe 
care Comitetul regional U.T.C. 
trebuie să știe a-1 folosi cu 
pricepere. Este necesar pentru 
viitor să depunem toate efor
turile pentru îmbunătățirea 
substanțială a stilului de mun
că al tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.C., să lucrăm 
mai mult cu întreaga masă a 
tinerilor, să-i consultăm pe 
tineri și să organizăm acele 
activități care să răspundă ce
rințelor lor, preocupărilor lor, 
să avem o mai mare grijă față 
de conținutul educativ al fie
cărei activități organizate. 
Aceasta este calea cea mai si
gură spre a îndeplini o sar
cină de bază a U.T.C. — cu
prinderea masei largi a tinere
tului în sfera muncii sale edu
cative.

In încheiere vorbitorul a a- 
rătat că la 21 martie va avea 
loc Congresul Uniunii Tinere
tului Comunist, eveniment im
portant în viața organizației, a 
întregului tineret al patriei, 
în numele Comitetului Cen
tral al U.T.C. — a spus tovară
șul Petru Enache — îmi ex
prim convingerea că tineretul 
din regiunea Crișana va întîm- 
pina cu mari succese Congre
sul U.T.C., va confirma încă o 
dată prin faptele sale, prin 
munca sa plină de abnegație, 
că este hotărît ca alături de 
toți ceilalți oameni ai muncii, 
să nu precupețească nici un 
efort în bătălia pentru înfăp
tuirea mărețelor sarcini stabi
lite de Congresul al IX-Iea al 
Partidului Comunist Român.

★
Puternice și îndelungate a- 

plauze au subliniat adoptarea 
unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. In 
telegramă se spune : „Laolal
tă cu toți oamenii muncii, ti
nerii din regiunea noastră — 
români, maghiari și de alte 
naționalități, au adus o contri
buție activă la marile izbînzi 
ale oamenilor muncii din Cri
șana în înfăptuirea hotărîrilor 
partidului. într-un efort co
mun, ei au răspuns cu toată 
vigoarea tinereții, la dragostea 
și grija părintească cu care 
i-a înconjurat partidul și în
tregul nostru popor, pentru a 
da mai multe bogății și fru
museți patriei dragi — Româ
nia Socialistă. Cultivînd devo
tamentul nețărmurit față de 
patria socialistă și iubitul nos
tru Partid Comunist, senti
mentul puternic al internațio
nalismului proletar, vom dez
volta în rîndurile tineretului 
înaltele trăsături morale ale 
omului nou, vom crește tineri 
constructori activi și conștienți 
ai socialismului, hotărîți de a 
pune în slujba patriei toată 
energia tinerească, gata să în
deplinească orice sarcină în
credințată de partid".

Participanții la conferință 
au ales noul comitet regional 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, comisia de revizie, pre
cum și pe delegații la Congre
sul Uniunii Tineretului Comu
nist. în prima sa ședință ple
nară, comitetul regional U.T.C. 
a reales pe tovarășul Liviu 
Moldovan în funcția de prim- 
secretar al Comitetului re
gional Crișana al U.T.C.

Din agenda

voluntar
în luptă cu viscolul

Moment cotidian de muncă la Uzina mecanică din Sinaia. Ti
nerii lăcătuși N. Domițian și Neagoe Constantin verificlndu-și 

cu încordată atenție calitatea lucrărilor executate

Călărași — Fetești 
■ Gura Ialomiței — 

■ Vadu Oii. 
această linie visco-

EUGENIU OBREA

Recoltă bogată de roșii în plină 
iarnă (Aspect din serele coo
perativei agricole de producție 

Otopeni).

Foto: AGERPRES
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Chișcani — 
Pe această l

Ilul a zvîrlit la pămînt 
cîțiva stîlpi de înaltă 
tensiune, lăsând fără 

1 curent electric institu
ții, întreprinderi, lo
cuințe. Pentru reface
rea rețelei au fost so
licitați și elicopteriștii. 

. Deasupra întinderii 
Inesfîrșite de zăpadă 

zboară elicopterele 
conduse de Vasile O-
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I
1
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IGăseșt 

Dunăre ț
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I
Iuormc sa invețv, 

se reîntîlnește la ÎS 
moșiera sălilor de

I 
I
I

proiu, Carol Kovacs, 
Vasile Cuciureanu și 
luliu Șuba. La 5 km 
S.V. de Borcea au 
descoperit primul stîlp 
căzut, apoi alții. In cî
teva minute au sosit 
la locul avariilor mun
citorii. Elicopterele au 
adus și lemne pentru 
foc. Temperatura 
coborîse mult sub ze
ro grade. Decolările și 
aterizările „păsărilor 
de oțel" se făceau cu 
mare greutate, nu se

putea ști ce se ascun
de sub stratul gros de 
zăpadă. Se ducea 
lupta cu vîntul, gerul 
și vizibilitatea redusă.

După multe ore de 
lucru continuu, eli
copterele și-au luat 
zborul spre bază. Pi- 
loții, inginerii și mun
citorii erau fericiți. 
Becurile s-au aprins 
din nou.

PETRE BINA
pilot

Restaurarea
Pe strada Matei Basarab din 

Craiova se află unul din vechi
le monumente istorice ale pa
triei, Casa Băniei. Reședința 
banilor craioveni a fost la în
ceput la Strehaia, apoi, spre 
sfîrșitul secolului al XV-lea, 
s-a mutat la Craiova. In 1750 
în locul Băniei a funcționat 
prima școală românească cra- 
ioveană, iar în timpul domniei 
lui C. Brîncoveanu, localul a 
fost pentru prima dată reno
vat.

Casei
Sfatul

Fizica pătrunde
Problema căldurii și frigului în 

locuințe a fost întotdeauna foar
te dezbătută. Omul — cînd se 
mută într-o locuință — întreabă 
invariabil: „este călduroasă ?“
Sau, invers : „vara, nu cumva te 
coci de căldură ?“ Problema pare 
a fi fost parțial rezolvată, în ul
timul timp, de doi ingineri sue
dezi, care au realizat un tip de 
sticlă pentru ferestre (sticla 
(L.V.R.), prin care nu trece căl
dura. Ea permite să treacă ra
zele de lumină, dar în schimb 
este opacă pentru radiațiile in- 
fraroșii — acelea care transportă 
căldura ce sosește de la soare sau 
alte corpuri.

Este interesant procedeul știin
țific prin care se obține acest e- 
fect. Pe suprafața sticlei se de
pune, printr-un sistem chimic, un 
strat subțire dintr-un aliaj me
talic transparent. De menționat 
că principalul component al a- 
cestui aliaj este aurul. De alt
fel, după compoziția aliajului, 
poate fi variată și cantitatea ele 
raze calorice care străbat gea
mul respectiv.

Noul tip de ferestre va permi
te, așadar, realizarea unui dezi
derat de mult timp exprimat de 
oameni: acela de a lăsa soare
le să pătrundă în case, fără însă

a permite în același timp căldu
rii să transforme încăperile în 
cuptoare.

In legătură cu această proble
mă, se mai poate menționa un 
alt dispozitiv care va fi utilizat, 
credem, în special, de persoane
le care sînt nevoite să absente
ze de la domiciliu, dar vor totuși 
să asigure un „microclimat" cit 
mai sănătos. Noile locuințe care 
se vor construi peste cîțiva ani, 
vor cuprinde instalații care ziua 
vor deschide automat ferestrele, 
închizîndu-le o dată cu lăsa
rea serii. Instalația respectivă 
funcționează și la variațiile vre
mii. De pildă, dacă începe să 
plouă, ea închide imediat fereas
tra, chiar dacă afară nu s-a lăsat 
întunericul.

„Minunile" nu se termină aici. 
Să zicem că începe un vînt, o 
furtună puternică : instalația în
chide imediat fereastra. Nu este 
vorba de o anticipație l Dispozi
tivul respectiv există. El a fost 
construit în R.F.G., iar mecanis
mul automat este împănat cu 
tranzistori. O singură instalație de 
acest tip poate comanda închide
rea și deschiderea a mii de fe
restre !

Si acum, de la aceste invenții 
puse în slujba asigurării unui mi-

I
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complet Casa Băniei. I 
prezent s-au executat I 

„ de exterior, urmîna a ■ 
lucrările din interior. I 
inarea lucrărilor de ■

I 
I 
I
I
I 
I

Băniei
Sfatul Popular al___

Craiova a luat hotărîfea de a 
renova <
Pînă în prezent s-au executat 
lucrările de exterior, urmînd a 
începe 1
La terminarea lucrărilor — 
restaurare, în Casa Băniei se 
va înființa și o secție de etno
grafie a Muzeului Oltenia.

CAROL BORA 
economist

Urări de la tovarășii din uzină
ti aici bănățeni dintre 
și Mureș, olteni cu vor

ba repezită, moldoveni și ma
ramureșeni tăcuți, dobrogeni ti
neri și virstnici. Mirajul „Ce
tății de foc" atrage mereu alți 
oameni.

Ion Șerban, absolvent al unei 
școli profesionale din Craiova, 
a devenit „reșițean" prin 1959. 
La secția hidrotehnică a Com
binatului siderurgic se dovedeș
te a fi un muncitor harnic, pa
sionat de lăcătușerie.

Dornic să Învețe, Ion Șerban 
r ani cu at- 

______  ________ clasă, la 
cursul seral. Împletește învăță
tura cu munca: note bune în 
catalog, fotografia la panoul e- 
vidențiaților in Întrecerea so
cialistă. Satisfacțiile vin una 
după alta: trece cu bine exa
menul de maturitate, este rtu-

mit dispecer, primește încrede
rea unanimă a comuniștilor 
pentru a face parte din rîndu
rile membrilor de partid. Toate 
acestea i-au sporit încrederea 
în torțele proprii, i-au stimulat 
setea de învățătură. Cu cîteva
luni în urmă, cînd amfiteatrele j 
facultăților au cunoscut din nou 
prezența viitorilor ingineri, me- | 
dici, profesori, printre studenții I 
anului I al uneia dintre tacul- * 
tățile univesității clujene se a- I 
fia și fostul dispecer de la Corn- j 
biruitul siderurgic Reșița.

Acum, în febra examenelor, I 
gindurile vechilor tovarăși de • 
muncă se îndreaptă către stu- ■ 
dentul Ion Șerban, urindu-i de- I
«-.lin Ir» înooniii afli- “

I
I

p/in succes la început de stu
denție.

CĂLIN NĂSTASE
tehnician

în locuințe
croclimat mai plăcut în locuin
ța noastră, să trecem la cîteva 
progrese ale științei ce asigură 
obținerea unor produse și mate
riale de construcție de cea mai 
bună calitate. O fabrică din capi
tala Uniunii Sovietice a început 
să producă plăci subțiri de pla
caj din marmură, calcar, gresie 
și granit. Pînă acum, aceste plăci,

Pe teme

științifice

întrebuințate pentru acoperirea 
pereților exteriori ai clădirilor, 
erau groase de aproximativ 3 sau 
4 centimetri. Prin noul procedeu, 
se obțin plăci groase de 14 sau 
15 milimetri, deci de vreo 2—2,5 
ori mai subțiri decît plăcile obiș
nuite de placaj de piatră. Prețul 
lor este mai scăzut cu 35—30 In 
sută. Noul procedeu nu ne-

cesită un utilaj prea com
plicat. Plăcile se fabrică la ma
șini de debitat obișnuite, prevă
zute însă cu un dispozitiv hi
draulic de întindere, care asigu
ră buna calitate a suprafeței. Ti
purile de plăci sînt foarte varia
te : plăci lustruite simplu, lustrui
te fin, netede sau nu. cu luciu 
sau fără luciu. Fixarea plăcilor se 
face în mod obișnuit, cu mortar 
de ciment.

O importantă rezolvare pentru 
a ameliora calitatea construcțiilor 
de clădiri, în special în ceea ce 
privește termenul de luare în fo
losință, a fost adusă în Anglia. 
Este vorba de construirea unui a- 
parat pentru deshidratare, cu 
alte cuvinte pentru uscarea mate
rialelor de construcție. Acest a- 
parat provoacă evaporarea rapi
dă a apei conținută de materia
lele de construcție. Vaporii re
zultați sînt repede absorbiți. Este 
important faptul că aparatul poa
te fi deplasat ușor în cele mai 
variate locuri. De asemenea, el 
prezintă un sistem automat pen
tru „dezghețarea" încăperilor 
unde apar temperaturi sub 18 
grade.

O idee foarte interesantă 
avut constructorii din Moscova: 
ei au construit o clădire cu mai

(IU

multe etaje, care poate fi consi
derată ca un adevărat „laborator 
experimental" unde se pun ba
zele căutării celor mal potrivite 
modele de blocuri de locuit.

Clădirea are o lungime impre
sionantă, atingînd peste două 
sute de metri. Pereții sînt con
struct din panouri mari de be
ton, de un tip nou. In această 
clădire se găsesc 520 de aparta
mente confortabile de cite una, 
două, trei sau patru încăperi.

Ce este nou ? La mijlocul fie
cărui etaj se află apartamentele 
de o cameră : ele sînt înconjura
te de holuri. în părțile laterale 
ale clădirii sînt plasate aparta
mentele cu mai multe camere. 
Deasupra clădirii, la etajul al 
12-lea, este construită o verandă 
acoperită cu sticlă, unde se ame
najează o grădină de iarnă: cu 
alte cuvinte, o adevărată seră. 
La parter sînt plasate magazine, 
cinematograf etc.

Plecînd de la această clădire; 
considerată ca o 
arhitecții caută 
variante pentru 
noi tipuri de 
cuințe.

bază de discuții, 
cele mai bune 

construirea unor 
blocuri de lo-

dr. L. PETRESCU



La Santo Domingo

japonezi

Măsuri „preventive Rom a :

Tensiunea se menține

SOVIETO-JAPONEZ

in universitățile spaniole
Știri care cu greu reușesc să treacă pes

te cenzura spaniolă indică o Intensitica- 
re a măsurilor represive și de intimidare 
pentru a preîntimpina noi mișcări reven
dicative în rîndul studenților.

o
Congresul 
socialiștilor

CANADA. Recent pe stră
zile orașului Montreal stu
denții au organizat o de
monstrație. Participanții au 
revendicat îmbunătățirea^ 

condițiilor de Învățătură

Consultări pentru formarea

noului guvern

L a Barcelona, un 
grup de stu
denți au adre
sat o scrisoare 
de protest mi
nistrului 
mafiilor 
rismului, 
Iriborne.

infor- 
și tu- 
Fraga 

In 
scrisoare, ei arătau că ști
rile apărute în presă și di
fuzate prin radio, știri care 
purtau viza subalternilor 
lui Iriborne, denaturau în 
mod grosolan motivele fră
mântărilor studențești din 
primăvara anului trecut. 
Studenții, care au avut cu
rajul să semneze scrisoarea, 
considerau că informațiile 
erau inexacte și tendenți
oase, menite a provoca 
confuzie și a induce în e- 
roare opinia publică cu pri
vire la revendicările lor u- 
niversitare. Iriborne a re
mis urgent scrisoarea unui 
tribunal special acuzîndu-i 
pe studenți de „atentat la 
securitatea, statului". Pe 
baza faptelor prezentate de 
studenți, 
considerat 
„nu este un 
statului" și 
au remis-o 
obișnuit. In cursul proce
sului, la care studenții au 
fost apărați de profesori ai 
facultății de drept, a reieșit 
că acuzații nu sînt vino- 
vați; ca atare, judecătorul 
irMriicipal a dispus achita- 
rșftJlbr^Dar, după cum re
latează cotidianul „Le 
Monde", Iriborne a

judecătorii au 
că scrisoarea 
delict contra 
în consecință 
unui tribunal

nemulțumit de această ho- 
tărîre, cerînd procurorului 
Barcelonei să deschidă re
curs.

Este de așteptat ca redes
chiderea procesului să pri- 
lejuiască alte înfruntări în
tre studenți și regimul lui 
Franco.

Paralel cu asemenea mă
suri, luate împotriva stu
denților, guvernul de la 
Madrid caută să neutrali
zeze orice manifestare de 
solidaritate cu „rebelii". 
Ziarul citat scria că recent 
oficialitățile au interzis 
profesorului Jose-Luis A- 
ranguren să țină o confe
rință, cu care prilej acesta 
urma să-și ia rămas bun 
de la public înainte de a 
părăsi Spania. Profesorul 
Aranguren face parte din 
grupul celor cinci cadre di
dactice excluse anul trecut 
din învățământul superior 
spaniol pentru că au spri
jinit revendicările studen
țești. Știrea privind deschi
derea unui concurs pentru 
ocuparea postului de la ca
tedra de etică de la Univer
sitatea din Madrid, al cărui 
titular fusese Aranguren a 
fost primită cu răceală în 
cercurile universitare.

Toate acestea atestă că 
oficialitățile spaniole sînt 
îngrijorate că mișcarea re
vendicativă pentru demo
cratizarea vieții universita
re să nu fie reluată ca în 
primăvara anului trecut.

Corespondentul Agerpres, 
Giorgio Pastore, transmite : Pre
ședintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat, a avut sîmbătă 
consultări cu unele personalități 
Îiolitice în vederea formării nou- 
ui guvern. După cum se știe, 

Aldo Moro a anunțat vineri de
misia guvernului său, în urma 
respingerii în Parlament a pro
iectului de lege cu privire la 
organizarea învățămîntului pre
școlar de stat. Sîmbătă, Saragat 
a avut convorbiri cu foștii pre
ședinți ai republicii, Gronchi și 
Segni, cu președintele Senatului, 
Merzagora și cu președintele Ca
merei Deputaților, Bucciarelli- 
Ducci, cu fostul președinte al 
Adunării Constituante, Terracini 
și cu foștii primi-miniștri Leone 
și Parri.

In același timp, au avut loc 
reuniuni ale conducerilor grupu
rilor parlamentare și ale direc
țiunilor partidelor politice. în 
cadrul . ~
Central al Partidului social-de
mocrat, a fost aleasă noua direc
țiune și reales ca secretar al 
partidului Tanassi. în documen
tul final se confirmă adeziunea 
P.S.D.I. la politica de centru- 
stînga. S-a întrunit, de aseme
nea, Direcțiunea Partidului So-

ședinței Comitetului

cialist Italian care a discutat 
problemele ridicate de criza de 
guvern fără să dea publicității 
nici un comunicat.

Sîmbătă după-amiază, a avut 
loc și o ședință a Direcțiunii 
Partidului democrat creștin, în 
cadrul căruia, Romar și-a pre
zentat demisia din funcția de se
cretar al partidului.

Direcțiunea Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
a arătat într-un comunicat: de
misia guvernului demonstrează 
că „criza centrului-stînga nu 
poate fi soluționată printr-o 
simplă remaniere și impune o 
înnoire radicală a liniei politice 
a guvernului". După ce subli
niază profundele contradicții 
care au zguduit guvernul, do
cumentul dat publicității de Di
recțiunea Partidului Comunist 
Italian, arată „necesitatea unor 
întâlniri cu membri ai P.S.I.U.P. 
și ai P.S.I., precum și a unor 
convorbiri cu reprezentanții ari
pei de stînga a P.D.C. și ai Par
tidului republican pentru a se 
discuta situația creată după de
misia guvernului Moro".

Duminică și luni președintele 
Saragat va continua consultă
rile în vederea soluționării crizei 
do guvern.

IOAN TIMOFTE

„Cazul Ben Barka" continuă să se afla în centrul 
preocupărilor autorităților franceze. în timp ca, judecă
torul 'de- instrucție francez, Zollinger, însărcinat cu e- 
lucidarea afacerii Ben Barka continuă confruntările cu 
membrii poliției franceze, implicați în această afacere, 
pe plan extern, justiția franceză își desfășoară la rîndul 
său misiunea ce i-a fost încredințată fără, însă, a ob
ține cit de cît un 
marocan.

ajutor concret din partea guvernului

0 ȘEFUL statului major al armatei indiene, ge
neralul J. Chaudhury și comandantul șef al forțelor 
armate pakistaneze, generalul Mohammed Musa, au 
căzut de acord la 22 ianuarie, asupra planului cu pri
vire la încetarea ostilităților militare și retragerea 
trupelor ambelor părți de o parte și de alta a.fron
tierei în conformitate cu prevederile Declarației de 
la Tașkent. Un reprezentant oficial a declarat la 
Delhi că „acest acord este menit să ducă la slăbirea 
încordării". Următoarea întîlnire a comandanților 
de armate indian și pakistanez va avea loc în luna 
februarie, pe teritoriul Pakistanului.

Tot sîmbătă, pe aeroportul din Delhi, între India 
și Pakistan a avut loc un schimb de piloțl făcuți 
prizonieri în timpul ostilităților declanșate în luna 
septembrie 1965.

0 AGENȚIA C.T.K. anunță că ministrul comerțu
lui și al reconstrucției al Austriei, Fritz Bock, s-a 
întîlnit la 21 ianuarie cu Frantisek Hamouz, ministrul 
comerțului exterior al R. S. Cehoslovace. Cel doi 
au făcut un schimb de păreri asupra reglementărilor 
pe mal departe în cadru! acordului comercial pe 
termen lung și a extinderii schimbului de mărfuri 
în anul viitor. In aceeași zi, miniștrii cehoslovac și 
austriac au semnat documentele pe baza cărora va 
fi reglementat schimbul de mărfuri între Cehoslova
cia și Austria în anul 1966.

0 DOUĂ treimi din efectivul trupelor britanice 
staționate în Libia au fost retrase pînă în prezent, 
anunță agenția M.A.P., citind declarația generalului 
Morris, comandantul militar al regiunii Tripoli. El 
a menționat că evacuarea clădirilor și instalațiilor 
militare ocupate în prezent de trupele britanice se 
va încheia la 31 martie a.c. Retragerea trupelor 
britanice are Ioc ca urmare a cererii guvernului li
bian, din luna mai anul trecut, ca guvernul englez 
să-și evacueze cei 1 100 de militari staționați Ia Tri
poli. După cum se știe, în 1964, Libia a inițiat o 
acțiune în vederea lichidării bazelor militare și eva
cuarea militarilor străini de pe teritoriul său.
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• OBSERVATORII politici din Bonn discută 
mult interes problema succesiunii lui Adenauer 
funcția de președinte al Partidului creștin-democrat. 
în acest sens, se consideră semnificativă întrevede
rea dintre Adenauer și Reiner Barzel, președinte al 
grupului creștin-democrat din Bundestag. Potrivit 
unor păreri, Barzel ar putea fi unul din principalii 
succesori ai lui Adenauer în postul de președinte 
al Partidului creștin-democrat.

• EDITURA pentru literatura Politică din Mosco
va a tipărit într-un tiraj de masă un volum intitulat 
„Capitalele țărilor lumii".

Volumul, care prezintă date despre capitalele tu
turor statelor, cuprinde și o descriere a Bucureștiu- 
lui în care se face un scurt istoric al orașului șl 
sint prezentate date și fapte privind viața econo
mică și cultural-științifică a orașului, activitatea ad- 
ministrativ-edilitară, frumusețea sa naturală și ar
hitectonică.

în legătură cu aceasta, agen
ția France Presse scrie că 
mandatul internațional lansat 
împotriva generalului maro
can Oufkir nu va putea fi pus 
în practică cel puțin pentru 
moment. Pentru a putea fi a- 
restat, Oufkir va trebui să pă
răsească teritoriul marocan, 
întrucît, potrivit cutumelor 
internaționale, extrădarea nu 
se exercită asupra cetățenilor

„Cosmos -105//

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 22 ianuarie 
a fost lansat în Uniunea Sovietică satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-105“. Pe bordul sa
telitului se află instalate aparate științifice des
tinate continuării cercetărilor spațiului cosmic : 
un radioemițător care funcționează pe frecven
ța 19,995 megaherți, un sistem radio pentru mă
surarea cu exactitate a elementelor orbitei, un 
sistem telemetrie pentru transmiterea pe Pămînt 
a datelor privind activitatea dispozitivelor și 
aparatelor științifice.

Aparatele instalate pe bordul satelitului func
ționează normal. Un centru de calcul și coordo
nare prelucrează informațiile primite.

propriei țări. în momentul de 
față totul depinde de hotărî- 
rea pe care o va lua regele 
Marocului, Hassan, fie de a-1 
menține în continuare pe 
Oufkir în guvern, cu toate 
consecințele ce ar decurge din 
aceasta pentru relațiile dintre 
Maroc și Franța, fie de a-1 
traduce în fața instanțelor de 
judecată marocane.

Mandatele de arestare împo
triva ministrului de interne 
marocan Oufkir, a șefului ser
viciilor speciale marocane, 
Chtouki, precum și împotriva 
directorului siguranței maro
cane, Dlimi, au fost deja pre
zentate ambasadorilor Franței 
pentru a fi remise tuturor ță
rilor care au semnat cu Fran
ța o convenție judiciară de 
reciprocitate. De asemenea, 
tuturor țărilor membre ale 
O.N.U., precum și altor țări 
care nu sînt membre ale 
O.N.U., dar care au încheiat 
cu guvernul francez acorduri 
internaționale în acest sens, le 
vor fi aduse la cunoștință pre
vederile celor trei mandate de 
arestare.

VIETNAMUL DE SUD. Soldat american excorttnd un bătrin 
și pe nepotul său, ambii legați Ia ochi, arestați sub acuzația 

de a ti „simpatizanți" ai forțelor patriotice

Partidul socialist, se spune 
în documentul adoptat la Con
gresul Partidului Socialist Ja
ponez, consideră că princi
palele sale sarcini constau 
în lupta pentru pace, îm
potriva planurilor de revi
zuire a constituției japoneze, 
pentru anularea tratatului ja- 
pono-sud-coreean, împotriva 
ofensivei reacțiunii monopo
liste asupra drepturilor vitale 
ale poporului japonez. Proiec
tul prevede, de asemenea, in
tensificarea luptei pentru ză
dărnicirea agresiunii america
ne în Vietnam și dezvoltarea 
relațiilor prietenești cu țările 
socialiste.

Delegații au adoptat, de a- 
semenea, o rezoluție care re
comandă intensificarea luptei 
maselor populare împotriva 
vizitelor submarinelor și nave
lor atomice americane în por
turile japoneze.

SANTO DOMINGO 22 (Agerpres). — într-un 
comunicat oficial al guvernului provizoriu dominican 
dat publicității simbătă se anunță că liderul forțeloi 
constituționaliste, colonelul Francisco Caamano, va 
părăsi în aceeași zi Santo Domingo pentru a-și o- 
cupa funcția de atașat militar al ambasadei domini
cane la Londra.

Cu același avion va părăsi 
țara, se arată în comunicat, și 
Manuel Montes Arache, fost mi
nistru al apărării în guvernul 
lui Caamano. In seara aceleiași 
zile, agențiile de presă au anun
țat plecarea din țară a colone
lului Caamano.

Agenția France Presse relevă 
că tensiunea provocată de lio- 
tărîrea guvernului Godoy de a 
trimite peste graniță pe șefii mi
litari, atît de dreapta cît și din 
rîndurile constituționaliștilor, 
continuă să se mențină în capi
tala dominicană ca urmare a re
fuzului unor ofițeri de dreapta, 
între care și fostul ministru al 
forțelor armate, Francisco Rivera 
Caminero, de a se supune ordi
nului emis de guvernul provizo-

Se anunță, de asemenea, că 
Eduardt Arroyo Lameda (Vene
zuela), membru al Comisiei de
semnate de O.S.A. pentru a pre
găti alegerile generale din Re
publica Dominicană, prevăzute 
pentru 1 iunie anul acesta, a de
clarat că „s-a creat un climat 
propice pentru trecerea la crea
rea comisiilor electorale". Cu 
toate acestea, potrivit agențiilor 
de presă, elementele de dreapta 
din armată continuă să prezinte 
un pericol real pentru guvernul 
provizoriu dominican, care în 
urmă cu cîteva zile a fost ne
voit să apeleze la forțele inter- 
americane dizlocate în Repu
blica Dominicană pentru a înlă
tura iminența unei lovituri de

MOSCOVA 22 (Agerpres). în 
comunicatul sovieto-japonez dat 
publicității la Moscova cu prile
jul vizitei în Uniunea Sovietică 
a lui E. Shiina, ministrul aface
rilor externe al Japoniei, se arată 
că „guvernul U.R.S.S. și guver
nul Japoniei consideră că dez
voltarea continuă a relațiilor de 
bună vecinătate între Uniunea 
Sovietică și Japonia în toate do
meniile, pe baza avantajului re
ciproc, egalității în drepturi 
neamestecului în treburile 
teme, va aduce un mare aport 
la cauza menținerii păcii și secu
rității în Asia, la cauza păcii în 
întreaga lume". Părțile și-au ex
primat satisfacția pentru faptul 
că „pas cu pas se dezvoltă rela
țiile de bună vecinătate și se 
rezolvă problemele care se iveso 
între cele două țări".

In legătură cu situația din 
Vietnam cele două părți au sub
liniat că evenimentele din aceas
tă țară „prezintă pericol pen
tru pace și și-au precizat pozi
țiile în această problemă".

Guvernele celor două țări — 
se arată în continuare în comu
nicat — consideră „necesară rea
lizarea dezarmării generale și 
totale, inclusiv distrugerea to
tală a armei nucleare".

în comunicat se recunoaște de 
asemenea, că este de dorit să se 
încheie cît mai curînd o con
venție consulară și se exprimă 
satisfacția în legătură cu dezvol
tarea colaborării în domeniul 
economiei piscicole. Părțile s-au 
pronunțat „pentru organizarea 
periodică a unor consultări pri
vind probleme internaționale 
care prezintă interes reciproc".

Și 
in-

este

de la Strasbourg
MONGOLA. — Minerii de la exploatarea carboniferă din Șaringo] 

la ieșirea din schimb

Proiectilul 
pierdut în sudul Spaniei 
cu prilejul ciocnirii și 
prăbușirii a două avioa
ne ale forțelor aeriene 
americane nu a fost gă
sit încă. Operațiunile de 
cercetare la care partici
pă 1 000 de persoane se 
desfășoară cu Intensita
te. Se crede că proiecti
lul trebuie să fi căzut in 
mare.

Îngrijorarea populației 
din regiunea în care a 
avut loc accidentul creș
te tot mal mult. Un grup 
de medici au examinat

nuclear persoanele care partici
pă ia cercetări ți au 
constatat urme de radio
activitate In organismul 
lor.

In localitatea Cuevas 
de Almanzora din regiu
nea amintită a avut Ioc 
vineri o demonstrație 
an ti americană. Pe de 
altă parte, Interdicția 
impusă de guvernul spa
niol zborului avioanelor 
militare ale țărilor 
N.A.T.O. din șl în direc
ția Gibraltarului
pusă în legătură și cu 
accidentul amintit.

BERLIN 22. — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite :

Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, a pre
zentat sîmbătă, într-o conferință de 
presă, propunerea guvernului R. D. 
Germane adresată guvernelor tutu
ror statelor europene privind asigu
rarea securității în Europa.

în document se subliniază, între 
altele, că „există multe probleme 
nerezolvate care împovărează relați
ile dintre statele europene" și că mai 
sînt „încă forțe care încearcă să 
adîncească divizarea Europei și să 
ascută încordarea existentă".

Deosebirile de vederi politice, con
cepțiile opuse despre lume, nu tre
buie să împiedice popoarele europe
ne și guvernele lor să pornească de 
la situația reală și să caute căi pen
tru crearea unei Europe a păcii și 
colaborării. O destindere reală și 
desfășurarea deplină a unei colabo
rări bazată pe încredere a statelor 
din Europa, ar crea, totodată, pre
mise bune pentru soluționarea paș
nică a problemei germane prin apro
piere și înțelegere între cele două 
state germane existente.

Dîndu-și seama de răspunderea lor 
oamenii de stat europeni și reprezen
tanții împuterniciți ai popoarelor 
Europei — se arată în document sînt 
într-o mare măsură de acord că este 
necesară excluderea definitivă a 
războiului și a folosirii forței ca mij
loace politice din relațiile dintre sta
tele europene, rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea pașni
că, respectîndu-se cu strictețe prin
cipiul neamestecului. Conducîndu-se 
după aceste principii guvernul Re
publicii Democrate Germane se a- 
dresează tuturor statelor europene 

cu propunerea ca, în interesul salvgar
dării păcii și securității în Europa 
să se ajungă la o înțelegere pentru 
realizarea treptată a unei destinderi 
în acest continent printr-un acord a- 
supra reducerii înarmărilor, respec
tarea status-quou-lui, inclusiv res
pectarea frontierelor existente și a 
inviolabilității lor, normalizarea re
lațiilor între toate statele europene, 
inclusiv normalizarea relațiilor din
tre statele europere și cele două sta
te germane.

Parlamentul vest-european de la 
Strasbourg este de fapt o,adunare de 
parlamentari din cele șase țări ale 
Pieței comune care dezbate cele mai 
importante probleme ale acestui or
ganism. Concluziile, moțiunile, reco
mandările etc. au un caracter pur 
consultativ, de expunere a unei po
ziții, de exprimare a unei păreri, fără 
nici o implicație executivă. Se știe 
că încercările partenerilor Franței 
de a extinde prerogativele Parlamen
tului de la Strasbourg, acordîndu-i 
puteri executive suprastatale au în- 
tîmpinat opoziția hotărîtă a Franței 
și au constituit unul din motivele de
clanșării crizei. Președintele de 
Gaulle a declarat chiar că așa-zisul 
parlament „nu reprezintă nimic".

cum 
n-a 
Cei

u toate acestea întâlnirile de la Stras
bourg continuă să aibă loc, chiar și 
sub forma simplului schimb de pă
reri. Prima sesiune pe 1966 s-a în
cheiat vineri, după patru zile de dez
bateri. Ea a fost în așa fel progra
mată îneît să poată lua în discuție 
rezultatele întrunirii Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. din 17-18 ianuarie, 
este cunoscut. Consiliul Minis- 

izbutit să marcheze ieșirea din 
șase și-au menținut, în linii gene-

Paralelismul dintre „ofensiva diploma
tică" americană și trimiterea de noi uni
tăți pe teritoriul sud-vietnamez a fost atît 
de frapantă incit au apărut inevitabil 
dubii asupra existenței unei dorinți rea
le de a pune capăt agresiunii. Cererea 
guvernului S.U.A. ca Congresul să vote
ze 12,3 miliarde suplimentare pentru 
finanțarea războiului din Vietnam pînă 
în iunie 1967, vădește nu numai intenția 
de a continua 
pliiica.

acest război, ci de a-1 ani

e planul politicii 
interne americane, 
exprimarea „in
tențiilor pașnice" 
ale guvernului, nu 
poate liniști opi
nia publică. Ame
ricanii își dau 
seama de amploa

rea daunelor pricinuite pro
gramului „marii societăți" de 
continuarea războiului din 
Vietnam. Faptul că valoarea 
avioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului vietna
mez în 1965 s-a ridicat la un 
miliard de dolari a fost folosit 
ca un argument de cei care 
au criticat programul „marii 

' societăți", aceștia considerând 
că suma a fost „ruptă" din 
fondurile afectate combaterii 
sărăciei.

Administrația democrată are 
de făcut față, pe de o parte, 
presiunilor cercurilor care do
resc intensificarea și extinde
rea războiului și, pe de altă 
parte, curentului de opinie din 
ce în ce mai puternic împotri
va războiului din Vietnam.

Primilor le este înfățișată ho- 
tărîrea de a spori efortul de 
război, iar celorlalți le este 
oferită versiunea „ofensivei 
diplomatice". Din aceste două 
atitudini contradictorii nu

Declarații
si realități

poate fi însă reținută decît 
cea practică, care indică toc
mai sporirea creditelor mili
tare.

Referindu-se la perspective
le războiului din Vietnam, co
mandantul unităților de puș
cași marini ai S.U.A., Walles 
Green, care a vizitat bazele 
militare americane din Vietna
mul de sud și din alte locuri 
din Extremul Orient a decla
rat că „din punct de vedere

militar, nu se întrevede o so
luție ușoară și imediată".

Pe scena saigoneză, cele 
două atitudini adoptate de 
S.U.A. au creat o asemenea 
confuzie îneît în timpul vizi
tei făcute la Saigon, secretarul 
Departamentului de Stat, 
Dean Rusk, a căutat să li
niștească pe generalul Ky asi- 
gurîndu-1 că S. U. A. „își vor 
respecta angajamentele".' Dar 
poate fi oare primul ministru 
Ky liniștit cînd din umbră 
pîndesc alți politicieni sud- 
vietnamezi pentru a-i lua lo
cul, așa cum s-a întîmplat în 
ultimii ani atît de frecvent ? 
Doar diplomația americană l-a 
„asigurat" și pe Diem și pe 
succesorii lui în repetate rîn- 
duri și totuși ei au fost răs
turnați... Ziarul NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" sublinia 
că „guvernul și armata sud- 
vietnameză suferă efectele 
propriei lor administrații de
fectuoase, a luptelor interne și 
a intrigilor". Totodată, prezen
ța ambasadorului special al 
președintelui Johnson, Averell 
Harriman, alături de Rusk la 
Saigon, a urmărit să infirme 
zvonurile apărute în presa a- 
mericană că ar exista diver
gențe între Casa Albă și De
partamentul de Stat privitor 
Ia politica în Vietnam.

Concluzia observatorilor este 
că „ofensiva diplomatică ame
ricană" nu a putut camufla 
politica reală dusă de S.U.A. 
în problema vietnameză.

Z. FLOREA

După 
terial 
criză. _ , _  __
cale vechile lor poziții, întrucît planurile și memo
randumurile prezentate n-au oferit o bază su
ficientă pentru concesii reciproce acceptabile. 
Franța și-a condiționat reîntoarcerea în sinul Co
munității de rezolvarea a două chestiuni i sistemul 
de vot și atribuțiile Comisiei Pieței comune (Co
misia Hallstein). In privința primei probleme, 
Franța cere ca votul unanim să se mențină și de 
acum înainte (conform Tratatului de la Roma, la 
1 ianuarie 1966 el trebuia înlocuit cu votul majo
ritar) întrucît: 1) nici un stat suveran nu poate să 
accepte o hotărîre împotriva voinței lui și 2) sta
diul actual al integrării în C.E.E. este mult infe
rior celui prevăzut de Tratat pentru momentul 
adaptării regulii majorității. Referitor la Comisia 
Hallstein, Franța cere ca atribuțiile acesteia să 
fie astfel reglementate, îneît Comisia să fie menți
nută în subordinea guvernelor celor șase.

Partenerii Franței au considerat că nu pot lua 
hotărîri imediat și de aceea întregul dosar a fost 
amînat pentru 29 ianuarie. Amînarea a fost consi
derată, de altfel, ca singura realizare a întrunirii 
celor șase. Ca atare și parlamentarii de la Stras
bourg au pornit tocmai de aici ; ce trebuie făcut 
ca, folosind scurta pauză dintre cele două sesiuni, 
să se găsească elemente de compromis și, prin a- 
ceasta, premise pentru ieșirea din impas. Întrucît 
miniștrii de externe întruniți la Luxemburg la 17 
și 18 ianuarie au fost prezenți și la Strasbourg, în 
ultimele două zile ale sesiunii, s-a considerat că 
dezbaterile Parlamentului vest-european sînt, de 
fapt, o continuare a sesiunii Consiliului Ministe
rial.

Dar, nereușita de la 17-18 ianuarie nu putea să 
nu imprime, și aici nota, caracteristică a disensiu
nilor. S-a constatat doar că propunerile franceze 
nu implicau neapărat modificarea Tratatului Pieței 
comune. Acest punct de vedere a fost susținut în 
special de Pierre Werner, primul ministru al 
Luxemburgului. Alții, ca Martino (Italia), au fost 
de părere că dacă modificarea nu este directă, ea 
este implicată în mod indirect în propunerii» 
franceze.

Concluzia la dezbaterile Parlamentului în pro
blema crizei C.E.E. a fost formulată de ministrul 
de externe belgian, Spaak, care a spus că, în mod 
cert, „dacă această criză va persista cîteva săptă- 
mîni sau luni, procesul dezintegrării care a început 
din luna iulie anul trecut va afecta în mod grav 
existența Comunității".

ION D. GOIA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scînteii*. Tel 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii1


