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„FABRICA DE CASE”

ANUL

1859
Aurelian Sacerdoțeanu

iu curgerea vremii poporul 
român a avut mai multe for
me istorice de dezvoltare care, 
pornind de Ia confederația de 
obști, au ajuns pînă la sta
tul național de astăzi. Dacă 
obștea s-a string într-un nu
cleu social în primul rînd din 
cauza unor interese econo
mice locale, statul național 
presupunea adunarea laolaltă 
a tuturor nucleelor social-po- 
litice care ajunseseră la ni
velul superior al conștiinței 
naționale. Această conștiință 
a putut deveni agentul prin
cipal de îndemn la unire. U- 
nirea însă, fiind un act politic 
complex, nu putea avea loc de- 
cît atunci cînd toate aspectele 
culturii materiale și spirituale 
ale întregului popor vor fi a- 
juns la nivel Identic. Acest 
nivel a fost atins prin multe 
frămintări social-culturale și 
după nebănuite greutăți poli
tice învinse, care formează 
treptele unirii desăvîrțite.

Bazele unității și unirii po
porului român au fost stră
vechi și naturale. Originea co
mună, limba unică și terito
riul — geografic unitar dar 
variat de posibilități de pro
ducție — pe oare îl locuia în
tregul popor, au creat armo
nia socială necesară să-l facă 
a supraviețui In perioada cri
tică a migrațiunilor. Cultura 
populară spirituală (credințe, 
obiceiuri) și materială (ocupa
țiile) au mărit potențialul de 
rezistență și dezvoltare uni
tară a tuturor românilor.

Cărțile scrise sau tipărite, 
răsplndite pretutindeni, ca și o-

împlinite 
ea să fie

trecă 260

perele cronicarilor șl istorici
lor care circulau in manuscris, 
au desăvirșit ideologic actul 
care trebuia să ducă la uni-' 
rea deplină. Pe plan politic 
aceasta a și fost înfăptuită 
metodic de Mihai Vitezul la 
1599. Dar nu erau 
toate condițiile ca 
durabilă.

Au trebuit să mai
de ani de frămintări și lupte 
pînă să ajungă in pragul ce
lei dinții realizări trainice. In 
tot acest timp lupta ideologică 
și combativitatea politică nu 
au încetat să fie prezente 
pretutindeni unde bătea o 
inimă de român și înflorea 
un sentiment național. Astfel 
a fost posibil ca intre dorin
țele miiitanților revoluționari 
din 1848 „Unirea" să fie în
scrisă ca problemă fundamen
tală ce trebuia rezolvată. Ko- 
găiniceanu o considera „cheia 
bolții fără care s-ar prăbuși 
tot edificiul național" iar Băl- 
cescu putea spune cu toată 
siguranța că „România noa
stră va exista".

(Continuare tn pag. a III-a)
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în zonâ indus
trială a orașului 
Baia Mare iși qon7 
turează profilul ‘o 
nouă unitate pro
ducătoare de mate
riale de construcții. 
Este vorba de un 
poligon de prefa
bricate, care va 
produce anual pa
nouri mari din be-

ton armat pentru 
circa 850 de aparta
mente. Alte insta
lații vor prepara a- 
nual circa 32 000 
mc betoane, nece
sare șantierelor de 
construcții din lo
calitate.

„Fabrica de case" 
prima din seria ce
lor prevăzute a se

construi 
planului 
trializare 
lor pe șantierele de 
construcții din re
giunea Maramureș 
se va remarca prin- 
tr-un înalt grad de 
mecanizare și auto
matizare a procesu
lui de producție.

(Agerpres)

folcloric, colectivul 
din Timișoara,

Inspirlndu-se din tezaurul 
cooperativei „Mobila"-Banat, 
secția artizanat a pregătit 15 noi modele pen
tru anul 1967. In fotografie, aspect din secția 

pirogravură

în cadrul 
de indus- 
a lucrări-

POATE FI MAI BINE GOSPODĂRIT
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UN HECTAR?

Fabrica de negru de fum din Pitești, sala de comandă A.M.C. tn fotografie : maistrul Victor Patentașu dirijează prin radio instalațiile 
Foto : I. CUCU

Dunărea, Șiretul, 
Prutul, Buzăul... Cî- 
teva din sursele de 
apă cărora, în regiu
nea Galați, le-au fost 
croite noi vaduri: 
spre lanurile de po
rumb și de sfeclă, la 
rădăcina lucernei și 
a legumelor.

Gospodarii din co
muna Tudor Vladi- 
mirescu, au fost cei 
mai cîștigați de pe 
urma eforturilor de
puse pe terenurile 
irigate. Două sute de 
hectare le-au dat, 
nici mai mult nici 
mai puțin, decît OPT 
MII DOUĂ SUTE 
OPTZECI ȘI DOUĂ 
DE KILOGRAME 
PORUMB BOABE 
FIECARE. CU ALTE 
CUVINTE, FIECARE 
HECTAR IRIGAT A 
PRODUS CAM CIT 
DOUĂ ȘI JUMĂTA
TE DIN CELE ÎNCĂ 
NEAMENAJATE.
„Secretul" cîștigării 
Ia producție cît echi
valentul a trei sute 
de hectare ? Iată răs
punsul inginerului a- 
gronom 
ȚARANU.
atenția
ceas de ceas, culturii 
și apei, nemulțumirea 
permanentă de felul 
„cum crește porum
bul", căutarea per
manentă — și găsirea 
a ceva care să împin
gă, ca un resort, ro

nu

re-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

PE CINE TUTELEAZĂ
CADRAN

ALBA

și

V. ABACHELIAN

Hotel tiuiopa de la kiorie Nord

SĂ FIE LA MIJLOC 
UN „NOD GORDIAN" ?

(Continuare 
tn pag. a V-a)

la cetatea ninsă de timp 
care este Alba Iulia, viatu
rile vrăjmașe dovedite efe
meride istorice n-au putut 
stinge secreta flacără atot- 
prezentă in lucruri și-n ce
tate. Timpul și-a pus patl- 

vremea a nins peste

dar flacăra nu s-a

I
I

AUTORITATEA TUTELARA? I
i

• Nu o dată, cititorul a găsit consemnate, în paginile zia-

relor, mărturii ale dragostei și devotamentului cu care cei

mai mulți din părinți înțeleg să-și ocrotească și să-și educe

copiii. • Există însă și familii în care copiii nu se bucură

de atenția și grija părintească necesară, care, intrînd in

sfere accidentale de influențare, pot să-și strimbe fatal,

existența.

MIRCEA 
„Munca, 

acordată.

dul plantelor. Numai 
prin aceasta imi ex
plic cum, numai in 
citeva săptămîni, oa
meni, ce practic
văzuseră niciodată în 
viața lor aspersoare, 
să știe să le mane
vreze ; cum, in toiul 
muncii, au găsit
surse de energie și, 
printr-un efort 
mun, au fertilizat 
zîal întreaga supra
față, apleeîndu-se la 
fiecare plantă pentru 
a așeza ,,tonicul", pen
tru a nu-1 risipi fără 
rost pe intervale; 
răbdarea de a fi lăsat 
repartizate aproape 
milimetric ca egali
tate în distanțe între 
ele, cele cincizeci — 
cincizeci și cinci de 
mii de plante la hec
tar".

Eforturi, realizări, 
eficiență. Terenurile 
cooperativelor agrico
le din raionul Brăila 
— aproape 4 000 de 
hectare — care în 
primăvara trecută în
că se aflau supuse 
modelării, au răsplă
tit munca, trimițind 
în hambare cu 3 500 
—4 000 kg porumb 
boabe la hectar, mai 
mult decît mediile 
celorlalte.

co- 
fa-

Ing. GH. FECIOBU

(Continuare 
in pag. a V-a)

misiunilor diplomatice acreditați la București

na,
ele miracolul înnobilării tn 
alb, 
stins. Lucruri altfel banale, 
deși din secoli au devenit 
exponate de muzeu și poa
te tot attt de banale in vi
trinele lor de cristal, dacă 
flacăra albă s-ar fi stins. 
Nimbul său incandescent 
le-a făcut simbol, le-a înăl
țat la metaforă, le-a Însoțit 
In legendar. Legendă a de
venit și trecerea pe aici a 
Iul Mlhal Vodă „domn a 
toată Țara Românească șt 
al Ardealului și al Țării 
Moldovei" și Horia-mpărat

toamna lui 1965, 
pînă acum, nu s-a scurs atîta 
vreme. Și totuși, în aproxi
mativ un an și jumătate, So
rin Ștefănescu, elev, în vîrstă 
de 15 ani, este pentru a treia 
oară „obiectul" proceselor în
verșunate, dintre mama și 
tatăl lui, astăzi divorțați. Se 
pare că tatăl, Alexandru Ște- 
fănescu-Medeleni, de profesie 
avocat, preferă să facă dova
da „chemării" sale în barou 
alegîndu-și clienții din pro
pria familie...

A pledat, pentru el, în 1965 
cînd a înaintat acțiunea de 
divorț; atunci a cîștigat : în 
urma divorțului obținut des-

tul de ușor, a „cîștigat" și co
pilul.

In martie 1966, pledează din 
nou pentru el, dar de data a- 
ceasta pierde. Copilul este 
trecut în grija mamei.

Iată-ne in 1967, și Alexan
dru Ștefănescu iși poartă iar 
fosta familie prin sălile tri
bunalului ; pornește un pro
ces de re-reîncredințare a 
copilului.

Și astfel Sorin, este „pa
sat" de la un părinte la celă
lalt, victimă a „dragostei" cu 
care înțelege fiecare din ei 
să-și copleșească copilul.

— E un adevărat nod gor
dian la mijloc. spune tatăl 
undeva; s-ar părea că este 
de nedezlegat!

Nici pe departe... la mijloc

nu stă nici un „nod gordian" 
ci teama tatălui de a nu pier
de integritatea imobilului 
construit împreună cu soția 
lui, mai înainte. Dar riscul 
pentru eventuala evoluție 
sufletească neplăcută a pro
priului său copil ?

Iată, așadar, punîndu-ne 
întrebarea firească: pentru 
asemenea copii, care nu gă
sesc în familia proprie un 
mediu educativ și de viață 
normală, și care, dimpotrivă, 
sînt năpăstuiții ei, ce fac 
serviciile special organizate 
pentru ocrotirea lor, ce face

ILEANA DINICĂ

(Continuare in pag. a ll-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a invi
tat pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București 
la o vînătoare care a avut loc 
în zilele de 21 și 22 ianuarie 
1967, la Chișineu-Criș, regi
unea Crișana.

Din partea corpului diplo
matic au luat parte : Manuel 
Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba, decanul 
Corpului Diplomatic ; K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei; 
Togoociin 
sadorul 
Gheorghi Bogdanov, 
sadorul R. P. Bulgaria ; Honore 
Cambier, ambasadorul Belgiei ; 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței ; O. G. Bjurstrom, am
basadorul Suediei ; Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei ; 
Jozsef Vincze, ambasadorul 
R. P. Ungare ; General Sam
bas Atmadinata, ambasado
rul Indoneziei ; Akira Shige- 
mitsu, ambasadorul Japoniei ; 
Jaksa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia ; Richard H. 
Davis, ambasadorul S.U.A. ; 
Cestmir Cisar, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace; A. V. Ba

Ghenden, amba- 
R. P. Mongole; 

amba-

sov, ambasadorul U.R.S.S. ; B. 
O. Alholm, ambasadorul Fin
landei ; J. B. Haverkorn van 
Rijsewijk, ambasadorul Olan
dei ; S. H. V. Sanandaji, am
basadorul Iranului; Kim The 
Hi, ambasadorul R.P.D. Co
reene ; Jorge de Oliveira Maia, 
ministrul Statelor Unite ale 
Braziliei ; Eliezer Doron, mi
nistrul Izraelului; Alberto 
Guani, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Uruguayului ; Hernan Sixto 
Fernandez, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Argentinei; Van 
Tun, însărcinat cu afaceri a. i. 
al R.P, Chineze; Hanbury 
Tenison, însărcinat cu afaceri 
a. i. al Marii Britanii ; Karl 
Kormes, însărcinat cu afaceri 
a. i. al R. D. Germane ; Ri
chard Wagner Hansen, însăr
cinat cu afaceri a. i. al Dane
marcei, și Erich Strattling, 
șeful Reprezentanței Comerci
ale a Republicii Federale a 
Germaniei.

Au participat, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri-, 
rilor externe.
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Turismul — 
mijloc do edu
care patriotică

Pitești (de la co
respondentul no
stru).

Pitorescul munți
lor și muscelelor, 
limpezimea apelor 
de munte, minuna
tul folclor viu ți 
nealterat, monu
mentele istorice 
valoroase, odihna 
plăcută și trata
mentele eficiente o- 
ferite de stațiunile 

balneo-climaterice, 
mărețele obiective 
ale construcției so
cialiste oferă regiu
nii Argeș un mare 
potențial turistic.

Asemenea frumu
seți pot fi tntîlnite 
în multe din locu
rile și localitățile 
patriei noastre. A- 
cestea toate fac o- 
biectul unei expozi
ții organizată de 
O.N.T. Carpați — 
Filiala Argeș — in 
holul Palatului Cul
turii din Pitești. Ex
poziția „Turismul 
— mijloc de edu
care patriotică" se 
compune dintr-o 
suită de vederi 
luate din țară și 
străinătate menite 
să trezească gustul 
pentru cunoașterea 
frumosului, a istori- 
iei, a modului de 
viață.

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
ACEASTĂ PĂRERE ?

La săniuș

Generalizarea învățămîntu- 
lui de opt ani a oferit impli
cit posibilitatea creării orga
nizației U.T.C. în școala ge
nerală, adăugind astfel fac
torilor care se ocupă de in
struirea și educarea elevilor, 
încă o forță a cărei contribuție 
poate și trebuie să fie dintre 
cele mai valoroase. Se asigură 
astfel o continuitate în educa
ția politică a tinerilor, în for
marea lor cetățenească. Sub
liniind că, în viitor cea mai 
mare parte a celor care intră 
în U.T.C. vor proveni din 
școlile generale, licee și școli 
profesionale, Congresul al 
VIH-lea a arătat că este ne
cesar să se acorde o deosebită 
atenție muncii organizației 
U.T.C. din școli pentru conso
lidarea și creșterea rîndurilor 
acestora.

Am vizitat, în raionul Tudor 
Vladimirescu din Capitală, 9 
din cele 24 de școli generale 
existente. O primă constata
re : în toate clasele a VIII-a 
s»au creat organizații U.T.C. 
Ne-am propus însă să vedem 
în ce constă contribuția lor la 
mobilizarea elevilor la învăță
tură, la desfășurarea activi
tății educative, ce anume ac
țiuni inițiază în acest scop.

Mai întîi, ne-am oprit asu
pra unei statistici. Iat-o :

In clasele a VIII-a din cele 
9 școli învață 800 de elevi. La 
data raidului nostru împlini
seră vîrsta de 14 ani — vîrstă 
la care un tînăr poate deveni 
membru al U.TC. — 751 (res
tul urmînd să-i împlinească 
în zilele imediat următoare).

Dintre aceștia erau membri ai 
U.T.C. doar 189, adică mai 
puțin de 26 la sută I Cifrele 
devin și mai relevante dacă 
privim situația fiecărui co
lectiv luat în parte. Astfel în 
clasa a VIII-a, școala gene
rală nr. 86, din 36 de elevi 
doar 5 sînt uteciști, în clasa a 
VIII-a B, de la aceeași școală, 
din același număr de elevi 
doar 3 sînt uteciști. Și situa
ția este asemănătoare ,1a mai 
toate clasele.

Pe de altă parte, raidul în
treprins ne-a permis să con
statăm că aceste organizații 
au o activitate slabă, fără 
conținut, că realizările lor 
sînt timide, lipsind acțiunile, 
inițiativele, atît în ceea ce 
unește sprijinirea școlii în 
mobilizarea elevilor la învă
țătură, cît și în desfășurarea, 
cu mijloace specifice, a unei 
activități educative. Faptul nu 
ni s-a părut deloc surprinză
tor. Statistica pe care v-am 
oferit-o punea de la bun în
ceput un serios semn de în
trebare asupra forței de in
fluență, asupra capacității de 
mobilizare a organizațiilor 
U.T.C. din aceste școli. Căci 
este de la sine înțeles că, re- 
prezentînd un atît de scăzut 
procent — 26 la sută sau în 
unele colective sub 9 la sută 
— uteciștii, în cazul de față, 
lipsiți și de experiență, de 
maturitate, pot cu greu să-și 
îndeplinească sarcinile, ce le 
revin, să desfășoare o activi
tate bogată și rodnică. Se 
pune însă întrebarea : ce îm
piedică lărgirea sferei de cu
prindere a organizației, creș

terea și întărirea rîndurilor 
uteciștilor din aceste colecti
ve 1 De ce, prin urmaTe, nu 
sînt atrași în rîndul organi
zației un număr mai mare de 
elevi ?

Mai mult decît atît, ei do
resc și cer acest lucru.

NICOLAE LEPARĂ: „Vreau 
foarte mult să devin utecist. 
Am vorbit cu secretara pe 
clasă, dar mi-a spus: „Nu 
depinde de mine..."

RAZVAN TATOIU : „Nu se 
interesează nimeni de noi, 
cei rămași pe dinafară, deși 
în clasă sîntem majoritatea..."

EUGEN GRUIESCU: „Am 
vorbit cu tovarășul diriginte, 
cu biroul pe clasă, cu cei cîțiva 
colegi care sînt uteciști. Do
resc foarte mult să intru în 
U.T.C., dar parcă bat la porți 
închise..."

GABRIELA LOGHIADE: 
„Am cerut și eu, ca și alți 
colegi, să fim primiți în U.T.C. 
Ni s-a spus că nu îndeplinim 
condițiile..."

Declarația Gabrielei Loghi- 
ade de la Școala nr. 70, repe
tată de altfel de mulți alți 
elevi de la școlile 68, 69, 70, 
86 și altele, ne-a condus spre 
aflarea principalei cauze pen
tru care dorința de a deveni 
utecist rămîne, pentru un 
mare număr de elevi, neîmpli
nită. Astfel, pe lîngă insufici
enta atenție pe care organiza
țiile U.T.C. din școli o acordă 
acestei probleme și pe lîngă 
slaba preocupare a Comitetu
lui raional Tudor Vladimires
cu al U.T.C., care, o bună pe
rioadă de vreme avînd acti
viști de la secția școli în con

cediu, a lăsat organizațiile din 
școli fără îndrumare — se a- 
daugă o cauză deosebită: 
mulți elevi „nu îndeplinesc 
condițiile..."

Care anume ? Ni le preci
zează cîțiva profesori :

V. STOIAN : „Noi primim 
în U.T.C. doar elevi care au 
note numai de la I în sus".

S. STANCU : „Am plecat de 
la principiul ca în U.T.C. să 
nu fie primiți decît elevii 
foarte buni..."

Iată, așadar, că nu e vorba 
de acele cerințe statuare pe 
care firește, orice tînăr, care- 
și exprimă dorința să devină 
membru al organizației, tre
buie să le îndeplinească. Nu. 
E vorba de înlocuirea aprecie
rii atente a meritelor tînăru- 
lui, a calităților sale cu un 
barem arbitrar, ridicat la 
rangul de principiu. Ai note 
numai de 8, 9 și 10 ești bun. 
Ai luat un 6, gata, nu mai 
meriți, nu mai poți deveni 
utecist. Autoritatea profeso
rului, a dirigintelui îndeosebi, 
pe care uteciștii îi consultă, și 
e bine că fac acest lucru, ex
plică cum această optică a cîș- 
tigat teren, devenind normă 
în viața organizațiilor, crite
riu de primire a tinerilor în 
U.T.C.

Firește în primirea tinerilor 
în U.T.C. trebuie să se mani
feste multă atenție, aprecierea 
muncii sale, a calităților lui 
să se facă cu o înaltă exigen
ță. Utecistul, prin întreaga sa 
comportare, prin dăruirea în 
muncă, trebuie să fie un exem
plu. Aceasta constituie o che
zășie a tăriei rîndurilor orga-

nlzațlel, a forței sale, a ga
ranției că organizația U.T.C. 
ișl va îndeplini importantele 
sarcini ce-i revin. Dar să în-' 
semne aceasta că, în cazul ele
vilor, din organizația U.T.C. 
pot face parte numai „vîrfu- 
rile“, numai elevii eminenți 7 
Acceptarea acestei optici nu 
reprezintă, oare, o negare a 
ralului educativ al organiza
ției, a faptului că, devenind 
utecist, tînărul se încadrează 
într-o activitate educativă or
ganizată, care se răsfrînge po
zitiv asupra întregii sale mun
ci, îndemnîndu-1 la eforturi 
sporite, pentru a dobîndi re
zultate mai bune ? Totodată, 
precum am văzut, această 
concepție, care ține în afara 
rîndurilor organizației, în a- 
fara sferei directe de acțiune 
a activității sale educative un 
număr însemnat de elevi, pri
vează, în același timp, organi
zația de un aport însemnat, 
de o contribuție prețioasă pe 
care acești tineri o pot aduce.

Iată motivul pentru care, a- 
dresindu-ne uteciștilor, ca- • 
cadrelor U.T.C. care lucrează 
în școli, cadrelor didactice 
punem întrebarea : CE PĂ
RERE AVEȚI DESPRE A- 
CEASTĂ PĂRERE?

M. IORGULESCU

MuteuJ Brukentha! din Sibiu. Secția artă populară

IMF

Un nou
GALAȚI (de la 

corespondentul nos
tru)

La Fabrica de ce
luloză și bere din 
Brăila, a început 
pentru prima dată 
în țară, fabricația, 
la scară industrială, 
a unui nou produs 
cu întrebuințare în 
industria petrolieră. 
Este vorba de glu- 
tenul hidralizat, ob
ținut din glutenul 
de porumb. Acest

produs
produs are reale 
proprietăți antico- 
rozive și este utili
zat la întreținerea 
instalațiilor de fo
raj. In urma expe
rimentărilor s-a sta
bilit că el poate în
locui cu succes pro
dusele similare, 
pînă acum importa
te, prelungind, tot
odată, durata de 
exploatare a insta
lațiilor în medie cu 
15 la sută.

PE CINE 
TUTELEAZĂ 

AUTORITATEA 
TUTELARĂ ? Talentul se cultivă prin muncă. In fotografie Ion Ilie din clasa a Xll-a șl

Cornelia Acatrinei din clasa a Xl-a elevi ai Liceului de muzică și arte 
plastice din Constanța, pregătindu-se pentru audiție

Un mozaic în care 
senzaționalul se în- 
tîlnește cu bizarul și 
ironia cu protestul 
vehement. „Mondo 
Cane", e poate cel 
mai controversat 
film al ultimilor ani. 
Dacă aceeași temati
că, la dimensiuni re
duse dar atent radio
grafiată a constituit, 
într-un fel ori în al
tul. sursa unor pro
ducții artistice de 
lung metraj semna
te de nume de pres
tigiu ale cinemato
grafiei mondiale 
(Fellini, Germi, Go
dard, Reisz etc.), 
producții care la rîn
dul lor. încrucișînd 
discuții aprinse, stîr- 
nind oprobiu sau ad
mirație, au fost pînă 
la urmă „omologate" 
și trecute în filmo- 
grafia contempora
nă, nu ca simple ti
tluri într-o inventa
riere administrativă 
ci în orgolioasa pos
tură de borne care 
să marcheze drumul 
artei a 7-a, nu i se 
poate refuza același 
drept, dacă nu chiar 
întîietatea, acestui 
documentar care-i 
un film despre, cum, 
arată si titlul, „o lu
me cîinească". Și a- 
cest mozaic fără po
vestire, dar plin de 
evenimente, se înca
drează în regula cla
sică a „jocului" în 
care regizorul înre
gistrează pe peliculă 
o realitate căreia 
prin montaj îi dă un 
sens. Deci o inter
pretare. Această in
terpretare fiind în 
cazul de fată un 
pamflet de o neobiș
nuită virulentă. Spu
neam că filmul ală
tură senzaționalul cu 
bizarul, ironia cu 
protestul. La aceasta 
adăugăm, ca sub

text, o concepție oa
recum deformată 
despre om pe care 
realizatorii (Jaco- 
petti, Covava, Pros
peri și cei peste 12 
operatori) o împing, 
ici. colo. în prim 
plan. Dar^nu putem

finalul filmului, sînt 
o „fișă de tempera
tură" a ideii care a 
stat la baza monta
jului. De la ironia 
lejeră din primul e- 
pisod. cînd mitul u- 
nuia din zeii moderni, 
o fostă mare vedetă 
a filmului mut, Ru
dolf Valentino, trans
figurează și acum fi
zionomiile unor a- 
dulatori neeunoscuți 
și pînă în final cînd 
aceiași ironie se 
transformă în stri
găt, totul e un apel 
la rațiune. Dacă bi- 
sul cerut de un pu
blic snob la un con
cert ..experimental" 
în care orchestranții 
sînt pălmuiți poate

O FAȚĂ

A TROCE

A LUMII
conchide că această 
limită constituie sco
pul filmului. Toate 
evenimentele vieții 
sînt senzaționale, mai 
ales cele pe care co
lorai acestei pelicule 
ni le prezintă.

Totuși, ce face ca 
acest film să nu fie 
un concurent al ma
rilor săptămînale i- 
lustrate care trăiesc, 
în majoritate, din- 
tr-un efemer scanda
los ? Ce anume face 
din acest documen
tar insolit o realiza
re cinematografică 
importantă ?

în primul find 
mărturia fierbinte că 
toate întîmplările 
filmului reprezintă o 
față a lumii contem
porane. Și pamfletul, 
cum este acest „Mon
do Cane", are rolul 
de a numi anacroni
cul, de a-1 incrimina. 
De fapt începutul și

fi ceva bizar, atolul 
pustiit de experien
țele nucleare din 
insulele Bikini, cu 
păsările sale con
damnate la dispari
ție și cu broaștele 
care se sinucid în
tr-o agonie provoca
tă prin dereglarea 
instinctelor conser
vative, reprezintă un 
tragism pe care ci
vilizația e datoare să 
nu-1 repete.

Cele cîteva sec
vențe de ieftin sen
zațional pot fi tre
cute ușor cu vede
rea, ceea ce nu se 
uită, ceea ce „rămî
ne" dincolo de ime
diatul proiecției, tre
buie apreciat ca o 
împlinită demonstra
ție cinematografică. 
Să nu uităm de pa
tosul civic al opera
torilor. multe sec
vențe au fost filma
te cu aparatul as-

cuns, în condiții în 
care desconspirarea 
putea să-i coste via
ța. Nu-i vorba aici 
de indiscreții ci de 
prezenta unui martor 
care să pledeze la 
tribuna umanității. E 
vorba aici de aminti
ta sinucidere a unui 
budist la Saigon sau 
de tirgul de sclave 
de pe coasta Mării 
Roșii. Desigur, ală
turi de aceste scene 
altele (ce privesc ex
centricitățile culinare 
dintr-un local nord- 
american, multicolo
ra defilare a unor ti
nere și decorative 
înotătoare australie
ne sau ciudata can
didatură la spitaliza
re. cum poate fi nu
mit un obicei portu
ghez cu acces limitat
— numai fiii elitei
— în care tineri cos
tumați ca niște in
fanti se oferă tauri
lor într-un spectacol 
sîngeros). par a tine 
cel mult, de calofi- 
lia cinematografică 
Nu cumva însă a- 
cestea sporesc dra
matismul secvențelor 
în care curajului i- 
nutil i se opune dis
perarea unor oameni 
împinși de foame la 
un curai de legen
dă ? Există în film 
în acest sens un e- 
raoționant moment 
acela al pescarilo' 
schilodiți de rechini 
Brațele sau picioare
le lor, scurtate în 
lupte acvatice, se tî- 
răsc în căutarea hra
nei, pe nisipurile 
fierbinți ale insule
lor dintr-un Pacific 
care pentru turiști 
bogați e confundat 
cu mascarada pu
blicitară a companii
lor maritime de tu
rism.

Contrastele, ceea 
ce reprezintă în fond 
aepastă, totuși, exis
tentă parte din lume, 
este sensul filmului 
gravitatea lui socia
lă. Mai ales că un 
comentariu excelent 
(datorat lui loan Gri- 
gorescu) suplinește 
adeseori absenta u- 
nei atitudini critice 
în fața violențe’-?! 
înregistrate pe peli
culă.
TUDOR STĂNESCU

(Urmare din pag. f)

autoritatea tutelară cum își 
justifică ea existența 7

RAȚIUNEA DE A FI 
„AUTORITATE TUTELARĂ"

— în conformitate cu arti
colul 108 din Codul familiei, 
ne răspunde tov. Ionel Do- 
brilă, procuror șef adjunct al 
Direcției de supravegherea 
generală, din Procuratura 
Generală, autoritatea tutela
ră este obligată să exercite 
un control efectiv și continuu 
asupra felului in care părin
ții își îndeplinesc îndatoririle 
părintești privitoare la per
soana și bunurile copilului.

Aflăm că aceeași autoritate 
tutelară este chemată să a- 
jute organele judecătorești 
în soluționarea unor divor
țuri, a proceselor de încre
dințare a copiilor. In fața in
stanței, autoritatea tutelară 
reprezintă interesele minoru
lui. în funcție de constatările 
făcute la fața locului de către 
ea, copilul urmează după di
vorț un părinte sau altul. Iată 
de ce în mare măsură, viito
rul unui copil provenind din- 
tr-o familie dezorganizată, 
depinde de obiectivitatea cu 
care autoritatea tutelară re
flectă în anchetele sau refe
ratele sociale, reala stare de 
lucruri din familia respec
tivă.

LIBERTATEA 
SUPRAVEGHEATĂ, 

LIBERTATE 
ABANDONATĂ ?

Dosarul 4 805 din 1966. La 
Tribunalul popular 23 August 
se judecă procesul minorei 
Victoria Chisoi. Are 16 ani si 
provine dintr-o familie dezor

ganizată. în urma divorțului, 
Victoria urma să locuiască la 
tatăl ei, Ioan Chisoi. Dar se 
pare că aici a rămas prea 
puțin timp. în 1964 abando
nează școala, mulțumindu-se 
și erezînd că, folosindu-se de 
cele 6 clase elementare cîte 
absolvise, se va putea 
descurca în viața pe care o 
inaugura : vagabondaj, relații 
cu diverși bărbați etc.

Nici tatăl căruia i-a fost 
încredințată, nici mama nu 
au putut controla și suprave
ghea timpul fiicei lor, prie
teniile care le lega, locurile 
în care se distra. Au aflat 
miliția și alți cetățeni ai car
tierului, care au anunțat au
toritatea tutelară. Aceasta, la 
rîndul ei, anunță procuratu
ra raionului 23 August, dar 
aici lucrurile se liniștesc: 
cauza este clasată, sperîn- 
du-se într-o îndreptare din 
partea învinuitei, deoarece 
intre timp, se mutase la 
mama bună. Dar iată că nu 
s-a întîmplat așa cum spera
se procuratura. Victoria a 
continuat aceeași viață ne
demnă. Ajunge pentru a doua 
oară în fața procuraturii și 
mai departe în tribunal. Au
toritatea tutelară, prezentă în 
instanță, arată prin referatul 
social întocmit că „cu toate 
măsurile de prevedere și su
praveghere luate de părinți, 
în special de tatăl minorei, a- 
ceasta continuă să vagabon
deze. întrucît ea este lipsită 
de posibilitatea unei suprave
gheri în familie, se propune 
internarea minorei într-o co
lonie de reeducare morală". 
(Aceeași propunere o face și 
școala prin profesoara Irina 
Bugă). Și totuși în ciuda pro

punerii autorității tutelare, a 
școlii și procuraturii, tribu
nalul 23 August hotărăște 
măsura... libertății suprave
gheate. Vom vedea care a fost 
efectul educativ al acestei 
hotărîri 1

HIRTIILE ȘI RAȚIUNEA 
ACESTEI INSTITUȚII

Rețintnd datoria de a în
tocmi referate sociale, care 
să fie auxiliare reale în hotă- 
ririle judecătorești privind 
copiii, revenim la primul caz. 
Din ancheta socială făcută în 
anul 1965, cu prilejul divor
țului soților Ștefănescu, con
semnăm ambiguitatea care o 
caracterizează: „cit privește 
părinții, amîndoi sînt intere
sați de creșterea și educarea 
copilului ; mama îl iubește 
foarte mult, îl îngrijește ; ta
tăl la rîndul său se ocupă de 
educația lui cu multă aten
ție".

Pentru instanță, această 
anchetă a fost absolut nere
velatoare. Nu peste mai mult 
de cîteva luni, aceeași auto
ritate consemnează în altă 
anchetă socială, incapacitatea 
tatălui în a-și educa copilul, 
lipsa de interes și de grijă 
pentru situația lui etc. Să-și 
fi pierdut tatăl capacitatea e- 
ducativă în cîteva luni. Sau 
autoritatea tutelară a dezin
format prima dată instanța 7 
Neîndoielnic rămîne doar 
faptul că autoritatea tutelară 
în acest caz a prelungit su
ferințele copilului, ce urma să 
treacă Hin mina unui părinte 
în a celuilalt. Dar asta să fie 
menirea ei ?

în anul 1965, în urma di
vorțului soților Stănescu Ser
giu și Elena, copilul ar fi ur
mat, după ancheta sociali — 
a sfatului popular raional, să 
fie dat în grija mamei. Refa
cerea anchetei la nivelul Ca
pitalei a făcut ca hotărîrea 
tribunalului să se schimbe 
total, față de început.

— S-a întîmplat, ne spune 
tovarășul judecător Leibovici 
Leon, ca și nouă să ne par
vină anchete sociale efectuate 
de autoritatea tutelară, ne
conforme cu faptele din rea
litate, și din această cauză să 
ajungem la concluzii erona
te, influențînd mai departe 
evoluția minorului.

Gall Maria, în vîrstă de 
12 ani este astăzi internată 
în colonia de reeducare; lip
sită de supravegherea mamei, 
căreia i-a fost încredințată 
în urma divorțului, Maria a 
ajuns să comită peste 12 fur
turi, să vagabondeze, să lip
sească de acasă. Pentru cele 
întîmplate, se face vinovată 
alături de părinții înșiși, aceia 
care ar fi trebuit să o salveze: 
autoritatea tutelară a raio
nului Grivița Roșie. Ancheta 
socială — cerută de tribunal 
la procesul divorțului nu con
semna faptul că ambii pă
rinți erau lipsiți de capacita
te educativă. Nici chiar după 
divorț, minora Gall Maria nu 
a fost vizitată niciodată, 
pentru a se constata condi
țiile în care trăiește. Lipsită 
de ocrotirea mamei și de su
pravegherea tutelai. Gall Ma
ria a ajuns în rîndurile mi
norilor delicvenți.

— Situațiile de felul aces

ta sînt multiple. Nu numai la 
nivelul Capitalei ne spune 
tov. procuror Dobrilă Ionel.

La Biroul de minori din 
cadrul Direcției de suprave
ghere generală, din Procu
ratura Generală s-au identi
ficat cazuri, cînd în mod ex
pres organele Procuraturii 
au sesizat autoritatea tute
lară, despre unii minori, care 
au săvîrșit fapte destul de 
grave, uneori chiar infrac
țiuni : totuși nici în aceste 
cazuri nu s-a făcut nimic, 
ceea ce a dus la urmări și mai 
grave.

Spre exemplu, Procuratura 
raională Sfîntu Gheorghe a 
sesizat autorității tutelare din 
comuna Intorsura Buzăului, 
rai&iul Tg. Secuiesc, faptul 
că minorul M. V. a comis mai 
multe furturi. Totuși autori
tatea tutelară nu a luat nici o 
măsură, iar minorul a conti
nuat să se poarte la fel.

Rămînînd doar la aceste 
exemple, ne-am putea între
ba : pe răspunderea cui își 
permite serviciul de autorita
te tutelară asemenea greșeli, 
care pot costa în atîtea ca
zuri, viitorul unui copil 7 Cu 
ce drept serviciul de tutelă 
își permite tratarea birocra
tică a situațiilor dramatice, 
uneori hotărîtoare, din viața 
copiilor și familiilor lor 7

LIBERTATEA 
SUPRAVEGHEATĂ ȘI 

(NE)IMPERATIVELE EI

Ne reamintim cazul Victo
riei Chisoi. Peste propune
rile din dosar, instanța a ho- 

tărît măsura libertății supra
vegheate.

A asigurat această măsură 
o remediere cît de mică a 
comportării Victoriei 7 Daci 
am adresa această întrebare 
autorității tutelare de pe lîn
gă sfatul raionul 23 August, 
am risca să rămînem fără 
răspuns. De ce 7 Pentru sim
plul motiv, că dacă ar fi cău
tat-o la tatăl căruia i-a fost în
credințată, nu ar fi găsit-o la 
această adresă nimeni. Unde 
se află 7 Nu știe nici chiar 
tatăl ei, Ion Chisoi. A lucrat 
un timp la ufnitatea pe care o 
conduce dînsul... De aproape 
două săptămîni nu mai știe 
ce se întîmplă cu ea... De 
fapt, de mai multă vreme,...; 
de locuit nu locuiește la el, de 
aproape un an. Spun și veci
nii asta.

Dacă nici nu lucrează, și 
nici acasă nu locuiește, nu 
este normal să presupunem 
să Victoria Chisoi contitr uă să 
persiste în aceleași greșeli 
pentru care a fost judecată 7

Dacă tatăl acestei minore, 
căruia i-a fost dată în îngri
jire, dovedește o condamna
bilă toleranță sau totală in
diferență pentru propriul co
pil, de ce autoritatea tutelară 
nu se interesează de soarta 
ei 7 Intră în îndatoririle ei 
supravegherea și controlul 
periodic al celor aflați în li
bertate supravegheată !

Din 5 minori vizitați de noi 
doar unul își aduce aminte că 
a fost vizitat odată într-un 
an de zile, de asistența so
cială.

Din investigațiile procu
raturii raionale 23 August, 

rezultă că unii minori ca spre 
exemplu Dumitru Arsene, 
Ion Angelescu, Constanța 
Cristescu, Constantin Burtă 
și alții nu au fost niciodată 
vizitați de autoritatea tute
lară, nici nu li s-au întocmit 
fise individuale, deși au apă
rut cu abateri încă în anul 
1965 !

Mai gravă, este situația mi
norilor eliberați din coloniile 
de reeducare și care lipsiți de 
supravegherea și controlul au
torității tutelare, au comis al
te infracțiuni. Din 29 minori 
eliberați, 28 au comis alte vi
ne ; din aceștia, 7 au fost tri
miși spre rejudecare.

Gheorghe Egresi, provenea 
dintr-o familie dezorganizată; 
cu toate că tatăl este un al
coolic, copilul îi este lui în
credințat. Autoritatea care cu
noștea acest lucru, nu are ni
mic de ripostat. Copilul ajun
ge să fure...; este internat în 
colonie de reeducare ; elibe
rat, ajuns în același mediu fa
milial viciat, ajunge să comită 
furturi, care îl vor duce la o 
nouă condamnare judecăto
rească. Prin urmare, care sînt 
efectele educative ale măsurii, 
„libertății supravegheate" 7

Copiii vitregiți prin „grija" 
părinților de dragostea si in
teresul cu care ar trebui ur
mărită evoluția lor, nu sînt 
sortiți totuși abandonării. 
Responsabilitatea celorlalți oa
meni, a întregii societăți pen
tru educarea lor este înscrisă 
în chiar legile țării. Dovadă 
stau și serviciile de ocrotire, 
special amenajate, școlile, in
ternatele etc.

Din cele constatate la fața 

locului, am reținut, totuși, o 
insuficientă eficacitate a mun
cii factorilor educativi, care 
și-au asumat rolul de tutelă, 
pentru minori. Cauzele aces
tor lipsuri țin de :

— atribuțiile strimte ale 
serviciului de autoritate (șl 
aici amintim ușurința cu care 
unele tribunale trec peste pro
punerile serviciului de tutelă 
atunci cînd judecă un caz);

— dezinteresul cu care une
le comitete executive ale sfa
turilor populare privesc pro
blemele de educație ale mino
rilor ;

— organizarea deficitară, la 
ora actuală, a serviciilor de 
tutelă (un singur om nu poate 
cuprinde practic toate cazurile 
sesizate într-un raion, unde 
sînt mii de copii);

— nepriceperea de care dau 
dovadă unii funcționari din a- 
ceste servicii ; lipsa unei pre
gătiri corespunzătoare facili
tează întocmirea unor docu
mentații superficiale, care nu 
ajută cu nimic pe minorii în 
cauză.

Avînd îU vedere preocupa
rea care există în prezent din 
partea Comitetului de Stat 
pentru îndrumarea organelor 
locale ale administrației de 
stat, privind activitatea servi
ciilor de autoritate tutelară 
sugerăm reținerea cauzelor 
semnalate mai sus. care în
greunează sau uneori fac im
posibilă o intervenție promp
tă și eficientă în viața mino
rilor care au r.evoie de îngri
jire. Situația se cere rezolvată 
cu atît mai urgent cu cît a- 
ceste deficiențe persistă de 
mai mult timp 1



ANUL

1859
ADEVĂRATUL POEM
AL UNIRII ÎNCEPE

LA 30 MARTIE
1856...

„Adevăratul poem al Unirii 
începe la 30 martie 1856 și 
file de minunată cronică ro- 
mînească se adaugă zi de zi 
pînă la 24 ianuarie 1959 cînd 
se înfăptuiește prima treaptă a 
Unirii. în trei ani de zile lu
minoase, dar și întunecate, 
uneori tragice, se va pune te
melia României viitoare.

La 30 martie 1856 se încheia 
la Paris tratatul de pace după 
lungul și sîngerosul război al 
Crimeei. între altele prin el 
Dunărea se internaționaliza, 
gurile ei reveneau Moldovei, 
se înlătura protectoratul ru
sesc dar ambele principate, 
menținîndu-se suzeranitatea 
Turciei, treceau sub garanția 
marilor puteri europene, Iar 
în privința unirii Moldovei cu 
Țara Românească urma să se 
facă o consultare a poporului, 
în aceasta românii unioniști 
și-au pus toată nădejdea. Pe 
plan diplomatic, date fiind dl-

vergențele de Interese ale ma
rilor puteri care aveau cuvînt 
hotărîtor în această privință, 
pentru noi era un cîștig enorm. 
Eram recunoscuți de toți ca 
națiune aparte, cu personali
tate proprie și cU Interese spe
cifice. Procedura consultării 
era destul de alambicată și 
unii credeau că nu va duce la 
scopul dorit de marea majori
tate a poporului român. Acest 
gînd îl nutreau chiar unele din 
puterile garante. Anume se 

propusese ca această consultare 
să se facă separat pentru fie
care țară prin cîte o adunare 
numită Divan ad-hoc, adică 
chemată să se pronunțe numai 
în această chestiune. Rezulta
tele urmau să forme:v obiec
tul unor noi discuții la Paris 
care vor fi încheiate printr-o 
convenție specială. Alegerile 
urmai*  să fie supravegheate de 
o comisie de informare a pu
terilor garante, comisie care 
va comunica la Paris și rezul
tatele ce se vor obține.

îndată după aflarea consem
nărilor din Tratatul de la Pa
ris propaganda în străinătate 
continuă să fie susținută dar 
greul luptei trece în țară. 
Lupta pentru Unire trebuia 
dusă împotriva reacțlunll în 
frunte cu marii moșieri și Îm
potriva marilor boieri, unii 
foști domni, care aspirau la 
domnie și cărora le conveneau

să fie două țări în loc de una. 
în sprijinul acestei propa
gande interne se adaugă re
voluționarii 
exilații din străinătate care, 
In noile 
se pot întoarce In patrie. Ast
fel în Țara Românească vor 
lupta fățiș pentru Unire C. A. 
Rosetti, Goleștii, frații Bră- 
tianu, Christian Tell, Gh. Ma- 
gheru, Cesar Boliac, șl alții, 
iar în Moldova Mihail Kogăl- 
niceanu, Costache Negri, Va
sile Alecsandri, Constantin 
Hurmuzaki, Alex. Ioan Cuza, 
Anastase Panu, Ion Ionescu 
de Ia Brad. în general era ală
turi de ei toată mica boierime, 
orășenimea și țărănimea din 
amîndouă principatele.

Lucrările adunărilor ad-hoc 
au început în Moldova la 4 
octombrie 1857 iar în Țara Ro
mânească Ia 12 octombrie. 
Dezbaterile care au urmat nu 
s-au referit numai la chesti
unea arzătoare a Unirii, pen
tru care fuseseră constituite, 
ci și la alte chestiuni de ca
racter social și politic menite 
să îmbunătățească soarta po
porului șl să asigure viitoarea 
organizare a țării. Este vred
nic de remarcat că în ambele 
țări au fost șl țăranii repre
zentat! prin deputați care s-au 
dovedit foarte combativi atît 
pentru Unire cît șl In alte 
chestiuni politice șl sociale.

din 1848 și

condlții create,

Ei erau considerați „Temelia 
casei", cum i-a numit Kogăl- 
niceanu.

DORINȚA CEA MAI
ARZATOARE

Dorințele cele mai arzătoare 
ale Moldovei, prezentate de 
Kogălniceanu, au fost votate 
la 19 octombrie, între care cea 
mal de seamă era „Unirea 
Principatelor într-un singur 
stat sub numele de România". 
La propunerea lui C. A. Cre- 
țulescu, 
vota Și 
țărilor 
într-un 
singur 
și alta a Milcovului aceste ho- 
tărîri au fost primite de po
por cu un entuziasm indes
criptibil.

îndată după cunoașterea ho- 
tărîrilor Convenției de la Pa
ris unioniștii din amîndouă 
țările s-au și gîndit la posibi
litatea împlinirii gîndului lor 
pe altă cale. Soluția găsită era 
să fie același domn atît la 
Iași cît și la București, fapt 
cunoscut încă din noiembrie 
1858. In consecință trebuia ac
ționat în acest sens. Deci, che
stiunea majoră care se pun a 
acum privea noile alegeri pen
tru adunările elective. Slste-

la 21 octombrie se 
la București „Unirea 
România și Moldavia 
singur stat și sub un 
guvern". De o parte

Și
In
64 
în

era pierdut 
marea nă- 
Avea drep- 

Gheorghe

moment
pieri și 
a Unirii, 
logofătul

să spună că dacă nu se

mul electoral în trei colegii 
pe bază cenzitară stabilit prin 
convenție putea produce acum 
greutăți și mai mari la sta
bilirea listelor electorale 
a candidaților la deputăție, 
cele din urmă s-au fixat 
deputați în Moldova și 72 
Muntenia.

în Moldova alegerile au avut 
loc mai devreme, lucrările a- 
dunării începînd la 28 decem
brie 1858/9 ianuarie 1859. De
putății adunării elective deși 
în majoritate unioniști totuși 
erau în mare fierbere. Anti- 
unioniștii voiau un om al lor 
iar unioniști} unul care să 
lupte mai departe pentru a- 
tingerea scopului pe care pu
terile europene nu-1 apro
baseră. Antiunioniștii puteau 
alege pe oricare, căci toți erau 
la fel. Unioniștii însă erau 
dezbinați și nu se puteau ho
tărî asupra persoanei. Dacă

de mare, bucuria atît de mare

mina mea fi o lâs"

Alexandru loan Cuza... Unire...

(..Adunarea de la Blaj*)

(Ziarul ardelean „Alarma")

Unire..; Faptul este atît

incit pana tremurâ in

Al. 7. euza, primul domn al Principatelor Unite

Un Ion Roată
al Munteniei AL. P APTU - ILARI AN

ECOURI .ECOURI

H. BARIT î „Foaia pentru minte, Inimi și literatură"

„Noi vrem sâ ne unim cu Țara"

„Zorile zilei au răsărit luminoase pentru noi și frafii 

noștri. Unirea mult dorită, Unirea in cuget și simțiri 

ne-a fost răsplata suferințelor noastre. Trăiască Unirea ! 
Trăiască Unirea I Ea va fi eternă ca și neamul românesc"

„Entuziasmul la românii din Transilvania erea, poate, 

mai mare decit in Principate"

acest 
putea 
dej de 
ta te 
Sturza 
vor uni acum „va fi vina noa
stră și cu dreptul ne vor ble
stema nepoții".

în această atmosferă de ne- 
hotărîre deputății partidei 
naționale în seara zilei de 
3/15 ianuarie 1859 s-au strîns 
în locuința lui Costache Rolla 
pentru a lua ultima hotărîre. 
La ora 11 noaptea discuțiile 
erau încă furtunoase cînd 
Lascar Rosetti, încuind ușa 
camerei în care discutau, a 
spus că nimeni nu va pleca 
pînă nu se vor pune de acord 
asupra unui singur candidat. 
Atunci Neculai Pisoschi l-a 
propus pe Alexandru Ioan 
Cuza. Propunerea a fost pri
mită în unanimitate și toți au 
semnat o declarație că-1 vor 
susține și vota „prin vot pe 
față". Votarea a avut loc în 
ziua de 5/17 ianuarie și Cuza 
a obținut 48 de voturi, adică 
unanimitatea deputaților pre- 
zenți.

După depunerea jurămîntu- 
lui Kogălniceanu a ținut nou
lui domn o scurtă dar cuprin
zătoare cuvîntare. Era o feli
citare, dar marele bărbat de 
stat s-a gindif să-i traseze șl 
un program al datoriilor sale 
ulterioare : „O doamne I Mare 
și frumoasă-ți este misi
unea !... Fă ca legea să înlocu
iască arbitrariul ; fă ca legea 
să fie tare 1 Iar tu, Măria Ta 
ca domn, fii bun, fii blind ; 
fii bun mai ales pentru aceia 
pentru care mai toți domnii 
trecut) au fost nepăsători sau 
răi... împacă patimile și urile 
dintre noi și reintroduce în 
mijlocul nostru strămoșeasca 
frăție... Urechea ta să fie pu
rurea deschisă la adevăr și în
chisă la minciună și la lingu
șire".

Alegerea lui Cuza ca domn 
al Moldovei a fost primită cu 
entuziasm în amîndouă țările. 
Dar alegerile din Muntenia, 
prin violența și ilegalitățile 
comise, au trimis în adunarea 
electivă mai mulți antiunio- 
niști. Situația era critică. La 
deschiderea adunării. 22 ianua- 
rie/3 februarie 1859, domnea 
confuzia.

Unirea română — medalie lucrată 
rul E. Farochon

de sculpto-

DOMNUL CUZA
de A. I. Zâinescu

Alb, Ianuarie murindu-și somnul 
Ultimelor albe ghețuri și se rod 
într-o stincâ, riuri : trece domnul 
Alexandru loan Cuza-Voievod

Din copaci fierbinte iși subție coama 
Calului și-n muguri pune șaua; friu 
Dintr-o brazdă-și rupe și ascute lama 
Săbiei in aer pe' un bob de griu.

Ochii-n pluguri aspri și vuind ca sarea. 
Pină-n păsări noaptea-i luminăm treptat. 
E-un pămint de slavă-n noi și se aude marea 
Cind descalecă-n semințe, tinăr, un bărbat.

El Înalt și domn, de pe coroană-și trece 
Mai departe fruntea, printre noi. și pod 
I se face-o apă-n urmă, el se face lege: 
Trece Alexandru Ioan Cuza-Voievod.

0 MARE VIE"

Lupta pentru reali
zarea Unirii a stăpî- 
nit între anii 1856— 
1859 cugetele care 
erau conștiente că de 
înfăptuirea acestei 
dorințe de veacuri a 
poporului nostru a- 
tîrnau epocale înnoiri 
și îmbunătățiri în 
viața de fiecare zi a 
românilor. Numeroși 
oameni ai muncii din 
orașele, din tîrgurile 
și din satele țării, ală
turați în lupta unio
nistă cu cărturarii 
progresiști ai vremii, 
s-au făcut ecoul a- 
cestor năzuințe na
ționale și sociale.

Semen de luptă 
neuitatului moldo
vean Ion Roată, ori
ginar de la 
— Putna, 
Constantin 
voarele de 
Olt, se înscrie prin
tre figurile cele mai 
reprezentative în mi- 
litanța radicală și

Augustin Z. N. Pop

pentru 
țărănimii 
din Mun- 

în- 
în-

Cîmpuri 
Tănasi 

din Iz- 
Jos —

însuflețită 
drepturile 
muncitoare 
tenia și pentru 
făptuirea Unirii
registrată de istori
cii Adunărilor ad- 
hoc. Fapta lui Tănasi 
Constantin este mai 
puțin știută in rin- 
dul maselor și efigia 
lui încă rămasă înce
țoșată, deși de dirze- 
nia de clasă a acestui 
bun român se leagă 
merite imprescripti
bile.

In districtul Olt, 
Tănasi Constantin, 
fiu de clăcaș, fusese 
urmărit, încă din 
1856, pentru că „tul
bură liniștea" și a- 
restat de administra
ție cu învinuirea că 
a făcut „propagandă" 
unionistă la Viișoara,

„cu niște hîrtii". Sfa
tul sătesc local con
firmă in anul urmă
tor, la 29 iunie și 14 
iulie, plîngerile săte
nilor Dumitru Marin, 
Amariei Văduva, și 
ale altor 16 locuitori, 
printre care și Tănasi 
Constantin, căruia i 
se inculcase bătătura 
casei de către aren
daș, că au fost înșe
lați la clacă și bă
tuți de logofătul Du- 
mitrache Vasilescu și 
de către arendașul 
Nițâ Viișoreanu. Lui 
Tănasi Constantin și 
fratelui său Marin li 
se înscenă atunci vi
na de plastografiere.

La alegerile de 
deputați pentru Adu
narea ad-hoc, cu 
toate ingerințele îm
potriva acestui har-

nie și instruit clăcaș 
față de care chiar 
Ministerul de Interne 
ordonase administra
ției districtului Olt 
să-i împiedice can
didatura și alegerea, 
electorii țărani s-au 
hotărtț să-i susțină 
și mai dîrz candida
tura după ce subad- 
ministratorul din 
Șerbănești îi însce
nase culpe prin care 
să-l excludă de la 
eligibilitate. Totuși, 
în fața primejdiei de 
răscoală, Tănasi Con
stantin e trimis la 
Slatina pentru a lua 
parte la alegerea de
putatului districtual 
unde el va fi ales și 
de săteni („cu una
nimitate au declara- 
tără că tot pe dînsul 
îl voiesc").

Peste o lună, ca și 
neuitatul Ion Roată 
în Moldova, țăranul 
Tănasi Constantin, 
urcat la tribuna A-

dunării dădea citire 
jalbei de necazuri și 
de aspirații sociale 
ale țăranilor din 
dreapta Oltului:

„Este de prisos a 
vă mai arăta noi cu 
de-amănuntul nemăr
ginitul și durerosul 
șir de sugrumătoare 
suferințe în care 
ne-am chinuit încă 
noi țăranii plugari, 
frații cei mai adevă- 
rați ai dumneavoas
tră, căci inimile 
dumneavoastră pline 
de simțiri, omenești 
și românești, credem 
că le cunoaște, ca și 
noi, și că niciodată 
nu pot fi reci pentru 
cei ce ne-au dat do
vezi că vor să fie 
fierbinți (...). Cel de 
astăzi Regulament al 
țării, care ne-a strivit 
și ne strivește de 
moarte și care chiar 
Tratatul de la Viena 
a hotărit să se schim-

be, n-a fost făcut cu 
știrea și voința noas
tră a țăranilor, 
nu l-am primit, 
l-am alungat 
chiar primejdia vieții 
noastre și nu ne-am 
plecat capul în greul 
jug ce ne-a impus 
decît numai după ce 
în multe părți ale 
țării am fost zeciuiți 
de cortece (sic) și 
baionete, fără noi vor 
fi privite de țară ca 
nedrepte și împila
toare și nu vor fi 
primite de noi decît 
impuse cu sila, ca și 
Regulamentul Orga
nic.

In numele dreptă
ții, dar, cerem cu 
stăruință ca această 
mărturisire dă cre
dință a noastră să se 
treacă în procesul 
verbal al ședinței de 
astăzi".

Cînd la 10 ianuarie

Noi 
ci 

cu

ală-

1858 sosi, pe neaștep
tate firmanul de di
zolvare a Adunării 
ad-hoc, printre cei 
24 deputați care pro
testează împotriva 
imixtiunii sultanului 
în treburile interne 
ale românilor se gă
sește și țăranul Tă
nasi Constantin
turi de țăranii Tied 
Ion, Tudosie Muges- 
cu și de cărturarii 
radicali Scarlat Tur- 
navitu, Costache Ari- 
cescu, Ioan Ionescu 
și alții.

Reîntorși mai a- 
prigi la locurile pe 
care le reprezentaseră 
în mandatul lor națio
nal, acești exponenți 
ai maselor amplifică 
marea cauză a Uni
rii printr-o luptă pe 
viață și pe moarte.

în aceste împrejurări au 
Intervenit masele populare. La 
îndemnul tineretului unionist 
și cu sprijinul tacit al gene
ralului Barbu Vlădoianu co
mandantul armatei și al co
lonelului Caragea 
poliției Capitalei, 
bucureșteni și țărani din Il
fov aduși de Mircea Mălăeru, 
fost deputat pontaș în Diva
nul ad-hoc, au ocupat dealul 
mitropoliei unde se țineau șe
dințele adunării și au declarat 
că nu vor pleca de acolo pînă 
nu li se va împlini dorința lor 
fierbinte. N. T. Orăseanu, 
martor ocular, spune că era 
„o mare vie ale carii valuri 
abia se puteau mișca și care 
amenința să năvălească pe 
uși și pe ferestre în Cameră 
ca să-și susțină drepturile șl 
principiul său". Eder. consu
lul austriac, aprecia să fi fost 
la 10 000—12 000 de oameni. 
Deputății majoritari intrați în 
panică erau în căutarea unui 
compromis.

Situația cerea hotărîrl grab
nice. Deputății partidei națio
nale și mulți adepți ai acesteia, 
s-au adunat într-o sală a ho
telului Concordia de pe strada 
Germană, azi Smîrdan, și 
după discuții furtunoase la 
sugestia lui Cesar Boliac. Di- 
mitrie Ghica a propus 
un singur candidat și 
alesul Moldovei.

înainte de începerea 
țiilor în Adunarea electivă, de 
la 5 februarie, Vasile Boerescu, 
deputat al partidei 
a cerut să aibă loc 
secretă spre a face 
nere. Președintele 
admițînd deputății

prefectul 
orășenii

să fie 
anume

dlscu-

naționale, 
o ședință 
o nropu- 
Adunării 
alegători

s-au adunat în altă sală în 
care Boerescu a demonstrat 
deputaților că nu este vorba 
de alegerea unui om ca domn, 
ci de impunerea unui principiu 
scump tuturor : Unirea. între 
altele el a spus : „Pentru ce 
sîntem împărțiți în două cîm
puri ? Pentru ce ne numim 
noi și voi ? Ori nu avem toți 
aceeași patrie ? Ori nu sîntem 
toți fii aceleiași mame ? Pen
tru ce să zicem noi și voi ? De 
ce să nu zicem noi. româ
nii ?... Care este mărul de dis
cordie dintre noi ? Acest măr 
de discordie, să nu-1 ascun
dem, el este domnia. Cine va 
fi domnul ? Fiecare își are 
convincțiile sale... Ca să ne 
unim toți asupra aceluiaș can
didat este posibil ? Cred 
nu fiindcă, am zis, fiecare 
are credința sa. Dar a 
uni asupra unui principiu, 
putem uni, mai cu seamă cînd 
acest principiu este ce] mai 
mare al naționalității noastre. 
Acest principiu este al Unirii... 
A ne uni asupra principiului 
Unirii este a ne uni și asupra 
persoanei ce reprezintă acest 
principiu. Această persoană 
este Alexandru Ioan Cuza, 
domnul Moldovei. Să ne unim 
ca frații asupra acestui nume 
și posteritatea ne va binecu- 
vînta, țara ne va întinde mîi- 
nile și conștiința noastră va 
fi împăcată că ne-am îndepli
nit cu religiozitate o datorie 
sfîntă".

Atunci a avut loc marele e- 
veniment mult așteptat: toti 
deputății au fost de acord cu 
propunerea, în care sens au 
semnat și un act de consim
țire. Reîntorși în ședință nor
mală alegerea domnului Mol
dovei ca domn și al Țării Ro
mânești a fost votată în una
nimitate.

Cele două principate erau 
acum unite în persoana dom
nului. Unirea era consacrată. 
Așa a socotit-o atunci și Karî 
Marx: dubla alegere a *•«!  
Cuza b pecetluit Unirea nați-

că 
își 
ne 
ne

unli române. Națiunea româ
nă în întregime a aplaudat 
cu înflăcărare actul săvirșit 
atunci la București. Hora Uni
rii se cinta și se juca „la toate 
răspîntiile", iar un mare căr
turar ardelean, Al. Papiu-Ua- 
rian, spunea că 
la românii din 
era, poate, mai 
Principate".

*
Trimis sol la 

Alecsandri notează 
convorbire cu 
acest răspuns al împăratului: 
„Văd cu mulțumire că nu 
m-am înșelat cînd am judecat 
cauza Principatelor demnă de 
sprijinul Franței. Actul patri
otic ce ați săvirșit de curind, 
prin înălțarea unui singur om 
pe ambele tronuri, al Moldo
vei și al Munteniei, și tactul 
politic ce ați dovedit săvîr- 
șindu-1, îmi dă încrederea că 
meritați viitorul la care aspi
rați. Nu-mi rămîne decît să 
vă felicit și să asigur că aju
torul Franței, că simpatiile 
mele, nu vor lipsi pe calea în
țeleaptă ce ati apucat".

în ziua de 24 ianuarie 1862, 
după recunoașterea oficială 
turcească, s-a sărbătorit la 
București desăvirșirea Unirii. 
Nu mai erau două capitale ci 
una singură, la București; nici 
două guverne ci unul singur 
cu Barbu Catargi, cel dinții 
prim ministru al țării unite, 
și o singură Adunare legisla
tivă.

Unirea săvîrșită cu entu
ziasm și abnegație de poporul 
român a fost premisa dezvol
tării sale ulterioare. Refor
mele fundamentale întocmite 
în timpul domniei lui Cuza, 
cucerirea independentei în 
1877, desăvirșirea Unirii în 
1918 și procesul de eliberare 
națională și individuală care 
urmează actului din 23 August 
1944, sînt urmarea firească a 
înălțătoarei acțiuni patriotice 
din 24 Ianuarie 1859.

„entuziasmul 
Transilvania 

mare decît în

Paris, Vasile 
după o 

Napoleon III
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Fotbal, Handbal, Volei, 
Scrimă, Canotaj, Baschet,
Box, 
Șah,

Oină,
Popice,

Ciclism, Polo, Tenis,

r 
r ,

Natație, Box, Tir, Șah,
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CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 

DE BIATLON
Timp de trei 

zile, a avut loc la 
Predeal concursul 
internațional de 
biatlon cu partici
parea echipelor 
U.R.S.S., R.D.G.,
Franței și Româ
niei (cu două for
mații).

Cea mai specta
culoasă probă a 
constituit-o ștafe
ta 4X7,5 km în
cheiată cu victo
ria formației so
vietice. Sportivii 
noștri, cu cei mai 
buni oameni în 
Carabela și Vil- 
moș, au ocupat lo
cul al Iî-lea dato
rită în special 
unei bune com
portări în poli
goanele de trage
re.
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Sportul studențesc 
tșl are o agendă săp- 
tămtnală, mal puțin 
cunoscută. Recent, In 
sala de box a I.C.F., 
Intr-un entuziasm ca
racteristic disputelor 
sportive studențești, 
s-a consumat cel din 
urmă act al popularei 
competiții Iceflada de 
box, ediția 1966/67, 
Pentru cei care o cu
nosc mal puțin, ctteva 
lămuriri : este vorba 
de un veritabil cam
pionat al Institutului

de cultură fizică, |t 
care participă obliga
toriu, (ca normă prac
tică pentru prezenta
rea la colocviul teo
retic de box) toți .bo
bocii*.  Regulamentul 
prevede că după con
sumarea etapei inter- 
grupe să participe tn 
concurs șl studenții 
celorlalți ani. Întrece
rile se desfășoară sis
tem eliminatoriu șl au 
drept scop verificarea

cunoștințelor practice 
la această disciplină șl 
desemnarea campioni
lor de box al I.C.F. pe 
anul universitar in 
curs.

Dintre campionii ce
lei da a IX-a ediții o 
bună Impresie au lăsat 
studenții Nicolae Po
pescu, Constantin Ml- 
hal șl Gheorghe Blaj, 
Titlul pe echipe a in
trat in posesia anului

I. Tot tn cadrul fina
lei, intr-un med de
monstrativ, deosebit 
de reușit, a evoluat 
proaspătul maestru al 
sportului Constantin 
Nlculescu (student tn 
anul III) tn compania 
lui Ion Gyorfi de la 
C.S.S. Catedra de at
letică grea șl clubul 
sportiv I.C.F. au ofe
rit Învingătorilor pre
mii, și tricourile de 
campioni al I.C.F.

M. POPESCU

LA MASA ROTUNDA

ECOURI

„Cartea

sportivă “

PE APA
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J la primul lor contact cu pucul fi erosa

anul 1952 a foBt 
construită în orașul dr. 
Petru Groza o sală de 
sport. Așa cum arată 
astăzi ar părea a nimă
nui. De fapt aparține 
asociației sportive. 
Toată lumea din o- 
raș o știe. în afară de 
conducerea asociației al 
căror membrii trăiesc în 
liniște și pace (spre ne
dumerirea amatorilor 
de sport din localitate). 
Doar o singură grijă mai 
împovărează conștiința 
acestora. Grija față de 
echipa de fotbal. Pentru 
care, fie vorba între noi, 
pun umărul, cînd e ca
zul, chiar și pensionarii. 
Se vede însă că la alte 
sporturi, nu numai că 
nu s-a pus umărul, dar 
nu s-a pus nici mila. 
(Altfel nu ar fi dispărut 
voleiul, polo, înotul, 
baschetul etc ?) Așa se 
explică curioasele meta
morfoze ale sălii de 
gimnastică în funcție de 
capriciile barometrului 
care indică situația în 
clasament a echipei de 
fotbal. Era o vreme cînd 
exista echipă de volei 
în prima divizie. Sala 
s-a transformat mal 
mult sau mai puțin în 
sală de volei. Un fel de 
balcon a fost demolat 
spre a se putea monta 
tribuna pentru specta
tori. Aparatura de gim
nastică de pe margini, 
tot din necesitățile spec
tatorilor, a fost trans
portată în altă sală (de 
box) inclusiv spalierele. 
Voleiul însă apunînd 1 
s-a făcut cinstea de a 
fl poftit afară din sală. 
A intrat în sală fotbalul. 
Documentele locale afir
mă (Odeșteanu Ion 
profesor de educație fl-

zică la liceul din locali
tate) șl descriu uneori 
cu lux de amănunte cum 
sala a început să se 
transforme atunci în sa
lă de antrenament pen
tru fotbal pe timp de 
iarnă. Nu antrenament 
pentru pregătirea fizică 
ci de fotbal cu minge, u- 
nil spun că se făceau și 
porți: un fel de teren 
de fotbal acoperit. Băn
cile și tribunele trans
ferate... afară. Aci, își 
încearcă rezistența la 
intemperiile vremii: 
ploaie, zăpadă, ger etc. O 
fi un procedeu de mo
bilare a aparaturii spor
tive ? Aspect dezolant au 
și celelalte încăperi. 
Parchetul în vestiare și 
în unele încăeri anexe 
se uită căscat și umflat, 
ca balaurul din poveste, 
gata să-i înghită pe cei 
ce îndrăznesc să-I cal
ce. Partea aceasta a să
lii are acoperișul plat. 
Tavanele stau într-o po
ziție clasică de năruială. 
Se invocă drept cauză, 
de către tovarășul Ion 
Păulescu, secretarul aso
ciației, acoperișul care 
nu permite scurgerea a- 
pei. De acord, dar de ce 
permite conducerea aso
ciației sportive scurgerea 
apei în interior ? Este 
vorba de o imposibili
tate absolută sau de o 
indiferență crasă ? Lu
crurile sînt mai vechi. 
De prin luna august din 
sala mare s-a ridicat 
dușumeaua (sala nu are 
parchet).

în fața acestei situații 
se invocă lipsa de... fon
duri. în urma unui calcul 
sumar motivul invocat 
nu rămîne în picioare, 
închirierea sălii celor 
două școli din localitate 
(liceul și centrulAm urmărit discu

țiile de la masa ro
tundă a „Scînteii ti
neretului" consacra
tă „Cărții sportive" 
eu mult interes dar 
și cu regretul că în 
noianul de bune in
tenții exprimate nu 
fi-au găsit loc mai 
multe propuneri con
crete menite să aju
te editurile tn întoc
mirea proiectelor lor. 
Printre numeroasele 
„îndrumare", „meto
dică", „manuale", 
(cum ar fi „Metodica 
învățării arbitrajului 
în jocul de bas
chet f“). utile, proba
bil, dar rezervate u- 
nui număr cu totul 
restrîns de tehnicieni, 
simțim nevoia să în- 
ttlnim în planurile 
'de perspectivă ale 
Editurii U.C.F.S., 
cărți de cultură spor
tivi.

Nu avem ptnă astă- 
gi o istorie a sportu
lui (bogat ilustrată) 
povestită pe înțelesul 
copiilor și al tinere
tului ; după cum aș
teptăm cu nerăbdare, 
ide ctțiva ani, prima 
istorie a sportului ro
mânesc. De aproape 
6 ani de zile stă con
tractat și nerealizat 
la Editura U.C.F.S. 
un foarte necesar 
„A.B.C. sportiv", a 
cărui concepție mo
dernă trebuie să epa
teze micile enciclo
pedii străine pentru 
adolescenți. In aceea
și ordine de idei — 
în lipsa unui muzeu 
al sportului — aș 
propune publicarea 
unui album fotogra
fic cu cele mai valo
roase piese de muzeu 
(din Istoria sportului 
românesc)

N-ar fi lipsit de 
Interes un volum an
tologic cu citate din 
părerile unor mari 
personalități ale lu
mii despre 
(Hemingway, 
riac, Sadoveanu,
Huxley. Camus, 
Schwartzer etc.
L Deși memorialiști*

domenii 
să mai invă- 
Lipsesc 
o carte 
franceză, 

de tenis

din 
de 

o 
din

școlar

mecanic) aduce, ne opu
nea același profesor de 
educație fizică, anual 
un venit de peste 20 000 
de lei. împreună cu su
mele destinate special 
îngrijirii sălii șl mai a- 
les cu inițiativa celor 
în cauză (conducerea a- 
sociației sportive ca și 
comitetul orășenesc 
U.T.C. etc.) situația pu
te» fi de mult rezolvată, 

în orașul dr. Petru 
Groza au sediul cîteva 
întreprinderi mari, 
interes republican; 
xistă un liceu și un 
tru școlar auto. In 
te aceste instituții 
crează mulți tineri < 
nici să facă sport, 
numai atît. Există 
diții materiale 
deplina 
cestui deziderat. De 
buna gospodărire a ba
zelor sportive ar trebui 
să răspundă consiliul 
raional U.C.F.S. Chiar 
dacă bazele sportive a- 
mintite nu sînt acum în 
directa răspundere 
acestui organ, ele 
destinate in primul 
tineretului care 
sport, fapt pentru 
nici comitetul raional și 
orășenesc U.T.C. nu pot 
justifica indiferența ma
nifestată față de starea 
acestei baze sportive ca 
și a altora din diferite 
localități ale raionului.

Ar fi deajuns să ne 
gîndim la un singur as
pect : construcția sălii 
a costat o sumă mare 
de bani. Cum de-și per
mit oare „gospodarii" ca 
prin neglijența lor să a- 
runce cu bună știre a- 
ceastă sumă de bani ?

CRĂCIUN BEJAN 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Crișana

dor- 
Nu 

con- 
pentru 

realizare a a- 
dezlderat.

de handbal

antrenorii au rămas

Corespondenți telefonici

Vasile Căbulea
competiții sportive ale anu-

de la trimisul nostru special.

in competiție

s-au încheiat dar...

Patinajul artistic simte nevoia unor personalități. Poate 
Hușii:,: ?...

Fotografiile paginii: VIOREL RABA

micuța Beatrice

sport 
Mau-

ca este la modă, a- 
vem prea puține bio
grafii sportive. Cu
noscutul călăreț Fe
lix Țopescu (Cei „30 
de ani în șa"), Lucian 
Popescu, triplu cam
pion european nu are 
încă biografia pe care 
o merită. Un om 
foarte în vîrstă, ca 
Mircea Iconomu, 
ne mai poate nara, 
cu oarecare farmec 
și autenticitate, în
ceputurile sporturilor 
moderne în România.

Preponderența căr
ților originale în pla
nurile Editurii 
U.C.F.S. este un me
rit incontestabil. Dar 
în anumite 
trebuie 
țăm... 
plan : 
rugbi 
carte
Australia, o carte de 
schi austriacă. La 
sectorul gimnastică, 
de pildă, întîlnim o 
avalanșă de 32 de 
propuneri originale 
și... o singură tradu
cere din limba rusă!...

Din păcate, scrii
torii consacrați lip
sesc cu desăvirșire 
din proiecte, deși 
mănunchiurile de po
vestiri sportive sînt 
foarte gustate. Cons
tantin Chiriță, care 
a condus masa rotun
dă, va fi oricînd bine 
venit. El a evocat pe 
scurt cititorilor re
vistei „Flacăra" pri
ma sa cursă de cros ; 
cu un mic efort, ar 
putea îneînta o masă 
mai largă de cititori, 
scriind o nuvelă, 
mai multe, sau (de 
ce nu ?) chiar un ro
man cu temă spor
tivă. Apelul acesta 
vizează firește și pe 
Eugen Barbu, Al. 
Mirodan, Dan Deșliu, 
Fănuș Neagu, Ion 
B ăi e ș u și alții. 
La strădania bineve
nită de a le realiza 
concură în mod ne
cesar două elemente: 
autori și edituri.

VICTOR 
' BĂNCIULESCU

Instantaneu la semicerc

DIN NOU DESPRE

RASFÂȚATI"
O invitație primită a doua 

zi după apariția articolului 
„Cei 11 răsfățați", publicat în 
ziarul nostru din 11 ianuarie, 
ne-a oferit prilejul să-i cu
noaștem pe băieții de la poa
lele Tîmpei, într-o postură mai 
aparte, în momente de medita
ție și de analiză. Altfel spus 
„Cei 11 răsfățați**  față-n față 
cu propriile lacune de disci
plină și muncă cauzate de ex
cesul simțămintelor paterne 
ale antrenorilor și conducerii 
clubului Steagul roșu Brașov, 
într-o asemenea ocazie ne-a 
plăcut să aflăm că fotbaliștii 
brașoveni au înțeles în bună 
măsură că drumul spre piscu

rile adevăratei performanțe

Igls (Austria)La
au luat sfirșit cam
pionatele europene 
de bob 2 persoane. 
Echipajul român 
Ion Panțuru — Ni
colae Neagoe a reu
șit remarcabila per
formanță de a se 
clasa pe locul doi, 
cucerind medalia de 
argint într-o între
cere la care au 
participat nu mai 
puțin de 30 echipa
je. Performanța a- 
pare cu atît mai 
valoroasă cu cit re
prezentanții noștri 
au avut un număr 
mult mai mic de 
coborîri de antre
nament pe pîrtia

de concurs față de 
ceilalți participanți.

Campionul mon
dial de schi france
zul Jean Claude 
Killy, a cîștigat 
proba de coborîre 
din cadrul concursu
lui „Hahnenkamm**  
realizînd timpul de 
2’ll”92/100 (nou re
cord al pîrtiei, ve
chiul record era de 
2’16”63/100 și apar
ținea lui Schrantz). 
Pe locurile urmă
toare s-au clasat 
Franz Vogler 
(R.F.G.) 2’13”29/100 
și Heini Messner 
(Austria) 2’15”65/100.

cere o disciplină exemplară, 
o muncă pasionantă spre o 
continuă perfecționare.

Acest adevăr este împăr
tășit la ora actuală de în
treaga formație.

,în cazul atît de mult 
Adamache sau în 

Pescaru, Necula co- 
nostru 

așa cum

»»• 
discutat 
altele : 
lectivul 
venit 
ci s-a mulțumit să asculte an
gajamente, să-i credem pe cu- 
vînt pe cei care s-au arătat 
certați cu normele conduitei 
sportive" este de părere Ivăn- 
cescu. Acum nu mai avem 
timp de vorbe, ci, prin muncă 
(am început încă din decem
brie să ne pregătim intens, 
zilnic participăm la două an
trenamente) trebuie, și-o vom 
dovedi că cine are încredere 
în echipă va putea trăi satis
facțiile așteptate în returul 
competiției".

Interesant și promițător în 
același timp pentru viitoarea 
evoluție a echipei Steagul roșu 
ni s-a părut punctul de vedere 
al antrenorului Silviu Ploieș
teanu :

„Oricît ar părea de curios, 
deși sînt aici, în Brașov de 20 
de ani antrenor, am ajuns în 
u'timele zile să consider că una 
dintre cauzele care au facili-

n-a inter- 
era firesc

PRONOSPORT
etapa din 29 ianuarie 1967

La concursul interredacțional Loto-Pronosport 
lin 29 ianuarie 1967 maestrul emerit al spor
tului Ion Voinescu a dat pronosticurile : 

Bologna—Mantova 
Cagliari—Lecoo 
Inter—Foggia 
Iuventus—Atalanta 
Spăl—Torino 
Brescia—Roma (pauză) 
Brescia—Roma (final) 
Lanerossi—Napoli 
Lanerossi—N apoll 
Lazio—Fiorentina 
Lazio—Fiorentina 
Venezia—Milan (pauză) 
Venezia—Milan (final)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

(pauză) 
(final) 

(pauză) 
(final)

1 
1 
1
1
x
X
1
X
2
X
X
2
2

TenLsmanul ro
mân Ion Țiriac a 
debutat victorios în 
primul concurs in
ternațional al anu
lui. în finala cam
pionatelor Austriei 
desfășurată pe te
ren 
Viena, 
învins pe 
(Ungaria) 
6—4, 0—6,

laacoperit
Țiriac l-a 

Gulyas 
cu 6-2, 
6—2.

a stabilitU.E.F.A. 
că tragerea la sorți 
pentru stabilirea 
semifinalelor com
petițiilor de fotbal 
„Cupa cupelor**  și 
„Cupa campionilor 
europeni**  să aibă 
loc la 21 martie.

Un« din cele mal mari competiții sportiva ale anu
lui s-a Încheiat. Simbătă seară tn Sporthallen din 
Văsteras 8 000 de spectatori au fost martorii ultimu
lui act — finala — care, ca orice finală, a fost o 
Întrecere a nervilor șl gîndlrli lucide.

„Abia a treia oară a reușit*  scriu ziarele sue
deze... (aluzie Ia echipa Cehoslovaciei actuala cam
pioană mondială care luptă din răsputeri să ctștige 
titlul cu șanse Încă din anul 1957 — califlclndu-se de 
fiecare dată in finale sau semifinale). Marea perfor
mantă l-a reușit acum și, lucrul acesta i-a bucurat 
nespus nu numai pe Duda, Bruna, Mareș care au 
gustat amarul din atttea cupe ale lnfrlngerit ajunși 
aproape la mal — după ca înfruntaseră cu bărbăție alt- 4— 
tea năpraznlce furtuni — ci șl pe ceilalți handballști, 
parteneri de întrecere. Băieții noștri aflațl In mij
locul sălii la decernarea festivă a cupei și tnmlnă- 
ril medaliilor alături de vice campioni, jucătorii da
nezi, au fost primii care l-au felicitat șl îmbrățișat.

Sigur, acum se poate vorbi la rece despre merite 
șl noroc, despre șanse șl ghinioane. Titlul putea 
tot așa de bine să-l revină și echipei noastre dar, 
să recunoaștem, nu numai zeița Fortuna este de 
vină... Așa că pe sub arcul de triumf au tre
cut învinșii lor de atîtea ori. Medul făcut de hand- 
ballștil români cu cel sovietici pentru locul III—IV, 
n-a fost cu nimic mal prejos de finală. Ba, dimpo
trivă. Minutele acelea din final șl prelungiri s-au 
apropiat de tensiunea șl 'farmecul unei corrlde. Fa
zele spectaculoase, dinamizate ca și aplauzele au 
fost mult mai numeroase dectt la meciul vedetă pe 
care opinia generală îl privește cu rezerve conside- 
rtndu-l mediocru. Saltul cel mal spectaculos l-au 
făcut danezii care de mult n-au urcat așa sus pe 
piramida ierarhiei mondiale. De asemenea și echipa • ' 
U.R.S.S. care a luat locul unor formații cu justifi
cate pretenții ca Suedia și R.F.G. Cea mai mare dra
mă a avut de îndurat echipa R.D.G. care a făcut 
cale întoarsă Imediat după meciurile preliminarii.

Opinii Interesante am aflat de la unul din cel 
mai apreclați handbaliștl. Este voiba de suedezul 
Hodin, student la Institutul de cultură fizică din 
Stockholm, considerat ca cel mal tehnic jucător : 
un Eusebio sau Bobby Charlton, dacă vreți. Este un 
virtuos în construirea atacurilor, conducerea acțiu
nilor spre finalizare sigură. Trăgător cu ambele 
mtini, prin driblinguri și pase cu direcții năstrușni
ce și fanteziste ridică in picioare tribunele. Am că
lătorit în același vagon duminică dimineața de la 
Văsteras spre Stockholm. Interviul a decurs fără 
formalitățile obișnuite, interlocutorul nostru arătîn- 
du-șl bunăvoința de a avea un dialog cu cititorii 
ziarului nostru. Reproducem întocmai discuția.

— Care vi s-a părut echipa cea mal bună t
— A Cehoslovaciei, campioana. Merită titlul.
— Și cel mal bun Jucător al campionatului mon

dial I
— Gruia al dumneavoastră.
— Ce impresie v-a făcut echipa României t
— O aspirantă la titlu pe merit. Neșansa o văd 

șl tn faptul că nu are aruncători de la distanță. De 
ce n-au tras lacob, Moser, Lieu mai mult I

— Care vi s-a părut cel mal bun joc 1
— România — Cehoslovacia.
Dincolo de aceste aprecieri comportarea Jucăto

rilor noștri și a echipei în ansamblu, aprecieille ca 
șl opiniile exprimate de specialiști privind valoarea 
ei actuală sini adesea contradictorii. Cert este că 
n-am fost mal buni dectt Ia ediția precedentă...

Antrenorii au datoria șl sînt în măsură să tragă 
Învățămintele de rigoare și să explice, să aprofunde
ze o cauză sau alta. Pentru că există totuși. Noi 
puteam ctștlga titlul tot așa de bine cum l-am șl 
pierdut... Oricum, handballștii noștri se numără to
tuși printre cei mai buni din lume. Și pentru per
formanța de a cuceri medaliile de bronz, au depus 
eforturi supraomenești. Merită toată lauda. Merită 
să fie așteptați cu flori și cu ztmbete. Echipe foarte 
bune privesc spre locul nostru, III, punînd mina 
streașină la ochi. De aceea Jocătorllor ca șl antre
norilor trebuie să le strfngem cu căldură mina Șl 
să-1 felicităm din toată inima.

tat drumul acesta nedorit, sal
tul înapoi al echipei își are ră
dăcina într-un fapt greu de 
crezut și anume nu am cu
noscut în toate compartimen
tele (nu de joc, firește, ci de 
comportare în toate comparti
mentele vieții) băieții pe 
care-i antrenez... Este o gra
vă greșeală pe care sînt ho- 
tărît s-o îndepărtez cel mult 
pînă la reluarea campionatu
lui. Cunoașterea atentă a fie
cărui fotbalist în parte, a pre
ocupărilor și pasiunilor fie
căruia dintre fotbaliști pe sta
dion și dincolo de stadion va 
constitui pentru mine un o- 
biectiv, o grijă aparte, perma
nentă căci un asemenea obiec
tiv face parte integrantă din 
complexul atît de variat al 
formării tehnico-educative a 
tinerilor sportivi".

Am cunoscut cu acest pri
lej și opiniile, de astă dată 
ceva mai consistente, ale u- 
nor rude ceva mai îndepăr
tate... Să ne oprim asupra mă
surilor preconizate de comi
tetul U.T.C. al uzinei Steagul 
roșu. „ în ultima vreme ne-am 
obișnuit (este vorba de mem
brii comitetului U.T.C.) să-l 
privim de la distanță pe 
fotbaliștii uzinei. îndatoririle 
noastre s-au rezumat, in ulti-

mă instanță, de a ne ocupa la 
fiecare meci locurile în tri
buna stadionului și dincolo de 
stadion nu ne-a interesat ni
mic din munca și viața lor 
deși sînt și ei muncitori sau 
tehnicieni ai uzinei, oameni 
din marea noastră familie, 
mărturisea Nicolae Tunărea- 
nu, secretarul comitetului 
U. T. C. al uzinei. Nu ne-a 
preocupat mai deloc în ultima 
vreme participarea lor la via
ta organizației noastre, modul 
în care își îndeplinesc sarci
nile de uteciști (căci majorita
tea sînt membri ai organiza
ției noastre). în acest fel, este 
evident, nu i-am ajutat, nu 
ne-am îndeplinit o sarcină de 
seamă, aceea de a ne ocupa 
de educarea sportivilor**.

Autorii principali, 
mai mult sau mai puțin 
piate au dovedit, și ne 
să credem, c-au înțeles 
răsfățul are dezvăț. în 
stă luptă cu propriile lacune 
ni s-ar părea oportună inter
venția federației de speciali
tate, o altă rudă îndepărtată 
a echipei brașovene dar care 
trebuie să poarte, deopotrivă, 
răspunderea pentru faptele 
petrecute și nesemnalate la 
timp. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît însuși antrenorul echipei.

rudele 
apro- 
place 
că și 
acea-

Silviu Ploieșteanu, explica că 
situația echipei se datorește și 
faptului că pregătirea tehnică 
este necorespunzătoare, suferă 
prin participarea la antrena
mente pe care le caracteri
za empirice... Or, dacă nici de 
pregătirea tehnică a fotbaliști
lor nu se îngrijesc, nu răspund 
specialiștii federației, apare fi
rească întrebarea : ce fac an
trenorii federali ?

Așteptăm un răspuns și la 
o altă întrebare: a devenit 
cunoscut și la federație obi
ceiul unor antrenori din pri
ma categorie ca prin diverse 
mijloace să încerce pentru 
propria echipă transferări 
neregulamentare (în timpul 
verii Pescaru a fost solicitat 
de Dinamo București, Știința 
Craiova și Știința Cluj). Oare 
nu este cazul ca federația să 
taie din poftele acestor an
trenori dispuși mai degrabă să 
racoleze fotbaliști gata for
mați decît să-și formeze jucă
tori din propria pepinieră ? 
Un asemenea obicei a devenit 
o practică pentru prea mulți 
antrenori și este timpul să o- 
perăm și aici cu terapia dezvă
țului, mai ales acum în preaj
ma reînceperii campionatului 
categoriei A la fotbal.

VASILE RANGA

Campionatele universitare 
schi bat la ușă. La sfirșit 

sesiune, încep pregătirile.

de 
de
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ACTUALITATEA
EXAMENE! E 
STUDENȚEȘTI

in bilanțul sesiunii
tia Iași Însoțiți da tovarășul 

prof. univ. Constantin Nicolicidiu 
decanul Facultății de științe eco
nomice, asistăm la citeva exame
ne ale studenților din ultimul an. 
în urma examinărilor da „contabi
litate industrială”, „contabilitate 
agrară” grupele 814 și, respectiv, 
815 se prezintă cu următorul bi
lanț : 46 (cifra care exprimă tota
lul studenților) promovați i 25 note 
de 9 și 10. Analizînd răspunsurile 
celor 46 de studenți desprindem — 
cu ajutorul tovarășului decan — 
o primă concluzie : „aceste două 
discipline sintetizează noțiunile de 
bază ale tuturor cursurilor cu pro
fil de contabilitate predate In cei 
5 ani de studiu. Notele bune șl 
foarte bune oferă așadar, garanția 
că cel care peste citeva luni vor 
absolvi facultatea posedă cunoștin
țe care să le permită să rezolve cu 
competență problemele economice 
ale Întreprinderilor".

Programa analitică cuprinde, în- 
ceptnd cu acest an universi
tar, o disciplină nouă : „proiectul 
tehnico-economlc"... Asistăm la 
examenul grupei 810. Cei 23 stu
denți s-au prezentat in unanimita
te și au promovat cu note intre 8 
și 10. Răspunsurile date au dove
dit că toți studenții grupei stăpî- 
nesc principalii indicatori tehnlco- 
economici, înțeleg semnificația 
lor, posedă capacitatea necesară 
rezolvării problemelor complexe 
ridicate de conducerea științifică a 
Întreprinderilor.

...Asistăm la citeva examene ale 
studenților din anii I și II. Notăm 
mai intti o precizare pe care Uce 
s-o facă tovarășul decan Nicollcio- 
iu : „Cel mai mulți dintre studenți 
anilor I și II au venit din liceu cu 
o pregătire matematică sub nece
sitățile tnvățămtntulul superior e- 
eonomic — unde disciplinele cu 
profil matematic au o pondere în
semnată".

Examen de „statistică teoretică' 
la grupa 836 din anul II. Aici răs
punsurile bune și foarte bune nu 
mai curg „șnur*.  Examinatorul

nu
4...
În

traca tn carnete și nota care 
fac cinste grupei respective : 3, 
Nici examenul de „Tehnologia 
dustrială*,  primul examen al grupei 
857 din anul I, nu a fost trecut cu 
rezultatele așteptate : 8 note sub 
limită și 7 note de 5 și 6.

Examen de „matematică" în gru
pa 837 anul II. La ora cînd trans
mit 
mai 
fost 
4...

Tovarășul lector universitar Pe
tru Minuț relatează că examenul e 
dificil, se cer cunoștința temeinice 
de calcul diferențial, calcul inte
gral, elemente de teoria probabili
tăților. „Citim*  radiograma rezul
tatelor slabe consemnate mai sus. 
Cauzele se grupează tn două cate
gorii : I, In cursul primului semes
tru unii dintre studenții care au 
obținut rezultate, au manifestat in
teres față de pregătirea la disci
plinele respective dar lacunele tn 
cunoștințele lor de matematică 
s-au dovedit a fi un handicap greu 
de trecut, II, alții au crezut că 
slnt suficiente — pentru pregătire 
— cele ctteva zile din sesiune , ca 
atare, in timpul semestrului au „a- 
cumulat*  numeroase absențe nemo
tivate, n-au studiat bibliografia de 
specialitate, nu au aprofundat pre
legerile predate.

Iată un aspect oare ar trebui — 
tn semestrul II — să facă obiectul 
unor dezbateri profesionale. Aviz 
Consiliului asociației studenților 
din facultate.

...în primele zile ale sesiunii de 
examene, examinatorii au înscris 
In carnetele de studenți numeroa
se note de 9 și 10. Mă așteptam să 
găsesc pe culoarele facultății pa
nouri care să-i prezinte pe frun
tași. Publicarea fotografiilor aces
tora însoțite de comentarii ale exa
minatorilor ar fi fost un semn că 
In facultatea de științe economice 
din Iași fruntașii slnt cinstiți și 
onorați. Dar așa...

aceste rinduri au răspuns nu-
6 studenți : 2 răspunsuri au 
notate cu 7, 2 cu 6 și 2 cu

ADRIAN VASILESCU

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA CONSILIULUI BĂNCII 

INTERNAȚIONALE DE COLABORARE ECONOMICĂ
In perioada 20—23 ianuarie 

1967 a avut loc la București 
ședința a XlV-a a Consiliului 
Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică.

Ședința a fost condusă de 
Radu Mănescu — conducăto
rul delegației Republicii So
cialiste România în Consiliul 
Băncii.

La Școala gene
rală nr. 175 din Ca
pitală a avut loc ieri 
adunarea de deta
șament pentru pri
mirea elevilor din 
clasa a IlI-a în Or
ganizația pionieri
lor.

Pionierii au rostit 
jurămîntul sub dra
pelul patriei și al

a examinat pro-Consiliul 
blamele cu privire la perfec
ționarea în 
ternului de 
terale și de creditare, în ruble 
transferabile, și a adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința Consiliului s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere re
ciprocă.

oontinuare a sls- 
decontări multila-

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se 
spre Viena, delegația Uniu
nii Tineretului Comunist 
condusă de Vasile Nicol - 
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., oare va participa la 
ședința Comitetului Inter
național de pregătire a ce
lui de al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de Mir
cea Angelescu, 
C.C. al U.T.C., 
ai Biroului și 
C.C. al U.T.C.

secretar al 
de membri 
activiști ai

Moș fon Roată (Cristei Con
stantin) și Al. I. Cuza (V. 
Radovici) pe scena Teatrului 
„Ion Creangă' intr-un ta
blou din piesa „Luceafărul 
dinspre ziuă' de Rodlca Ni- 

eolescu

Cu prilejul sărbătoririi aniversării Unirii Principatelor Române, a 
avut loc duminică seară la Uniunea Ziariștilor un medalion Închinat 
acestui eveniment. După ce criticul Valeria RIpeanu a vorbit despre 
importanta contribuție adusă de scriitorii unionlști la înfăptuirea 
istoricului act al Unirii, poetul Eugen Frunză a citit din versurile

în continuarea programului, actorii Septimiu Sever, artist emerit, 
Gina Petrinl, Coca Enescu și Gheorghe Ghițulescu au susținut un 
'"uiT'colectiv de actori al Teatralul „Ion Creangă*  din Capitală a 
prezentat ctteva scene din piesa „Luceafărul dinspre ziuă*  de Rodlca 
Nicolescu, tn avanpremieră pe țară.

Text-foto : N. SCARLET

FIȘA DE PONTAJ
Metamorfoza 
găinilor

Găinile, bineînțeles 
după ce slnt tăiate șl 
jumulite, pot fi trans
formate în friptură, cu 
mujdei de usturoi, în 
ciorbă de potroace etc. 
(depinde de pricepe
rea celui care pregă
tește). Se cunoaște 
însă un caz, destul de 
recent, în care două 
găini tu fost transfor
mate... în mere strica
te.

Cum 
minunea 
Cristina 
șani, str. 1 Mai nr. 27, 
a expediat copiilor săi, 
student! la Timișoara, 
un pachet cu factura 
731571 din 7 XII 1966. 
La plecare, pachetul 
conținea două găini 
fripte, un bidon cu 6 
litri de vin, una pere
che pantofi, ciorapi, 
prăjituri și mere. în 
total, 18 kg. La sosire, 
din două găini mai era 
doar o pipotă iar pan- 

vinul 
în 
o 

în- 
zl,

s-a
1
din

petrecut 
Dumitru 

DrăgM-

țolii, ciorapii, 
se transformaseră 
mere stricate. Cum 
așa minune nu se 
ttmplă tn flecare 
tovarășii care răspund

A REPORTERULUI
de transportul cotețe
lor prin C.F.R. trebuie 
să dea explicațiile cu
venite, iar „făcătorii 
de minuni*  (desfăcă
torii de pachete) să 
fie trași la răspun
dere.

Era vară fl 
veneau

țu sini 9 km. Cei care 
au nevoie de asistență 
medicală trebuie să 
pornească „apostoleș- 
te“ ptnă la circum
scripția sanitară. Bol
navii pot merge deci 
pe jos, medicii Insă 
nu. E șl aceasta o 
„boală*  care trebuie 
urgent tratată.

Organizației pionie
rilor. Această zi, va 
rămîne de neuitat 
în inima elevilor 
care intrînd în or
ganizația de pio- 
neri vor învăța mai 
bine, vor fi exemple 
de conduită școlară.

La adunare au 
participat directo
rul școlii, Căliman

Adam, secretarul 
organizației de 
partid Trestiano 
Aurora, profesori, 
părinți și elevi.

Prof.
DOBRE DUMITRA

Comandanta 
Unității 

de pionieri de la 
Școala nr. 175 — 

București

CINEMATOGRAFE

CV-

ȘAH LA REGE
rulează la Lumina (orele 9i 
11,15; 13,30, 16, 18,30, 20,45).

(orele 
18,45; 
11,15,

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Buzești (orele 15,30, 
18, 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seria I-a) 
rulează la Patria (orele 9, 12, 
15, 18, 21).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
MINTE

rvlează Ia Republica 
(9,30, 11,45; 14, 16,30,
21), Victoria (orele 9;
13,30, 15,45; 18,15, 20,45), Fe
roviar (orele 9, 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM

rulează la Festival (orele 9, 
12, 15, 18, 21), Modern (orele 
10, 12,45; 15,30, 18,15, 21).

ZORBA GRECU
rulează la Grivița (orele 9,30i 
12,15, 15, 17,45, 20,30), Union 
(orele 10,30, 14,30; 17,30, 20,15).

OMUL DIN RIO
rulează la Doina (orele 11,30, 
13,15, 16, 18,15; 20,30 — Pro
gram pentru copil ora 9—10); 
Colentina (orele 15, 17,30, 20).

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 15,30, 
18, 20,30).

MOȘ GERILĂ
rulează la înfrățirea (orele 14i 
16, 18, 20), Vitan (orele 15,30, 
18, 20,15), Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30).

BARBĂ ROȘIE — (ambele 
rulează la Pacea (orele 
19).

serii)
15,45,

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

rulează la Crlngași (orele 
15,30, 18, 20,30).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Viltoiul 
15,30, 18; 20,30).

(orele

21), Munca (orale 16, 18,15;
20,30).
GRECO — cinemascop — 
rulează la Gloria (orele 9,15;
11,30, 13,45, 16, 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9, 11,15; 13,30; 
16, 18,15; 20,30).

MINUNATA ANGELICA
rulează la Unirea (orele 15,301 
18, 20,30).

BALADA DIN HBVSURSK — cine
mascop —

rulează la Flacăra (orele 15,30, 
18, 20,30).

EL

MONDO CANE — (ambele serii) 
rulează Ia Bucuești (orele 9, 
12,30; 16,30, 20), Bucegi (orele 
9, 12,30, 16, 19,30), Melodia 
(orele 9,15; 12,45, 16,15; 19,45), 
Rahova (orele 15,30, 19 (dumi
nică ora 10), Luceafărul (orele 

13, 16,30, 20).

PE URMELE UNUI REPORTAJ, A 
Vl-a SESIUNE A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE, CĂLĂREȚII 
DE PONEY, JOCUL, ULTIMA 
TREAPTA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 In continuare).

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Excelsior (orele 9,15|
11.30, 13,45, 16, 18,30, 20,45),
Floreasca (orele 9,30, 12,30,
15,15, 18, 20,45), Capitol (orele
9.30, 12; 15, 17,45, 20,30).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Dacia (orele li 
13,30 în continuare 16| 18,30,

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Arta (orele 9i 11,45;
14,45; U - -
(orele 9, 
20,30), 
15, 18,

17,45, 20,45), Aurora
, 11, 13,15, 15,30; 18,15;

Flamura (orele 9i 12; 
20,30).

SANJURO
rulează _ 
11,15, 19, 15,45, 18,15, 20,30).

Ia Miorița (orele 9i

în comuna Bărbule- 
țu, raionul Tlrgovlște, 
a fost dat In folosință 
un nou dispensar me
dical dotat cu toate 
cele necesare. Atunci 
s-a stabilit că de trei 
ori pe săptămtnă me
dicii de la circumscrip
ția sanitară din comu
na Rtu Alb să vină 
aici pentru a consulta 
cetățenii care au ne
voie de asistență me
dicală. Cit a fost vară, 
medicii au venit. A- 
cum Insă... Din „avi
zul important*  lipit pe 
ușă am aflat motivul : 
s-a stricat șareta și de 
Ia Rtu Alb la Bărbule-

O soluție...
în noul cartier 

Clujului, Gheorghienl, 
s-au mutat pînă acum 
aproximativ 2 000 de 
familii, dar nu există 
decît un singur telefon 
public.

Cetățenii de aici au 
încercat următoarea 
variantă : să planifice 
cit poate vorbi fiecare 
familie la acest telefon 
in flecare zi. Rezulta
tul : aproximativ 30 de 
secunde. Ar fi o so
luție. Direcția regiona
lă P.T.T.R. a găsi, cu 
siguranță, altele mal 
bune.

al

Caminando!
Mister... banal. Tit

lul gazetei comisiei de 
turism a Facultății de 
limbă și literatură ro
mână, se vrea cu ori
ce preț senzațional. 
Spre liniștea curioși
lor divulgăm secretul: 
tn limba spaniolă ca
minando =*  călătorul. 
Atrași de titlu, ne aș
teptam să găsim în
semnări despre formi
dabilele expediții stu
dențești, lotograHi de 
excursie, anunțuri tu
ristice. Nimic din 
toate acestea. „Agen
da*  informează că la 
15 noiembrie (I) 
deschid cursurile 
111 de ghizi, „Tot 
drum...” oferă un 
țiu 901, „Unde
merge?" anunță: 
„tren special studen
țesc pe Valea Praho
vei la 20 noiembrie*  
(1966 I).

se 
șco- 

pe 
spa- 
vom

I.T,

GOLGOTA — cinemascop — 
rulează la Giulești (orele 15,30i 
18, 20,30).

Cadru din filmul „Diminețile unui băiat cuminte'

TELEVIZIUNE
MARȚI 24 IANUARIE

15,00 : Cupa prieteniei: Să
rituri cu schiuri — transmisiu
ne de la Zakopane (Polonia) ; 
18.00 : Pentru cei mici : A fost 
odată... ; Prîslea cel voinic și 
merele de aur, povestire de Pe
tre Ispirescu ; 18,20 : Pentru
tineretul școlar : Școli și tra
diții : Liceul ,,Vasile Alecsan-

dri“ din Galați; 18,50 : Publi
citate ; 18,58: Ora exactă; 19,00: 
Telejurnalul ; 19,20 : Buletin 
meteorologic ; 19,23 : Cineclub 
TV ; 20 : 24 IANUARIE 1859— 
24 IANUARIE 1967—Spectacol 
cu prilejul aniversării Unirii 
Principatelor ; 21,15 : Film ar
tistic : Duminică la ora 8; 
22,40 : Telejurnalul.

Sală de lectură a bibliotecii centrale universitare din Cluj

au aparut;
K. MARX—F. ENGELS

Opere, voi. 27
752 pag. 15 lei

Volumul 27 si Operelor, cu
prinde corespondența dintre 
cei doi întemeietori ai comu
nismului științific, precum și 
corespondența purtată de ei cu 
diferite persoane, între anii 
1842—1851.

LEGE 
cu privire la 
alegerea 
deputaților 
în .
Marea Adunare 
Națională 
și în 
sfaturile 
populare

aii tura poOtM

Flacăra albă

ClT ESTE DE MARE UN HECTAR ?
(Urmare din pag. I)

LA ROBEASCĂ ȘI SURDI- 
LA-GĂISEANCA, ÎN INIMA 
BĂRĂGANULUI, CÎTE ȘAP
TE TONE ȘI JUMĂTATE 
PORUMB BOABE S-AU RE
COLTAT DE PE HECTARE
LE UNDE APA, DIRIJATĂ 
DE OM, A COMPLETAT 
FICITUL NATURAL; 
ȘERBĂNEȘTI, O SUTĂ DE 
HECTARE CULTIVATE — 
PORUMB AU ASIGURAT, 
NUMAI CA SPOR DE PRO- 
DUrTIE VREO PATRUZECI 
DE VAGOANE DE PORUMB 
BOABE, IAR LA LEGUME 
VENITUL APROAPE S-A 
DUBLAT.

Apa a curs, dar „n“ factori 
au făcut ca nu întotdeauna și 
peste tot să fie „gustată" de 
plante. O cantitate importantă 
a fost lăsată să se irosească, 
unitățile agricole pierzînd ast
fel mii de kilograme de cerea
le, plante tehnice și legume 
care era posibil să fie realiza
te peste prevederi. Să luăm, 
spre exemplificare, cooperati
va agricolă din Foltești, raio-

DE- 
LA

CU

nul Galați. Două sute două
sprezece hectare din cele ame
najate pentru irigat au fost 
cultivate cu porumb, obținîn- 
du-se o producție de aproape 
trei ori mai mare decît pe te
renurile neirigate. Oprindu-ne 
la această comparație n-am 
face însă decît să reproducem 
automulțumirea ce există aici, 
din dosul căreia nu prea se 
observă că rezervele n-au fost 
decît în parte evidențiate în 
recoltă. Brigada tovarășului 
Cîmpeanu a obtinut o medie 
CU MAI BINE DE TREI MII 
KILOGRAME porumb boabe 
mai mare decît a celorlalte 
brigăzi. Plusul l-au „înghi
țit" însă cele nouăzeci de 
hectare cultivate de ani de 
zile numai cu porumb și 
unde căruțele cu îngră
șăminte nu prea le-au vi
zitat, iar băltirea apei a pro
vocat o accentuată sărăturare. 
Tinerii din această cooperati
vă agricolă ar 
multe în sensul 
astfel de bilanț.
„în băncile lor"

fi putut face 
evitării unui 

Au stat însă 
și cînd a fost

nevoie să se transporte gunoiul 
de grajd, și cînd au trebuit 
aleși și pregătiți cei care lu
crează cu aspersoarele și moto- 
pompele. Nici nu putea fi alta 
situația în condițiile în care 
în activitatea organizației 
U.T.C. este absentă inițiativa ; 
cînd lipsesc acele acțiuni inte
resante, concrete, izvorîte din 
necesitățile cooperativei, care 
să determine participarea ac
tivă a , tinerilor la rezolvarea 
optimă a problemelor econo
mice ale unității din care fac 
parte.

La Independența, „irigarea” 
e înregistrată cu pagube în da
rea de seamă contabilă. CELE 
140 DE HECTARE AMENA
JATE N-AU ASIGURAT NICI 
UN SPOR DE RECOLTA, 
PENTRU CA UDĂRILE S-AU 
FĂCUT CU INTIRZIERE, IAR 
DESPRE O AGROTEHNICA 
A CULTURII NICI NU POA
TE FI VORBA. Din circuitul 
agricol au fost scoase însă cir
ca douăzeci de hectare prin 
săparea canalelor și efectua
rea altor amenajări, a căror 
recoltă, neapărat trebuia re-

DIN 
AL

compensată ; cu utilajele s-au 
cheltuit sute de mii de lei ; 
s-au investit zeci de mii de 
zile-muncă. Astfel, UN HEC
TAR AMENAJAT PENTRU 
IRIGAȚII A FOST, 
PUNCT DE VEDERE
PRODUCȚIEI, MAI MIC DE
CÎT UNUL NEIRIGAT. Și, 
din păcate, în regiunea Galați 
se mai întîlnesc încă stări de 
lucruri asemănătoare. Pentru 
că multe din utilajele necesa
re au lipsit, dar și pentru că 
cele existente n-au fost folosi
te la întreaga capacitate (pe 
regiune, media utilizării 
persoarelor n-a depășit
ore zilnic) cele 44.000 hectare 
amenajate pentru irigații n-au 
produs la nivelul așteptărilor. 
DE S-AR FI OBȚINUT PESTE 
TOT PRODUCȚIA MEDIE LA 
NIVELUL UNITĂȚILOR A- 
GRICOLE FRUNTAȘE, S-AR 
FI REALIZAT ATÎTA PO
RUMB ÎNCÎT AR FI ASIGU
RAT HRANA COMPLETA A

as-
zece

PESTE 220.000 PORCI LA ÎN
GRĂȘAT.

In 1967 și în anii următori 
vor continua și în regiunea 
Galați să fie amenajate pentru 
irigații mii de hectare de te
ren. învățămintele anului tre
cut trebuie așezate la baza în
tregii activități viitoare. Și, 
pentru ca organizațiile U.T.C. 
să-și aducă din plin contribu
ția la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid, a proprii
lor angajamente este necesar 
ca, în această perioadă și în 
continuare să-și orienteze în 
următoarele direcții activita
tea de mobilizare a tineretu
lui : 1) la efectuarea lucrărilor 
de amenajare a terenului; 2) 
pregătirea profesională pentru 
a cunoaște și practica meserii
le necesare în sistemul de iri
gații ; 3) să participe, îndeosebi 
în lunile de iarnă, Ia realizarea 
în întregime a planului de fer
tilizare ; 4) să se numere prin
tre cei mai pasionați cercetă
tori la locul de muncă.

(Urmare din pag. I) 
și tiparnița Bălgradului de 
sub teascurile căreia a ie
șit la 1648 Noul testament 
de la Alba Iulia, act de 
cultură adine patriotic, prin 
eforturile de a scrie in lim
ba Înțeleasă de toți cel de 
același stnge, aparținînn 
lui Simian Ștefan. Legenda 
tiparniței, a izvoditoarei de 
cărți, ■ ritului magic de 
cult al Umbli materne, ro
mânești... Și parcă tot din 
legendă vine acea propozi
ție inchlzitorie, ce voia să 
condamne pe pribeagul din 
țara sa, din Ardealul trup 
din trupul zariștel mioriti
ce : „Cartea e demnă de 
foc, autorul de furci*  — de
creta dușmănos cenzorul 
autorităților. Și omul Ișl 
purta opera de-o viață, tn- 
tr-o simplă desagă de pin- 
ză aspră șl primitoare, moș
tenită de 1a moșii și stră
moșii săi, purtată 
de pribeagul prin 
Gheorghe Șincai.

Cronica, operă 
patruzeci de aut, o purta tn 
desagă, ca pe propria sa 
viață de om, material sim
bolic obiectivat, pe umeri. 
Oriunde mergea pribeagul 
se lovea de zidul dușmănos 
al inchizitorilor adevărului 
și al dragostei de neam. Și 
desigur, că atunci a auzit 
bătrtnul pribeag și sfaturi 
de soiul ciuntirii adevăra- 
lui, de schimbare a unei 
virgule care, tn cartea sa, 
Însemna poate șl obtrșla șl 
viitorul neamului său. „Ias- 
te anevoie a nu grăi ade
vărul*  spunea fratele lui de 
Idei șl de stnge, Petru Ma
ior. Mai ales, adevărul nea
mului. Pribeagul călător, 
cel ce-șl dăruise viața bi
bliotecilor europene pentru 
a afla istoria adevărată • 
unui popor harnic și viteaz, 
■ trecut șt pe aici, nu se 
poate să nu fi trecut și pe 
aici, prin inima străvechiu
lui teritoriu românesc unde 
a pulsat din totdeauna con
știința unității etnice, prin 
Alba Iulia purtlndu-șl pe 
umeri desaga, spuntnd ce
lor ce-i ieșeau tn cale de 
unde vin și Încotro trebuie 
să meargă cel de același 
singe. A trecut șt pe aici, 
șl flacăra albă i-a nutrit lu
minile din priviri. A trecut 
de-a lungul și de-a latul 
Transilvaniei pribeagul cu 
desaga pe umeri și tot ca-n 
legendă s-a retras obosit să 
moară neștiut. Gestul era 
discret șl semnifica, prin re
tragerea sa în anonimat, 
confundarea cu cei mulți, al 
căror purtător de cuvint 
era. Dar pribeagul a lost 
răzbunat. Căci istoria nu 
lasă nimic neisprăvit și ne
răzbunat. Replica n-a Intir- 
zlat să fie dată. A fost răz
bunat și Mihai șl Horia și 
Șincai și toți martirii căzuți 
pentru ca toți românii să 
trăiască laolaltă. E răzbu
narea celor ion 000 de tran
silvăneni adunați pe 
„ctmnul lui Horia" ta 1 ale 
lunii lui decembrie din 
1918, toți avtnd tn priviri 
sacra flacără albă și tn cu
get bucuria împlinirii : uni
rea Transilvaniei cu țara- 
mamă. Act Istoric definitiv, 
inalienabil.

pe umeri 
(ara sa,

scrisă tn
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Incidente 

la Managua
Puternice incidente 

i-au produs duminică 
In capitala Nlcaraguei, 
In cursul cărora 20 de 
persoane au fost omo- 
rtte. iar circa 100 au fost 
rănite.

Aproximativ 5 000 de de
monstranți s-au adunat în fa
ța palatului prezidențial, unde 
au încercat să pătrundă cu 
forța. Printre demonstranți se 
afla, potrivit agenției A‘.P„ și 
candidatul partidelor de opozi
ție, Fernando Aguero. Intre 
poliție și demonstranți s-au 
produs schimburi de focuri. 
Demonstrații, care s-au îm
prăștiat din fața palatului abia 
după intervenția aviației, au 
continuat lupte de stradă cu 
forțele polițienești în mai mul
te puncte din capitală. Numă
rul real al victimelor nu poate 
fi Încă cunoscut, relevă agen
ția Associated Press. După a- 
ceste ciocniri, străzile princi
pale ale orașului Managua 
arătau ca un cimp de bătălie, 
informează corespondentul a- 
penției menționate. La palatul 
prezidențial au fost amplasate 
tancuri ți artileria.

A 19-a aniversare 
a Tratatului româno-ungar
Se împlinesc 19 ani de la un 

eveniment de seamă în isto
ria relațiilor româno-ungare : 
semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și 
Ungaria.

Intre cele două țări ale 
noastre, angajate pe calea so
cialismului, s-au statornicit 
relații de prietenie și colabo
rare multilaterală bazate pe 
principiile respectului și avan
tajului reciproc, independen
ței și suveranității naționale, 

Peisaj industrial pe insula Csepel

neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovără
șești, egalității în drepturi.

Colaborarea româno-ungară, 
legăturile politice, economice, 
culturale, tehnico-științifiee 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Ungară s-au dezvoltat 
continuu în interesul ambe
lor popoare, al întăririi sis
temului socialist mondial, al 
consolidării forțelor păcii și 
progresului. O importantă 
contribuție la întărirea prie
teniei și colaborării româno- 
ungare au adus întîlnirile și 
convorbirile conducătorilor de 
partid și de stat din cele două 
țări.

Ca urmare a realizărilor do- 
bindite de România și Unga
ria în dezvoltarea economiei 
s-au creat posibilități de lăr
gire și diversificare a colabo
rării dintre ele, de creștere a 
schimburilor economice și li
vrărilor reciproce de mărfuri 
pe baza acordurilor existente.

In aceșt sens acordul comer
cial de lunga durată romdno- 
ungar pentru perioada 1.166— 
1970 prevede o creștere cu 
peste 20 ia sută n volumului 
schimbului de mărfuri, în 
comparație cu perioada 1961— 
1965. De asemenea, acordul de 
colaborare culturală și știin
țifică pe anii 1967—1968, se»n* * 
nat recent, prevede noi mă
suri privind dezvoltarea legă
turilor științifice culturale și 
artistice româno-ungare.

că nu există o altă soluție 
pentru părțile în conflict decît 
„un compromis onorabil" care 
să deschidă calea spre reve
nirea la prevederile acorduri
lor de la Geneva din 1954. 
Potrivit lui Fulbright, De
partamentul de Stat al S.U.A. 
nu pornește de la apre
cierea reală că în Vietnamul 
de sud este vorba de un 
război civil și de aceea Rusk 
nu lasă altă posibilitate de 
alegere decît capitularea. Se
natorul a subliniat, de aseme
nea, cheltuielile crescînde le
gate de ducerea războiului 
din Vietnam ce se repercu

• In Marea Sală a Congreselor 
din Berlin • avut loc cel de-al 
15-lee concert Berolina, organi
zat do Radiodifuziunea din 
Berlin. Pînă în prezent, la concer
tele Berolina au participat 139 de 
soliști din 24 de țări. La ultimul 
concert, și-au dat concursul basul 
Nicolae Florei și soprana Zoe Dra- 
gotescu de la Teatrul de Operă și 
Balet din București, precum și ar
tiști din Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Polonia, Cehoslovacia și R.D. 
Germană.

Sînt cunoscute tot 
felul de pasiuni de co
lecționari. Printre cele 
„clasice", mal răspîn- 
dite sînt pasiunile 
pentru colecțiile nu
mismatice și filatelice. 
Nu puțină răspîndire 
au căpătat în ultimele 
decenii filumenia (pa
siunea colecționării e- 
tichetelor de cutii de 
chibrituri) și colecțio
narea de fotografii și 
autografe ale vedete
lor ecranului și sta
dioanelor. S-au mai 
ivit colecționari de 
pipe sau de brichete, 
de etichete de lame 
de ras sau de insigne, 
de țigarete sau de 
scrumiere etc. Totuși, 
se pare că nici una 
dintre pasiunile de co
lecționar, nu a cucerit 
o asemenea „vogă“ ca 
aceea a colecționării 
brelocurilor port-chei. 
Unora poate să li se 
pară absurdă pasiunea 
unei asemenea colec
ții. Dar, absurdă sau

Exprimind voința și intere

sele fundamentale ale popoa
relor lor, România și Unga
ria promovează pe plan inter
național o politică de pace și 
colaborare între state, mili
tează ferm pentru zădărnici
rea acțiunilor agresive ale 
imperialismului, pentru însă
nătoșirea atmosferei interna
ționale, asigurarea securității 
popoarelor. Cele două țări ale 
noastre se pronunță pentru 
statornicirea în relațiile inter
naționale a principiilor inde
pendenței și egalității suve
rane a statelor, respectării 
dreptului sfînt al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soar
ta fără nici un amestec din 
afară.

La cea de a 19-a aniversare 
a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
româno-ungar, poporul, tine
retul nostru adresează poporu
lui upgar, tineretului Unga
riei socialiste un căldurqs sa
lut-' și urări de noi succese în 
construcția, socialistă.

R. P. POLONA. — Imagine 
de la fabrica de îngrășă
minte «zotoase din I.u- 

bran

La Varșovia » »o»lt o delegația 
economica brazilian*,  condus*  da 
ministrul Industriei șl al comerțu
lui al Brazilia!, P. E. Martines. Din 
delegație fac parte reprezentanți 
al unor cercuri industriale șl co
merciale din Brazilia, care duce 
tratative cu Întreprinderile șl or
ganizațiile Industriale șl comer
ciala poloneze șl se vor tntllnl cu 
conducStort al economiei poloneze.

Potrivit agenției P.A.P., Brazilia 
este cel mal Important partener 
comercial al Poloniei din firile 
Americtl de sud.

în cursul mitingului organizat 
duminică dimineața la Kinshasa. 
c« prilejul Împlinirii unui an da 
la crearea corpurilor de voluntar! 
congolezi ministrul de interne el 
Congo-ului (Kinshasa), Etienne 
Tshisekedi, a dat citire unui mesaj 
al președintelui Joseph Mobutu, 
în care se arată că „lupta de eli
berare economică dusă de autori
tățile congoleze are de fapt o sem
nificație continentală". Președinte
le condamnă „campania de deni
grare" dusă de presa belgiană îm
potriva guvernului de la Kinshasa 
și a personalităților politice con
goleze.

ÎNȚELEGERE FRAGILĂ

„înțelegerea de la Accra", 
cum a denumit presa africană 
reuniunea principalelor per
sonalități politice nigeriene, 
nu a dus la rezultatele scon
tate de autoritățile centrale de 
la Lagos.

Recent colonelul Ojukwu, 
guvernator militar al Nigeriei 
orientale, unul din participan- 
ții la reuniunea de la Accra, 
a declarat că „trebuie să fie 
desemnat succesorul generalu
lui Ironsi", confirmînd în a- 
cest fel că el nu recunoaște 
autoritatea lui Gowon, actua
lul șef al statului nigerian.

Locuitori din delta Mekon
gului izgoniți din așezările 
lor. Așa arată, noua „ope
rație de curățire" întreprin
să de intervenționiști. O 
nouă fărădelege la lanțul 
crimelor agresorilor ame
ricani pe pămîntul Vietna

mului

Fulbright cere încetarea 
bombardamentelor asupra 

R. U. Vietnam
lntr-o declarație făcută redactorilor ziarelor americane 

„Washington Evening Star", „Saint Louis Post Dlspach", „De
troit News" și „New York News", William Fulbricht, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, s-a 
pronunțat pentru încetarea imediată a bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului R. D. Vietnam, și a cerut să fie 
recunoscut Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de 
sud ca participant „important și legal la luptă".

Această declarație a - fost 
făcută concomitent cu apari
ția în librăriile americane a 
unei cărți scrisă de el și care 
cuprinde un plan în 8 puncte 
de încetare a războiului din 
Vietnam. Senatorul a declarat

pe scurt

O pasiune 
neobișnuită

nur ea a cuprins sute 
de mii șl milioane de 
oameni din întreaga 
lume. In Franța, de 
pildă, o anchetă se
rioasă, întreprinsă de 
agenția de publicitate 
„Havas Conseil" a a- 
juns la concluzia că 
nici o altă pasiune de 
colecționar n-a cunos
cut atîta amploare, că 
ca a atins proporțiile 
unei psihoze colective. 
Cointeresat în ancheta 
aceasta, „Institutul 
francez de opinie pu
blică", a comunicat 
cîțeva cifre privitoare 
la proporțiile luate în 
Franța de această pa
siune :

— Mai bine de o 
treime din familiile 
franceze, posedă ase
menea colecții.

— 62 la sută dintre 
familiile ce colecțio
nează au cel puțin cîte 
patru copii ;

— Din totalul colec
ționarilor, 24 la sută 
sînt parizieni.

Tratative 
tur€0- 

americane
Ankara vizează revizuirea 

acordurilor militare cu S. U. A.
La Ankara au început 

tratativele turco-ameri- 
cane în problema revi
zuirii acordurilor mili
tare bilaterale încheiate 
în diferite perioade 
între cele două țări.

Hotărîrea privind revizuirea 
celor 54 de acorduri militare 
bilaterale existente, a fost 
adoptată la Ankara și Wa-( 
shington în aprilie anul tre
cut. Cu patru luni în urmă, 
guvernul turc a remis State
lor Unite un proiect de acord 
conținînd principiile care ar 
urma să stea la baza acestor 
revizuiri. După cum in
formează agenția FRANCE 
PRESSE, recent guvernul a- 
merican a comunicat observa
țiile sale generale asupra pro
iectului prezentat. După cum 
a declarat ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihs-an Sa
bri Caglayangil, în cadrul 
unor dezbateri care au avut 
loc în Adunarea națională a 
Turciei asupra politicii guver
nului în problema revizuirii 
acordurilor militare turco- 
americane, „cele două guverne 
au căzut de acord ea această 
revizuire să aibă loc pe baza 
unor principii enunțate de 
Turcia".

tează negativ asupra econo
miei americane și perspectiva 
continuării „escaladării". Pre
ședintele Johnson nu poate să 
nu vadă în ce grad războiul 
din Vietnam afectează econo
mia S.U.A. Senatorul a insis-
tat asupra faptului că Statele 
Unite nu au — a spus el — 
nici un „interes vital" în Viet
nam.

Guvernul saigonez al gene
ralului Ky, a spus apoi Ful
bright, „nu se sprijină pe 
nici o bază proprie, ci numai 
pe ajutorul american". Refe- 
rindu-se la unele știri apărute 
în presa americană, Fulbright 
a menționat că anumiți mem
bri civili ai „adunării consti
tuante" sud-vietnameze do
resc să intre în tratative cu 
adversarii lor. Este posibil ca 
zvonurile privind asasinarea 
unui parlamentar care a spri
jinit această idee să fie reale.

Forțele tineretului democrat din 
Ecuador au obținut o victorie ca
tegorică în cadrul alegerilor stu
dențești care au avut loc la 20 
Ianuarie la Universitatea din Qui
to, liderul Uniunii comuniste a ti
neretului, Enrico Arenas, a fost 
ales președintele filialei Federației 
studenților din Quito. Enrico Are
nas a fost un militant activ in 
lupta împotriva fostei junte mili
tare din Ecuador.

— Jumătate din nu
mărul colecționarilor 
au în colecțiile lor sub 
50 de piese — în timp 
ce 13 la sută, posedă 
colecții cu peste 150 
de piese. j

— 86 la sută dintre 
colecționari continuă 
să achiziționeze bre
locuri pentru colecții
le lor, în timp ce 14 
Ia sută, au renunțat să 
mai adune piese noi.

Bineînțeles că, exis- 
tînd o cerere atît de 
mare, s-a dezvoltat în ț 
mod corespunzător și o 
ramură producătoare 
și vînzătoare de port- 
chei. Cu toate acestea 
însă, 82 la sută dintre 
actualii colecționari, 
consideră că este vor
ba de un fenomen tre
cător, că pasiunea a- 
ceasta va dispare în 
scurtă vreme. Dacă a- 
ceștia din urmă au 
sau nu dreptate, ne-o 
va arăta viitorul.

V. s.

Speranțe împotmolite
împotmoliți în delta Mekongului, strategii americani 

se văd obligați să mediteze la un război a cărui evo
luție nu se încadrează în schemele elaborate la Was
hington. Succesiunea de operațiuni inițiate de coman
damentul S.U.A. nu a adus modificări reale în situația de 
pe fronturile de luptă din Vietnamul de sud, nu a îm
bunătățit situația agresorilor.

1967 a debutat prin două 
operațiuni de anvergură: 
„Desk House Five" — menită 
să implanteze unitățile S.U.A. 
în delta Mekongului *i  „Cedar 
Falls" — desfășurată cu scopul 
de a degaja împrejurimile 
Saigonului de presiunea forțe
lor patriotice. In ansamblu, 
operațiunile vizau crearea u- 
nui „cordon sanitar" care să 
izoleze unitățile Frontului Na
țional de Eliberare de bazele 
lor de pornire, de centrele de 
alimentare și reîmprospătare. 
Direcția principală a loviturii 
o reprezenta delta Mekongu
lui, zona cea mai populată a 
Vietnamului de sud, socotită 
drept un punct vital al mișcă
rii patriotice. Decianșînd acți
unea sa, cu concentrarea unor 
forțe uriașe și a unei tehnici 
militare moderne în cantități 
imense, comandamentul a- 
merican a ignorat realitățile 
locale. Delta Mekongului re
prezintă un leagăn al mișcării 
pentru libertatea și indepen
dența Vietnamului, punctul 
din care au pornit primele 
acțiuni împotriva dominației 
coloniale franceze și din care 
s-au ridicat forțele angajate 
în războiul pentru alungarea 
agresorilor americani. Wilfred 
Burchett îi consacră in cartea 
sa „Război în junglă" multe 
pagini admirabile. Sînt așezări 
In deltă care de decenii nu 
cunosc răgazul zilelor pașnice. 
Există generații care s-an 
născut și au crescut în vuietul 
luptei fără de sfîrșit. „De a- 
proape un sfert de secol țăranii 
din delta Mekongului duc răz
boiul — scrie ziaristul austra
lian. Ei sint cei mai experi
mentați și, probabil, cei mai 
buni partizani pe care i-a cu
noscut vreodată lumea"

In delta Mekongului se îm
potmolesc speranțele america
ne. Militarii din corpul expedi- 
ționar și blindatele lor amfibii 
cu greu au reușit să se elibere
ze din strînsoarea mlaștinilor. 
Blindatele s-au scufundat, ar
tileria și-a greșit tirul lovind 
chiar în... unitățile americane 
iar partizanii s-au dovedit 
imposibil de descoperit (in 
schimb, apăreau in cursul unor 
atacuri-surpriză care au pro
dus grele pierderi in rîndurile 
armatei S.U.A.). Coresponden
tul agenției REUTER scria că 
„trupele americane au intrat 
în contact cu armate... de fur
nici roșii care i-au năpădit 
pe soldați". Neprevăzutul ina
mic a complicat existența chi
nuită a militarilor S.U.A. tri
miși într-o aventură fără 
perspective. Insuccesele sînt 
„compensate" prin distruge
rea așezărilor pașnice și prin 
aplicarea sălbatică a ordinului 
care prevede că această zonă 
este „o regiune în care se 
poate ucide în mod liber". 
Vietnamezii sînt uciși la în-

După prima etapă, italiană, a sondajelor premierului 
britanic în țările Pieței comune și înaintea convorbiri
lor anglo-franceze, în desfășurare la Paris, pronosticu
rile observatorilor sînt mai mult decît rezervate. In 
genere, foarte puțini își fac iluzii în ce privește posi
bilitatea unei „line înserări a Angliei în concertul 
C.E.E." (TIMES). Dl. Wilson, nota agenția FRANCE 
PRESSE „a părăsit capitala italiană convins că dru
mul care poate conduce Marea Britanie spre Piața co
mună este plin de obstacole pe care el însuși le-a cali
ficat drept formidabile".

Ceea ce apare actualmente 
limpede este faptul că turneul 
premierului englez este o ope
rațiune mai ales politică. Ac
țiunea Angliei survine într-un 
moment în care, pe arena vest- 
europeană se afirmă mereu 
mai intens tendințele de recon
siderare a alianței occidentale. 
In interiorul Pieței comune 
tendințele spre o Europă apu
seană independentă de S.U.A. 
se înfruntă cu presiunile și 
tendințele spre promovarea așa 
numitului „atlantism" sau mai 
precis spre menținerea unor 
relații care permit hegemonia 
americană. Intr-un articol in
titulat „De ce se indepărtează 
Europa de Statele Unite", re
vista U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT remarca: „impunerea 
mai departe a conducerii ame
ricane are de înfruntat un re
fuz crescînd". Se remarcă, me
reu mai evident, o înfruntare 
între Statele Unite care dețin 
poziții puternice în domeniul 
economic și chiar politic și ac
ționează pentru menținerea 
hegemoniei lor și statele vest- 
europene care se orientează 
spre exprimarea unei poziții 
de sine stătătoare. E simpto
matic faptul că poziția Fran
ței îndreptată spre afirmarea 
unei politici independente se 
bucură de o înțelegere tot mai 
largă în rindul unora din par
tenerii ei vest-europeni. Desfă
șurarea ultimelor convorbiri la 
nivel înalt franco—vest-ger- 
mane pare să indice Itendințe 
de nuanțare a poziției ante
rioare a Bonului, orientată 

ttmplare Iar după aceea se în
cearcă verificarea „bănuieli
lor". Dar morților nu li se mai 
pot prezenta scuze...

Nici în „triunghiul de fler", 
armata americană n-a recol
tat succesele planificate. Ope
rațiunea „Cedar Falls" s-a în
cheiat cu un bilanț trist pen
tru strategii Pentagonului. 
Bătălia hotăritoare cu trupele 
F.N.E.' nu s-a desfășurat. For
țele americane au suferit pier
deri serioase într-o tentativă 
nereușită de a-si instaura 
controlul asupra unei zone 
care produce multe griji la 
Saigon. Partizanii urmau să 
fie îndepărtați de la porțile 
capitalei sud-vietnameze, îm- 
piedieîndu-se contactul lor 
regulat cu bazele de aprovizio
nare existente, „după surse 
secrete", în interiorul unei 
regiuni de junglă, la nord- 
vesiul Saigonului. In afara 
unor așezări transformate în 
ruine, interventionist» ameri
cani au trebuit să se mulțu
mească doar cu capturarea 
cîtorva puști de valoare mu
zeistică șl a unor saci cu orez. 
In rest, nimic...

Apariția trupelor de „elită" 
americane In delta Mekongu
lui consacră, oficial, ineficien
ta — exasperantă pentru 
Washington •— a armatei sai- 
goneze în sarcina căreia se 
aflase controlul asupra acestei 
zone (U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT semnala că „totalul 
dezertărilor din armata sud- 
vietnameză a depășit în cursul 
anul 1966 totalul din 1965". 
Numai in primele 11 luni 
peste 109 000 militari saigonezi 
au părăsit armata lui Ky). Co
mentatori calificați aprecia
ză că bătălia de mari propor

Etapă dificilă

unilateral spre S.U.A. în acest 
context, la Paris (și nu numai 
acolo) există destule motive să 
se facă o legătură între iniția
tiva britanică de asociere la 
C,E.E. și manevrele americane 
care urmăresc perpetuarea 
„blocului atlantic" sub egida 
S.U.A. Cu atît mai mult cu cit 
ambasadorul special american 
Harriman se exprima recent 
foarte deschis la Londra : „Aș
teptăm momentul cind vom 
avea de tratat cu un grup eu
ropean ca un tot din care An
glia va face parte".

De aici, din acest context po
litic derivă și principalele ob
stacole — în primul rînd poli
tice, ale turneului lui Wilson 
sau, mai exact, ale asocierii 
Angliei la Piața comună.

In concepția Elysee - ului 
care ca și în momentul faimo
sului „veto" din 1963. deține 
cheia porții C.E.E., condiția ab
solută pentru asocierea Angliei 
este îndepărtarea acesteia de 
Washington ; atita timp cit An
glia nu renunță la „relațiile 
speciale" cu S.U.A., se perpe
tuează suspiciunile că aderarea 
ei ar aduce în Piața comună 
„calul troian" al consolidării 
pozițiilor americane în Europa 
occidentală. Or, Parisul nu pa
re să considere că actualmente 
Londra ar putea oferi ceea ce 
presa franceză denumește „ga
ranția politică fundamentală", 
o orientare de marcată inde
pendență față de Statele Unite, 
în capitala franceză s-au făcut, 
de altfel, auzite numeroase o- 
biecțiuni și rezerve în sferele 

ții .declanșată in regiunea 
care se întinde de la Saigon 
pină la punctul Camau impli
că sosirea de noi trupe ame- 
rioane. Un reprezentant al 
F.N.E. remarca într-un inter
viu acordat ziarului UNITA 
că „americanii nu au incă 
ideea numărului de divizii care 
vor fi angajate pentru a În
cerca o Imposibilă ocupație 
militară a deltei. In momentul 
actual aceste forte nu se gă
sesc la dispoziția lui West
moreland. Vor fi în stare 
S.U.A. să trimită in Vietnam 
dublul forțelor care se află 
acum aici, adică cel puțin 
700 000—800 000 oameni ?“

Pentru LE MONDE apare 
drept-o certitudine : „costul in 
oameni și bani al Intervenției 
Washingtonului va spori". Dar 
amplificarea „escaladării" va 
aduce beneficii decisive pro
motorilor ei ? Cotidianul pari
zian răspunde negativ: „în
tocmai ca și ofensivele prece
dente, noua ofensivă america
nă nu poate rezolva problema 
vietnameză. încă o dată se în
cearcă găsirea unui răspuns eu 
caracter strict militar la o pro
blemă politică".

Intesificarea actelor agresive 
(dezmințire concludentă, fără 
drept de apel, a ipocritelor 
„propuneri de pace" ale Was
hingtonului) demonstrează gra
vele implicații ale „noii stra
tegii" a comandamentului 
S.U.A. Generalii americani în
cearcă prin intervenții masive, 
distrugătoare, să „neutralize
ze" zonele de sub controlul 
F.N.E. Primele săptămîni din 
acest an au risipit iluziile ee- 
lor care, In S.U.A., mal credeau 
în posibilitatea unor victorii 
spectaculoase ale agresorilor. 
Evoluția luptelor din delta 
Mekongului spulberind sperau, 
țele Washingtonului, demons
trează că drumul pe care au 
pășit agresorii nn poate avea 
drept punct terminus decît în
frângerea lor definitivă.

EUGENIU OBREA

oficiale. Intr-un interviu acor
dat ziarelor LE MONDE și 
TRIBUNE DE GENEVE șeful 
diplomației franceze, Couve de 
Murville spunea : „Chestiunea 
intrării Angliei în C.E.E. este o 
vastă problemă politică care 
ridică opțiuni fundamentale a- 
supra a ceea ce poate fi in do
meniul politic orientarea unei 
Europe căreia i se caută uni
tatea". Declarația lasă, așadar, 
să se înțeleagă că Parisul nu e 
dispus să cedeze în poziția lui 
de fond : orice asociere brita
nică trebuie privită prin priz- 
ma perspectivelor creării unei 
Europe care să-și promoveze 
propria sa politică, in indepen
dență față de Statele Unite. In 
acest spirit a fost semnalată în 
ultimele cuvintări ale genera
lului de Gaulle și ale altor ex- 
ponențl ai sferei guvernamen
tale franceze expresia nouă 
„Europa continentală". Expre
sie pe care urechile sensibile 
ale multor personalități politice 
britanice au înregistrat-e fără 
prea mult entuziasm sesizind 
aci o anumită platformă de 
menținere a Londrei în afara 
C.E.E. Dacă adăugăm insi
stența cu care se relevă în ca
pitala franceză că problema a- 
derării Angliei la C.E.E. „nu e 
coaptă" și că e necesar ca in 
prealabil „cei șase" să defi
nească o politică comună, pro
prie, „dezangajată in raport cu 
politica americană", aprecierea 
agenției FRANCE PRESSE că 
„s-ar putea să asistăm marți la 
Paris la un dialog al surzilor" 
nu apare gratuită.

Ținînd seama de vastele im
plicații politice și economice 
ale inițiativei britanice este 
greu să se evalueze perspecti
vele actualelor sondaje. în ori
ce caz, este sigur că etapa pa- 
risiană a turneului premierului 
britanic va fi cea mai dificilă. 
Și, probabil, această etapă va 
aduce elucidări semnificative 
asupra șanselor „ancorării" bă- 
trînului Albion la cheiul Pieței 
comune.

EM. RUCĂR
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