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Marti dimineața, la sediul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român au început convorbirile 
între delegația Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului Co
munist din Grecia, care face o vi
zită în Republica Socialistă Româ
nia.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român au par
ticipat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al

P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia 
au luat parte tovarășii Kostas Ko- 
liannis, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia, Leonidas Stringos 
și Panos Dimitriu, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Grecia.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

PAGINA A III-A

0 probă fundamentală a competenței economice 
a cadrelor de răspundere din industrie: 

Atitudinea față de problema 
productivității muncii

O lacrimă de soare, 
căzută pe zăpezile sftrșitu- 
lui de făurar, a nimerit în 
cleștele de argint al pri
mei zile de martie — a- 
cesf martie giuvaergiu al 
primăverii — care a scos 
din ea, cu măiestrii suave, 
mărțișorul pe care ți-l pun 
în palmă, ție, draga rhea I

Vezi să nu se topească I 
E ușor ca o brumă stelară, 
e cast, dar și fierbinte ca 
un sărut nerostit, e ultimul 
fulg, e prima boabă de 
rouă, e ultima mîhnire dia
mantină a iernii, e tnfîia 
promisiune de foc a soare
lui de echinox, îngînafe 
printre genele de raze moi, 
ca o ispită, pînă în ini
ma ta I

Să nu uiți că anotimpul 
mă facț, prin aeest mărți
șor, mandatar al darurilor 
lui și sol al acestei clipe.

E o tradiție veche, stră
veche ca și bobocii de 
salcie mijiți ca niște omizi 
de pluș pe crengile verzi.

opinii

0 IMPORTANTA

ZOOTEHNIEI
REZERVA A

dr. Marcel PARASCHIVESCU 
director tehnic în Consiliul Superior al Agriculturii

îmbunătățirea raselor de animale

Așa cum rezultă din datele Di
recției Centrale de Statistică, în 
anul trecut s-au făcut progrese în
semnate în creșterea efectivelor de 
animale, mai ales la bovine și o- 
vine. Desigur, dezvoltarea zooteh
niei la un nivel care să satisfacă 
cerințele economiei naționale cu 
produse de origină animală nu se 
rezumă la creșterea numerică a 
șeptelului. Aceasta trebuie să fie 
însoțită de îmbunătățirea calitati
vă, astfel ca de la fiecare animal 
să se obțină o producție superi
oară. Pe această linie s-au făcut 
progrese, ca urmare a amelioră
rii efectivelor de animale prin se
lecție, metisare cu reproducători 
din rase amelioratoare, extinderea 
însămînțărilor artificiale etc. Toate 
acestea, alături de măsurile luate 
pentru îmbunătățirea furajării și în
grijirii, au permis ca într-un mare 
număr de ferme să se crească bo
vine cu o capacitate de producție 
superioară ; 
numărul de 
lînă fină și 
fectivele de 
carne etc.

Pentru dezvoltarea continuă

cea mai modernă și sigură metodă 
de verificare a însușirilor repro
ducătorilor șl anume testarea aces
tora după descendenți. Pe această 
cale se stabilește valoarea cu care 
un reproducător mascul poate fi 
ameliorator la un nivel productiv 
dat. Mijlocul cel mai eficient prin 
care se poate asigura folosirea in-

(Continuare în pag. a V-a)

ecouri

a sporit de cîteva ori 
ovine din rasele 

semifină, precum și 
porcine din rasele

cu 
e- 
de

a 
zootehniei, de maximă importanță 
este să se desfășoare cu mai mul
tă perseverență acțiunile de ame
liorare a raseior, întrucît unul din 
factorii esențiali de care depinde 
rentabilitatea 
este valoarea 
gradul lor de 
ția producerii 
de lapte, carne, 
valoarea genetică este aceea care 
determină și calitatea produselor, 
adică un anumit conținut de gră
sime și proteine în lapte, sau un 
anumit raport și distribuire a căr
nii și grăsimii în carcasă. Nenumă
rate exemple arată că animalele 
de înaltă productivitate produc 
kilogramul de carne sau litrul de 
lapte cu un consum specific de fu
raje mult mai redus, uneori chiar 
cu 50 la sută. în cazul în care se 
obține o producție mare de la un 
animal, se reduce, pentru aceeași 
cantitate totală de producție marfă, 
spațiul necesar pentru cazare și, 
prin aceasta, necesarul de investi-

• ții. Totodată, se redua cheltuielile 
necesitate de îngrijirea animalelor 
în condiții egale de mecanizare. 
Micșorarea și mai evidentă a con
sumului de muncă pe unitatea de 
produs se realizează prin scurtarea 
ciclului de producție sau mărirea 
cantității de produse în unitatea de 
timp. Aceste două din urmă as
pecte reprezintă elementele de 
bază care permit alături de meca
nizare, creșterea productivității 
muncii în zootehnie.

Fiecare din elementele amintite 
constituie însușiri care se moște
nesc de la cei doi părinți, conform 
legilor genetice. Pentru mărirea 
potențialului productiv al anima
lelor, in ultimii ani au fost luate 
o serie de măsuri între care și a- 
ceea privind producerea și utiliza
rea cu eficiență sporită a reprodu
cătorilor de valoare zootehnică ri
dicată.

în cadrul unor centre de repro
ducție și selecție, cum ar fi cel de 
la Constanța, a început să se aplice

creșterii animalelor 
genetică a acestora, 
selecționare în direc- 
unor cantităti mari 

lină etc. Tot

Echipament electric — întrerupători 
de 35 kW — realizat la uzinele 

„Electroputere“-Craiova
Fote : Gh. Vlnțllă

Preludiul furtunii
Tabloul social-economic in care se plămădea 
răscoala ce avea să izbucnească în 1907

Unul din evenimentele de neuitat 
ale istoriei patriei, care va vorbi 
peste veacuri despre uriașa energie 
revoluționară a țărănimii, îl consti
tuie marea răscoală din primăvara 
anului 1907, moment culminant al 
mișcărilor țărănești din ultimele de
cenii ale secolului al XIX-lea și în
ceputul secolului al XX-lea.

„Prin amploarea și intensitatea ei, 
prin revendicările exprimate de ma
sele țăranilor — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — răscoala din 1907 
a reliefat necesitatea acută a înlătu
rării relațiilor de, producție feudale, 
a rezolvării problemei agrare în fa
voarea maselor largi ale țărănimii, a 
dezvăluit marile energii revoluțio
nare ale țărănimii, reprezentind una 
din paginile glorioase ale luptei so
ciale a poporului român".

Furtuna revoluționară din primă
vara anului 1907 și-a avut rădăcinile 
în realitățile din acel timp ale țării, 
în nevoile și interesele Vitale ale ță
rănimii, în hotărîrea ei de a lupta 
pentru pîine, dreptate și libertate, 
pentru progres social.

Mircea IOSA 
cercetător științific la Institutul 

de istorie „N. lorga" 
al Academiei

Tributul
accidentului este
o fatalitate 
în circulație ?

• ESTE NECESARĂ CONSTITUIREA 
UNUI CORP DE AGENȚI VOLUNTARI 
DE CIRCULAȚIE
CU REALE ÎMPUTERNICIRI

tot mai numeroase do-
or-

In ... __
menii ale vieții sociale, 
ganizațiile obștești preiau di
verse atribuții ale organelor 
de stat. In acțiunea de corn-

batere a încălcării regulilor 
de circulație, organele miliției 
se sprijină, de asemenea, pe 
concursul voluntar al unor 
conducători de autovehicule.

Primul cargou
construit in
acest an la Galați

Primul cargou din seria navelor ce se con
struiesc anul acesta la Galați și-a trecut ultimul 
examen de calitate dinaintea livrării — probele 
de marș la mare. Echipajul și personalul de re
cepție au urmărit modul de comportare a navei 
în condiții de valuri și vizibilitate redusă, func
ționalitatea aparatelor de comandă, viteza, gira- 
ția și puterea motoarelor principale, mobilitatea 
instalațiilor de punte, ancorare și manevră, 
funcționarea aparatajului de radiogoniometrie, 
radiotranslație și radar. Capacitatea de încăr
care a navei este de 4 500 tone. Echipamentul 
special cu care este înzestrat cargoul îl face apt 
și pentru navigația în apele ecuatoriale.

Următoarele două nave de același tip se pre
gătesc, una pentru plecarea în probe, iar cea
laltă pentru montajul utilajelor și instalațiilor in
terioare.

Legea prevede măsuri în 
acest sens ; dsr practica de 
pînă acum arată că aportul lor 
la prevenirea accidentelor și 
asigurarea respectării reguli
lor de circulajie este încă in
suficientă : ei n-au posibili
tatea să intervină prompt 
acolo unde s-a săvîrșit o in
fracțiune. De multe ori 
nu sînt luați în seamă 
către unii șoferi.

lată de ce considerăm 
cesar să se lărgească și în 
special să se dea o formă 
eficientă corpului de vo
luntari, cu alte cuvinte să 
li se asigure împuterniciri 
reale prin care să poată 
aduce o contribuție efec
tivă la respectarea regu
lilor de circulație. Desigur 
organele de miliție se stră
duiesc să asigure respectarea 
acestor reguli, dar efectivele 
miliției sînt totuși limitate ; 
ne putem da ușor seama cît 
de considerabil ar spori a- 
ceste efective prin cuprinde
rea unui asemenea număr de 
auxiliari cu împuterniciri 
aproape egale, sau chiar 
egale cu ale lucrătorului 
de miliție în ce privește 
constatarea și penalizarea 
infracțiunilor de circula
ție.

Am 
și cu 
cadrul 
tai anumite rețineri, ezitări : 
să se acorde oare asemenea 
împuterniciri unor „civili” ? ; 
să aibă ei chiar dreptul 
sancțiuni (amenzi) ?; nu 
ti oare abuzuri ? — 
Cred însă că asemenea

nici
de

ne-

discufaf despre aceasta 
tovarăși lucrători din 
miliției dar am consta-

țineri nu sînt Justificate. Nu 
există oare un mare număr 
de conducători auto, membri 
sau nemembri de partid, cu 
mare vechime în profesie, oa
meni care nu au avut în ca
riera lor abateri de la normele 
de circulație, oameni serioși, 
de nădejde, cu o bună 
conduită socială și exce- 
lenți profesioniști în care 
se poate avea deplină în
credere că vor aduce o 
reală contribuție la tempera
rea inconștienților volanului? 
Firește, aceasta ar pune în 
mod deosebit problema unei 
selecționări foarte responsa
bile a activului de auxiliari. 
Pot fi îmbunătățite modalită
țile de constituire a acestui 
activ — recomandarea institu
ției, discutarea în organizațiile 
de bază a conducătorilor 
auto — instruirea de către 
organele miliției etc., înmînîn- 
du-li-se și însemnele necesare 
— autorizație, insignă, pa
letă, carnet pentru contra
venții ș.a.

In plus să aibă dreptul să 
încheie procese verbale și să 
aplice sancțiuni pînă la plata 
pe loc a contravenției. Agen
tul de circulație voluntar să 
anunțe organul de miliție a- 
tunci cînd întîlnește cetățeni 
care 
de
seama de atribuțiile lui în 
vederea sancționării 
cestora.

au încălcat regulile 
circulație și nu țin

de 
vor 
etc.
re-

(Continuare 
în pag. a II-a)

a-

In procesul dezvoltării capitalismu
lui în țara noastră, s-a ridicat cu o 
deosebită acuitate, ca o condiție fun
damentală a progresului social, pro
blema lichidării proprietății moșie
rești, a rămășițelor feudale din agri
cultură. Ea a constituit unul din punc
tele centrale ale programului revo
luției din 1848, fără să-și fi găsit re
zolvare. Nici reforma agrară din 
1864 — care a jucat, incontestabil, un 
rol pozitiv în viața țării, determi- 
nind profunde transformări în rela
țiile de producție — n-a dat o rezol
vare deplină problemei agrare. în a- 
gricultură s-au păstrat puternice ră
mășițe ale relațiilor feudale, care au 
generat adînci contradicții în cadrul 
sistemului agrar. Procesele care a- 
veau loc în cadrul economiei agrare, 
caracterizate prin dezvoltarea mai 
largă a relațiilor de producție capi
taliste, în condițiile menținerii rămă
șițelor feudale, au adîncit contradic
țiile sociale existente la sate, au am
plificat și ridicat pe o treaptă nouă, 
superioară lupta țărănimii împotriva 
exploatatorilor ei de veacuri.

La începutul secolului al XX-lea a- 
gricultura constituia ramura de bază a 
economiei țării, ea cuprinzînd aproa
pe 5 milioane și jumătate de țărani, 
adică aproximativ 82,84 la sută din 
populația țării.

Statisticile vremii pun în evidență 
enorma disproporție care exista în 
repartizarea pămîntului. Astfel, în 
anul 1905, marile proprietăți de peste 
100 de ha, aparținînd unui număr de 
4 171 proprietari, însumau 3 810 351 
ha, ceea ce reprezenta 54,72 la sută 
din suprafața arabilă a țării ; în 
schimb, proprietățile pînă la 10 ha 
reveneau unui număr de 920 939 pro
prietari și ocupau numai 3 153 645 ha 
(45,28 la sută din suprafața arabilă); 
4171 mari moșieri aveau, așadar, în

stăpînirea lor cu circa 700 000 ha mai 
mult pămînt decît aproape 1 000 000 
de țărani.

Disproporția iese și mai pregnant 
în evidență dacă avem în vedere și 
pădurile ; însumîndu-le și pe acestea, 
rezultă că, în timp ce 5 000 de mo
șieri, reprezentind aproximativ doar 
0,6 Ia sută din totalul proprietarilor 
de pămint, stăpineau 5 882 641 ha, a- 
dică 62,70 la sută din întreaga supra
față agrosilvică a țării, 920 939 gospo
dării țărănești dețineau 3 503 645 ha, 
adică numai 37,30 la sută din întreaga 
suprafață. Dintre acestea. 572 118 gos
podării aveau proprietăți sub 5 ha, 
iar 291 771 sub două hectare. 300 000 
de gospodării țărănești erau complet 
lipsițe de pămint. Această structură 
arată că deși contradicțiile izvorîte 
din dezvoltarea relațiilor de produc
ție capitaliste căpătau o greutate 
specifică tot mai mare în agricultură, 
contradicția cea mai importantă era 
aceea dintre moșierime și țărănimea 
în ansamblul ei.

(Continuare în pag. a Il-a)
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• Corespunde actua
lul sistem de practică 
din liceele de speciali
tate cerințelor agri
culturii moderne ?
• întruchipare a geni
ului artistic românesc

ca și bobocii de rață ieșiți 
din coaja, de omăt a ouă- 
lelor fierbinți, ea și bobi
tele de soare irumpte în 
petale de plantă pe pielea 
încă rece a țărînii, ca flu
turii multicolori ezitînd să 
se desfacă în azur sau să 
se întoarcă în crisalidă, ca 
dragostea sau dorul.., E o 
tradiție de cînd și noi. Noi, 
cei din Dacia, ne închinăm 
iubitei, sorei, mamei, soției, 
femeii — ca simbol al 
continuității și al umanității 
— prin acest simbol, efe
mer ca și ultimul fulg, re
zistent prin aromă, ca și 
prima floare, al mărțișoru
lui.

Ce e mărțișorul ? E măr
turisire a primăverii din 
noi, la orice vîrstă ne-ar 
prinde acest martie etern. 
Cui s-o închinăm decît fe
meii ? Și prin ea — primă
verii omului. Poate de a- 
ceea, cea mai frumoasă și 
mai pură febră, exeeptînd 
gripele de anotimp, e fe
bra mărțișoarelor. Coșurile 
florăreselor sini vindufe 
pină la împletitură sau cu 
împletitură cu tot. Vitrinele 
cu darul serelor sînt gata- 
gata să fie demontate. Ce 
să reținem ? Febra I Nevoia 
unui gest delicat. Nevoia 
unei împărtășiri pure și 
dezinteresate pe care — o 
dată pe an I — o dăruim 
chiar și femeii necunoscute 
din. tramvai. Ce să reținem? 
Această febră, frumoasă prin 
însăși primăvara instalata 
definitiv ca o prințesă, pre
mergătoare a marilor fe
bre — dragostea, soarele, 
erupția de flori, arome și 
fructe a verii.

Dar prin contrast — o 
stridență — panouri deri
zorii cu „bijuterii*  de 50 
de bani la toate răspîntiile. 
Panouri cu daruri de un leu, 
prețul fiind în directă re
lație cu prostul gust, la toa
te colțurile, în toate pasa
jele, nu departe de adevă
ratele răspîntii ale primă
verii unde sălciile, plopii, 
firele de iarbă fabrică bi
juterii mult mai scumpe și 
mai simbolice. Te oprești 
la primul panou și eziți..

(Continuare 
in pag. a V-a)

IN JĂRILE NORDICE

Orientări către 
un comerț 

internațional 
liber, reciproc 

avantajos
Articol scris pentru „Scinteia" 

de Fritjof Lager, publicist suedez

La începutul anilor '60, în țările scandinave se 
discuta ioarte aprins despre opoziția acestora 
față de Piața comună (C.E.E.). Motivul imediat al

discuției era faptul că Marea Britani», încercînd 
să intre în C.E.E., ar fi putut părăsi țările nor
dice după ce le atrăsese în Mica zonă a 
liberului schimb (A.E.L.S.). în cazul reușitei în
cercărilor de atunci ale Angliei, se ridica în
trebarea : ce vor face ceilalți membri ai A.E.L.S., 
din care Suedia, Norvegia și Danemarca fac 
parte în calitate de membri, iar Finlanda ca 
asociată? în Danemarca, ideea aderării într-o for
mă sau alta la C.E.E. — participare deplină sau 
asociere — avea și are adepți puternici, In Nor
vegia șl Finlanda mai slabi, iar în Suedia și mai 
slabi. S-au făcut studii cu privire la condițiile 
de aderare la C.E.E. și au fost întreprinse anu
mite contacte. Toate acestea nu s-au concretizat 
însă în vreo hotărîre.

Actualele acțiuni ale guvernului laburist brita
nic de a ajunge la o apropiere de Piața comună 
au reînsuflețit dezbaterile pe această temă. 
Multe semne indică, totuși, că ele nu vor 
atinge intensitatea pe care au cunoscut-o acum 
cinci ani. în țările scandinave opiniile unor largi 
cercuri economice și politice s-au stabilizat îm
potriva proiectului de contopire în C.E.E. Faptul 
că Piața comună este privită întrucîtva diferit 
în țările nordice își are explicația în deosebirile 
de structură din economia acestor țări.

DANEMARCA, cu 4,9 milioane locuitori, este 
o țară cu o industrie și o agricultură dezvoltate. 
Vînzarea pe piețele străine a produselor agricole 
joacă însă un rol mai mare în exportul danez 
decît în restul țărilor nordice. Printre princi
palele piețe de desfacere a acestor produse a 
devenit R.F.G.

FINLANDA, cu 4,7 milioane locuitori, este cea 
mai puțin industrializată dintre țările nordice 
(aproximativ 30 la sută din populație este ocu
pată în agricultură, în principal, ferme mici). Cele 
mai importante articole de export ale sale sînt 
produsele din lemn, cele ale industriei navale 
și ale industriei constructoare de mașini.

(Continuare în pag. a V-a)
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!FAPTULj 
I DIVERS I I- - - - - - - 1I „Hei, co- I 
I sar..." |

A sosit și mărțișorul. Cam 
monoton ca idei — inimioare 
însâgetate, papuci, coșuri etc.
— dar au sosit. Se prind in 
piept. Brăilenii vor să prindă 
coșari. Dar nu la reverul hai
nei. Sus, pe case, la lucru. 
Coșari veritabili. N-au însă 
noroc. în tot orașul sînt nu- I 
mai șase, — și sînt solicitați 
zilnic în zeci de locuri. Locui
torii Brăilei așteaptă ca gos
podarii orașului să le „dăru
iască" astăzi (de 1 martie) ’ 
cîțiva. Pentru că la celălalt... I 
1 (aprilie) s-ar putea să nu I 
fie luați în serios.

Cutremurul 
din zori

Cutremurul de alaltăieri 
seară nu l-au simțit. Deși a 
fost de gradul 5,5, cu epicen
trul la circa 100 km nord-est 
de Capitală. Doar pe cel din I 
dimineața de ieri. La 6,10 lo- I 
catarii imobilului nr. 110 de 
pe str. Matei Voevod au sim
țit casa cutremurindu-se. Un 
troleibuz 86 — avindu-l ca șo
fer pe Ninu Neagoe, calificat I 
ca atare in numai trei luni '
— a intrat in plin, fădnd casa 
nelocuibilă. Victime nu sînt. I 
Epicentrul acestui cutremur.
de gradul... 86, este in curs de 
căutare. La I.T.B.

În loc de 
reclamă

O întîmplare ca în reclame
le „Păstrați banii la C.E.C.!“. 
Dobre Jalbă din comuna Ge
menele (Brăila) a primit 
drepturi bănești de la C.A.P. 
suma de 5 000 lei. S-a dus a- 
casă și i-a pus în sobă, la 
păstrare. A plecat apoi la | 
nuntă, fără grijă. Rămași sin- . 
guri, copiii au făcut focul. 
Banii au ars. Iar Jalbă s-a a- 
les cu... cenușa din vatră. De . 
atunci își povestește pățania 
la toți. Tovarăși de la C.E.C., 
angajați-1 ca agent de publici- ■ 
tate ! Face reclamă din inimă, 
îl cheamă Jalbă, dar e Stan 
Pățitul. |

„Filează" |
lampa |

La prăvăliile sătești din re- ■ 
giunea Argeș nu se găsesc, de 
luni de zile, sticle de lampă. Re
prezentanți ai comerțului susțin ■ 
că industria nu mai produce a- 
semenea obiecte. Totuși, în co
munele regiunii și-au făcut apa- ■ 
riția căruțe cu coviltir care vînd 
sticle de lampă. Oare ce indus- I 
trie furnizează sticle acestor ■ 
„comercianți" ? Nu credeți că 
povestea „filează" pe undeva ? 
Puneți-i sticlă, că face funin- ■ 
gine.

„Mama" are I 
pretenții

Caracteristic pentru agri
cultura țării era nivelul 
foarte scăzut de dezvoltare 
a forțelor de producție. La 
începutul secolului al XX- 
lea, o parte foarte impor
tantă a pămîntului moșie
resc era lucrată cu uneltele 
primitive, specifice agricul
turii feudale, care aparți
neau țăranilor.

Un factor de agravare și 
de ascuțire a contradicțiilor 
la sate îl constituia arendă- 
șia. Dornici să obțină ve
nituri care să le asigure 
huzurul unei vieți parazi
tare, adeseori trăind în 
străinătate, moșierii aren
dau o bună parte din mo
șii. Așa se explică faptul că 
la începutul secolului XX 
arendășia luase o mare ex
tindere. Potrivit calculelor, 
56,88 la sută din întinderea 
moșiilor de peste 500 de ha 
și 72 la sută din suprafața 
moșiilor mai mari de 3 000 
de ha erau arendate. Marii 
arendași, în goană după 
eîștig, utilizau atît munca 
salariată, cît și sistemul 
muncii în dijmă, formele 
de exploatare capitalistă 
împletindu-se astfel cu cele 
feudale. O parte însemnată 
din pămîntul luat de ei în 
arendă de la moșieri o 
subarendau țăranilor sau u- 
nor arendași mai mici. Ță
ranii erau astfel supuși unei 
duble și chiar triple exploa
tări, trebuind să asigure 
profiturile acestei întregi 
liote ce trăia pe spinarea 
lor.

Presiunea exercitată de 
arendași asupra țăranilor a 
crescut și mai mult ca ur
mare a constituirii așa-nu- 
mitelor „trusturi” arendă- 
șești. In 1905, trustul Fis
cher, de pildă, ținea în a- 
rendă, în cele 10 județe ale 
tării, enorma suprafață de 
236 863 ha. Nu lntîmplător 
printre țărani se răspîndise 
zicala : „de te duci cale de 
nouă poște, tot de el dai". 
La sfîrșitul sec. al XIX-lea 
și începutul sec. al XX-lea 
asistăm la un proces

creștere necontenită a aren
zilor, sub toate formele în 
care era percepută (dijmă, 
arenda în bani etc.) Anche
ta statistică oficială, publi
cată în 1907, intitulată 
„Creșterea arenzii pămân
tului în bani și dijmă, a 
pășunatului și a prețului 
muncilor agricole" constata 
că între 1870 și 1906 arenda 
sporise între 150 și 500 la 
sută. Enorm de mult cres
cuse dijma. însuși șeful 
partidului liberal, D. A. 
Sturdza, constata în 1906 că 
„s-a îndoit prețul arenzilor 
în ultimii trei ani și aceas
ta nu numai pentru pămtn- 
turile de bună calitate, ci cu 
tendință de generalizare. 
Avînd nevoie de pămînt de 
cultură pentru a susține tn

supramunca, dar și o bună 
parte din munca necesară 
a țăranilor.

Examinarea învoielilor 
agricole în vigoare în anul 
1906, ne arată pînă la ce 
grad extrem ajunsese în 
acea perioadă spolierea ță
ranilor de către moșieri și 
arendași. Potrivit prevede
rilor unui contract din ju
dețul Olt, la 10 pogoane pă
mînt arabil, la care dijma 
era din patru una, țăranii 
se obligau să muncească 
arendașului : 2 pogoane de 
grîu la tarla cu toate mun
cile (arat, semănat, grăpat, 
secerat și cărat la arie), 1 
pogon de porumb, de ase
menea, cu toate muncile, 
să facă 2 zile cu carul la 
orice muncă și să transpor-

asupra învoielilor agricole": 
„El (țăranul — n.n.) știe că 
e furat la măsurătoare, dar 
ti e rușine; el știe ci e 
furat dar nu se poate îm
potrivi. El primește si i se 
dea pămînt mai puțin decît 
al învoielii și să ia și să 
muncească la resfet pă
mînt mai mult decît a fost 
învoiala. Dacă uneori se 
împotrivește e bătut de a- 
genții și vechilii curții, care 
sînt răsplătiți de stăpînul 
lor după cum știu si bage 
spaima mai bine în tirani 
și să-i jefuiască mai bine".

Exploatarea cumplită la 
care erau supuși țăranii re
zultă din plîngerile care 
curgeau șuvoi către autori
tăți în perioada premergă
toare răscoalei. „Acest a-

fiscale. După calculele lui 
G. D. Creangă, impunerea 
la impozit a proprietății ță
rănești intr-un județ era cu 
283 la sută mai mare decît 
impunerea proprietății mo
șierești, în două județe cu 
156—162 la sută, iar in 10 
județe cu 102—145 la sută.

Situația economică a ță
rănimii s-a agravat și mai 
mult ca urmare a crizei e- 
conomice de supraproduc
ție din perioada 1899—1903, 
cînd, pentru a face față con
curenței pe piețele agricole 
ale Europei, moșierii și a- 
rendașii din țara noastră au 
redus și mai mult prețul 
mîinii de lucru. La aceasta 
s-a adăugat seceta cumplită 
care a bîntuit în 1899 și
1904.

PRELUDIUL
FURTUNII...

hrană și îmbrăcăminte fa
miliile lor, țăranii sînt o- 
bliaați să dea pe păminturi 
orice preț de arendă li se 
cere".

Creșterea neobișnuită a 
arenzilor se realiza, în ulti
mă instanță, pe spinarea 
țărănimii, ceea ce a dus la 
o extraordinară intensifica
re a exploatării acesteia. 
Folosindu-se de starea de 
mizerie și ruină economică 
a țărănimii, moșierii și a- 
rendașii îi impuneau, prin 
sistemul învoielilor agrico
le. condiții tot mai împovă
rătoare, storcind nu numai

L-a părăsit la 3 ani (ulterior 
■a mai părăsit încă trei copii, 

azi la Casa copilului). Timp 
de ani mama nici n-a vrut 

să-l vadă. L-a crescut o familie 
cumsecade (Catomski) din Bucu
rești. Cu multe sacrificii. Acum 
mama, Ana Ghervasia, afltnd că 
băiatul ei este „om mare", cu fa
cultate (profesor) l-a chemat în 
judecată cerindu-i pensie de între
ținere. „Eu îi sînt mama adevă
rată, ailaltă e vitregă".

...Așa spune ea. Dar 
stau tocmai invers.

lucrurile

Un om
norocos

loan Cherecheș din 
Turzii se poate lăuda 
călcat trenul și a scăpat tea
făr. Trecînd (în gară) peste 
liniile de cale ferată, prin- 
tr-un loc interzis, a fost sur
prins de un mărfar. Locomo
tiva l-a trîntit la pămînt. I-au 
trecut pe deasupra 40 de va
goane. A fost găsit leșinat, 
între traverse. S-a ales doar 
cu o sperietură pentru toată 
viața. A avut noroc. Nu cu 
carul. Mai mult. Cu... vagoa
nele 1

Cîmpia 
că... l-a

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de

lirică a țărănimii a fost 
pregnant caracterizată de 
Ion Luca Caragiale în scrie
rea sa „1907, din primăva
ră pină-n toamnă" : Cu o 
crudă și revoltătoare inso
lență oligarhia tăgăduiește 
țăranilor (imensei mase, 
supusă șt cuminte, produ
cătoare a avuției naționa
le), sub pretextul ignoran
ței și lipsei de maturitate 
politică, orice drept de a- 
mestec, fie măgar pur con
sultativ la. ocîrmuirea in
tereselor lor, la dirijarea 
destinelor lor". Iar C. Do- 
brogeanu-Gherea în studiul 
său „Neoiobăgia", scria : 
'„că țăranul e lipsit de orice 
drepturi, că drepturile e- 
lectorale, așa restrînse cum 
sînt, nu e lăsat să și le 
exercite în nici un fel, aces
tea sînt adevăruri cunoscute 
și recunoscute de toți oa
menii și de toate partidele".

Neavîndu-și reprezen
tanți în parlament, fiind 
lipsită de orice posibilitate 
legală de a-și susține și 
apăra drepturile, țărănimea 
se afla cu totul la cheremul 
moșierilor și arendașilor. 
De altfel aceștia foloseau, 
pentru a-1 constringe pe 
țărani să muncească în fo
losul lor, organele locale de 
stat, aparatul administrativ 
comunal, forța represivă a 
statului.

împotriva abuzurilor și 
samavolniciilor, țăranul nu 
găsea dreptate nici in jus
tiție. Dacă printr-o minune 
s-ar fi tntîmplat ca aceasta 
să nu fie venală, ea era în 
schimb atît de costisitoare 
și de complicată, procesele 
durau atît de mult, încît 
țăranii ajungeau să fie sleiti 
de forță, nevoitl pînă la 
urmă să se lase păgubași. 
„Un țăran din jyd. Sucea
va, unul din cei 8 moște
nitori ai unui împroprietă
rit la 1S64 ' — nota Radu 
Rosetti — voind să facă 
împărțeala pămîntului ră
mas, a întrebuințat 220 zile 
tn drumuri și stăruinți și 
a cheltuit 359 lei pentru a 
vedea la sfirșit toate lucru
rile anulate, avînd a le în
cepe din nou!... Nu cunosc 
— un caz tn care, pînă la 
urmă, un țăran să fi căpă
tat dreptate împotriva unui 
proprietar sau arendaș".

Toate acestea făceau să 
se acumuleze în sufletele 
țăranilor o adîncă nemul
țumire, ura nepotolită îm
potriva exploatatorilor. Cine 
avea urechi de auzit, putea 
să audă în acei ani vaietul 
surd al durerii și revoltei 
satelor noastre, care creș
tea tot mai amenințător, 
prevestind furtuna. Contra
dicțiile sociale deosebit de 
ascuțite contribuiau la ra
dicalizarea conștiinței țără
nimii, făceau să crească 
potențialul ei de energie 
revoluționară, a cărui forță 
se afirmase de atîtea ori 
în decursul istoriei.

Din aceste realități ale 
tării s-au aprins ytlvătăile 
marii răscoale din 1907, 
care avea să zguduie din 
temelii regimul burghezo- 
moșieresc, înscriindu-se în 
istoria patriei ca o impre
sionantă mărturie a setei 
de dreptate și o viață mai 
bună, a puterii de luptă, 
curajului și spiritului de 
jertfă ce sălășluiau în țără
nime.

In raionul Ciuc:

Comasarea caselor
de nașteri conduce
la îmbunătățirea
asistenței medicale

în raionul Ciuc s-a trecut tn ultima vreme la reor
ganizarea și modernizarea rețelei de case de nașteri 
din mediul rural, ceea ce a dus la îmbunătățirea asis
tenței sanitare acordate mamei și copilului, tn legă
tură cu aceasta dr. BAJKO BARABĂS, medicul șef al 
secției de obstetrică-ginecologie de la Spitalul unificat 
din Miercurea Ciuc, ne-a relatat următoarele :

Acțiunea desfășurată cu ani in urmă in vederea În
ființării de case de nașteri la sate a dat, fără îndoia
lă, rezultate pozitive. In acest sens este suficient să 
arătăm că pentru prima dată la noi s-a creat posi
bilitatea acordării asistenței sanitare la naștere fe
meilor din mediul rural, că aceasta a contribuit la 
reducerea masivă a cazurilor de Îmbolnăvire și mor
talitate care, în trecut, erau frecvente. Totuși, dato
rită marii dispersări a caselor de naștere, posibili
tăților limitate pe care aceasta le-a determinat in ce 
privește asigurarea cu personal medico-sanitar și 
baza materială necesară, s-a constatat că ele nu pot 
contribui la Îmbunătățirea continuă a ocrotirii mamei 
și copilului. Astfel, s-a născut ideea, urmată de fapte, 
a comasării și modernizării caselor de naștere. In loc 
de 13 case de naștere, în prezent funcționează doar 4 
pe lingă circumscripțiile sanitare rurale (în comunele 
Sîntlmbru, Cîrța, Lunca de Sus și Casln), care deservesc 
grupe de comune. Aș dori să insist asupra unor pro
bleme care au fost rezolvate încă din momentul reor
ganizării caselor de naștere. Este vorba de dotarea 
acestora cu mobilier și echipamentul necesar pentru 
lehuze și noii născuți. Sălile de naștere au fost dotate 
cu instrumente cu ajutorul cărora pot fi efectuate 
mici intervenții (de exemplu, transfuzii in prezența 
medicului specialist ai spitalului raional). O altă pro
blemă pe care o considerăm ca și rezolvată este cea a 
asigurării personalului medico-sanitar. Comasarea a 
făcut posibilă concentrarea cadrelor, incit la fie
care casă de naștere lucrează trei asistente de obste
trică-ginecologie, precum și personal auxiliar. Nivelul 
profesional mai ridicat al asistentelor asigură o îngri
jire calificată. De altfel, aceste cadre lucrează sub în
drumarea permanentă a secției de obstetrică-ginecolo
gie a spitalului raional. Totodată, pentru îmbunătățirea 
calității asistenței medicale, am luat măsuri în pri
vința activității de teren. în acest sens dispnnei ' S 
fiecare circumscripție de cadre care îndrumează ș 
videle să meargă la dispensar pentru examinările pe
riodice. Am căutat să închegăm o legătură cit mai 
strînsă între cadrele care lucrează in teren, la casele 
de naștere și la secția de specialitate a spitalului. 
Aceasta este Înlesnită de faptul că în prezent fiecare 
casă de naștere comasată dispune de static proprie de 
salvare. Autosanitarele rezolvă operativ transportul 
pacientelor la casa de naștere, respectiv al lăuzelor 
și a! noilor născuți acasă. Măsurile luate se dovedesc 
eficiente. Voi cita doar un singur indicator : mortina- 
talitatea a scăzut fată de 1957—1961 de la 1,6 la sută 
la 1,2 la sută. După informațiile de care dispunem, 
organizarea caselor de naștere comasate a dat rezultate 
bune și în alte regiuni.

înainte de a încheia țin să relev faptul îmbucurător 
că numărul gravidelor crește și în raionul nostru. 
Aceasta impune ca în viitorul apropiat să dăm în func
țiune o nouă casă de naștere la Sîndominic. De aseme
nea, în viitor, se va extinde secția de obstetrică-gine
cologie raională, a cărei modernizare a fost recent 
terminată, realizindu-se un plus de 20 paturi. Toate 
acestea vor contribui la Îmbunătățirea ocrotirii ma
mei și copilului în raionul nostru.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

rendaș — se plîngeau, la 
începutul anului 1907. Mi
nisterului de Interne, țăra
nii din Flămînzi (Botoșani) 
— a urcat prețul pămîntului 
cu fiecare an. La venirea, 
d-sale... ca arendaș a rostit 
cuvintele că are să ne facă 
să mulgem șapte o capră, 
să îmbrăcăm șapte un su
man și să ne servim șapte 
de un topor". într-o altă 
plîngere, țăranii din Tia- 
Mare (Romanați) arătau : 
„Jugul de fier care-l pur
tăm la gît, muncind la a- 
rendaș, ne-a adus în sapă 
de lemn; muncim ziua și 
noaptea și ne rămtne să
răcia curată".

în afara exploatării mo
șierilor și arendașilor, la 
adîncirea mizeriei și ruină
rii țărănimii contribuiau în 
mare măsură cămătarii. Ca
mătă reprezenta un adevă
rat flagel. Nevoia de bani 
sau de alimente îl obliga pe 
țăran să recurgă la împru
muturi, pentru care era silit 
să-și zălogească avutul ; 
dacă nu putea să înapoieze 
banii împrumutați în ter
menul stabilit, dobinda 
creștea mereu ; neputînd-o 
plăti la timp, el își pierdea 
pămîntul și tot ceea ce po
seda. Cît de împovărătoare 
erau dobînzile cămătărești 
încasate de la țărani ne-o 
dovedește o anchetă a Mi
nisterului Agriculturii din 
1900, care constata că do
bînzile ajungeau pînă la 300 
și chiar 500 la sută pe an.

Țăranii erau exploatați șl 
jefuiți și în procesul circu
lației produselor lor. Con- 
strînși'de ndvoi, ei își vin
deau produsele imediat 
după recoltă pe prețuri de
rizorii diverșilor speculanți 
de la care — în timpul ier
nii sau în primăvară — 
trebuiau să cumpere cereale 
pe preturi exorbitante, în 
condiții cămătărești.

Statul burghezo-moșie
resc supunea țărănimea u- 
nei extraordinare presiuni

Cercetările efectuate au 
scos la iveală faptul că, în 
raport cu anul 1860, la în
ceputul secolului al XX-lea, 
țăranului îi revenea de 2 ori 
mai puțin lapte, cu 27 la 
sută mai puțină brînză și 
cu .35 la sută mai puțină 
carne de porc. Scăzuse e- 
norm de mult consumul a- 
nual de porumb pe cap de 
locuitor, de la 230 kg in 1876 
la 146 kg în 1903, consumul 
mediu zilnic atingînd abia 
675 grame. Rația alimenta
ră a țăranului nu cores
pundea cerințelor normale, 
echilibrul său fiziologic era 
zdruncinat, prezentînd sta
rea caracteristică a inani- 
ției, a foamei cronice. în 
astfel de condiții nu este 
de mirare că bolile sociale 
erau foarte răspîndite la 
sate, în special pelagra, 
boala mizeriei, care — după 
cum se exprima savantul 
dr. Victor Bgbeș — „da de 
gol tot egoismul straielor 
superioare și exploatarea 
fără ‘ ‘ -
către

Pe 
mică 
nimea îndura suferințele și 
neajunsurile provenite din 
lipsa de drepturi politice, 
din metodele birocratice ți 
polițienești de administrare, 
din venalitatea ți corupția 
aparatului de stat.

Sistemul electoral cenzi- 
tor era în așa fel alcătuit 
că în timp ce 12 265 de 
moșieri, bancheri, fabricanți 
alegeau 121 de senatori și 
75 de deputați, iar 12197 
de orășeni alegeau 70 de 
deputați, 929 362 de țărani 
(aproape 5 milioane de oa
meni dacă socotim și fami
liile lor) erau reprezentări 
de 38 de deputați. De fapt 
cei 38 de 
cătuiau 
țărănesc, 
nici pe departe interesele 
țărănimii, ei fiind candidați! 
unuia dintre partidele de 
guvernămînt. Situația po-

te 16 saci, fie cu porumb, 
fie cu grîu, la gara Slatina.

Spolierea țărănimii era 
cu atit mai apăsătoare, cu 
cît avea loc în condițiile 
unei scăzute productivități 
a muncii, a unei rentabili
tăți extrem de mici a gos
podăriei țărănești. Țăranul 
își încheia munca istovi
toare a unui întreg an — 
după cum arăta secretarul 
Camerei de Comerț din Su
ceava — cu 
lanț : dacă 
propriu, îi 
cultura unui 
de 12 lei în__  , ....
6.50 lei în jud. Dorohoi, iar 
în jud. Suceava rămtnea 
dator cu 12,50 lei ; țăranul 
fără pămînt propriu, în ur
ma cultivării unui ha, ră- 
mînea dator în jud. Boto
șani cu 15 lei, în jud. Do
rohoi cu 19,50 lei, iar în 
jud. Suceava cu 39,50 lei.

Prin clauzele învoielilor, 
țăranii erau obligați 1) să 
lucreze pe moșia proprie
tarului cu toate forțele dis
ponibile ale familiei; 2) să 
iasă la muncă „de cînd se 
face ziuă și să stea pînă 
cînd se face seară" ; 3) luna 
lucrătoare fixată de mo
șieri și arendași era socoti
tă de 31 zile lucrătoare, 
uneori chiar și de 32 zile ; 
4) să angajeze copiii, pe 
sume derizorii, ca însoțitori 
la plugurile de pe moșiile 
proprietarilor. Majoritatea 
învoielilor conțineau și pre
vederea că țăranii „nu vor 
putea începe a munci pe 
seama lor, pînă ce mai în- 
tti nu vor fi terminat mun
cile cu care erau datori 
d-lor proprietari".

Aplicarea în practică a 
clauzelor învoielilor prile- 
juia alte nenumărate abu
zuri șl samavolnicii din 
partea moșierilor și aren
dașilor. Un contemporan al 
evenimentelor din 1907, 
V. M. Kogălniceanu, arăta, 
în studiul său ..Un cuvînt

Foto t 
Gh. Vlnțllă

în holul clădirii 
C.E.C. din Calea 
Victoriei - Bucu

rești
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următorul bi- 
avea pămînt 

revenea, din 
ha. un venit 
jud. Botoșani,

milă a țăranului de 
moșieri și arendași". 
lîngă situația econo- 
extrem de grea, țără-

deputați, care al- 
așa-zisul colegiu 

nu reprezentau

conducînd mașina nr. 31 PI 748 a ac
cidentat o femeie, iar Dumitru Anghel 
a răsturnat autocamionul nr. 21 PI. 483, 
plin cu oameni — salariați ai șantie
rului. Pe plan general, se impune re
vizuirea actualelor norme — tarif 
care să corespundă atît necesități
lor bănești ale conducătorilor auto, 
dar să fie și bariere în calea exce
selor de orice natură. Oricînd, în 
asemenea curse accidentele nu mai au 
nimic înfîmplător. Fatalitatea este ca un 
corolar al acelui salariu sporit, pe care-l 
iau la sfîrșit de lună. Tot din experiență 
personală, țin să spun că unii șoferi, 
„ciupind” cit mai mulți bani, își îneacă

„baciu Ion”, care merge cu căruța fără 
felinar ; sînt oameni cunoscuți, cinstiți de 
tot satul, și li se iartă — iar focmai de 
la acel „nimic”, trecut cu vederea, iese 
nenorocirea, lată de ce cred că mili
țienii trebuie să fie neîngădui- 
fori cînd e vorba de respectarea nor
melor în vigoare menite să asigure 
securitatea circulației publice. Nu ne 
putem juca cu viețile oamenilor, 
de dragul de a fi „cumsecade".
O gravă abatere de la îndatoririle ce-i 
reveneau a comis anul trecut șeful de 
post din comuna Sieufi, cînd a permis 
șoferului Simionca, aflat sub influența al
coolului; să se urce la volanul mașinii

Tributul accidentului
(Urmare din pag. I) • SISTEM DE NOR

Constituirea unui asemenea corp ele 
voluntari de circulație va exercita o 
considerabilă influență pentru normali
zarea circulației pe drumurile publice, 
nu numai prin faptul că va lărgi sfera 
de cuprindere și sesizare a organelor 
miliției, dar și prin aceea că va ză
dărnici unul din subterfugiile „clasice" 
ale infracționișfilor. Se știe că de re
gulă aceștia cînd văd lucrătorul de 
miliție în uniformă ori mașina cu în
semnele miliției sau postul de control 
devin niște mielușei ai volanului, pen
tru ca la cîteva sute de metri mai 
încolo să se dezlănțuie în curse nebu
nești, întreceri ambițioase etc. De
sigur, cu totul alta ar fi situația dacă 
asemenea iresponsabili ar fi reținuți de 
ideea că poate autovehiculul pe care 
vor să-l depășească în locuri neper- 
mise este condus tocmai de un agent 
voluntar de circulație. Proverbul 
românesc zice că „frica păzește 
pepenii". Și într-adevăr, unor aseme
nea oameni din vina cărora se aruncă 
doliu în familii și devin ticsite sălile 
„Salvării" și ale spitalelor trebuie să li se 
inoculeze frica.

Sîntem conștienfi că miliția va avea 
un sprijin efectiv din partea acestor 
conducători auto, că circulația pe dru
murile publice se va îmbunătăți, avînd 
astfel de cîștigat, în primul rînd, so
cietatea.

Neculai MARAȘTEANIJ
București

MARE SAU STIMULENT
DE ACCIDENTE?

oboțeala în alcool. Sistemele de co
mandă — ale omului — biciuite zilnic, 
cedează și mai mult, ruginesc înainte de 
vreme, facilitînd accidentele.

Irig. Alexandru IORGULESCU 
serul secției auto — 
întreprinderea regională 
de construcții-montaj Pitești

NOTA REDACȚIEI : Concomitent cu a- 
ceasfă propunere, la redacție s-au pri
mit și alte scrisori (llie Petruf — Fălti
ceni, Stancu V. Mihai — str. Vespasian 
54, București, Marin Dragu — Timișul 
de Sus), prin care se cere formarea 
unui activ obștesc cu reale împuterniciri 
eare să ajute miliția în acțiunea de 
prevenire a accidentelor de circulație.

în 
linia 
rilor 
constituie o cauză importantă de ali
mentare a accidentelor. Este adevă
rat. Experiența șantierului petrochimic 
din Pitești vine și subscrie în acest 
sens. Unde duce acest sistem de re
munerație î Să apelăm la fapte. în 
dorința de a obține un eîștig cît mai 
mare, cu orice preț, unii dintre sala- 
riafii noștri, în loc să meargă pe dru
mul practicabil balastiera Zeama Rece— 
șantier, folosesc un altul mai, scurt cu 
3 kilometri, dar complet deteriorat. 
Consecința : dese avarii tehnice (ru
peri de arcuri, sisteme de transmisie 
ete.), o oboseală excesivă a șoferilor 
din cauza zdruncinăturilor și a concen
trării cu care trebuie să evite totuși 
gropile mai mari. De aici și imposibi
litatea, uneori, ca reflexele să răspun
dă prompt la desele solicitări.

Ca să facă tot mai multe curse, șo
ferii circulă cu viteză excesivă. Ei 
ajung astfel o adevărată spaimă a 
drumurilor publice, dînd un pro
centaj considerabil de accidente. Și 
cum vehiculul pe care-l conduc este 
vehicul greu, autocamion, auto
basculantă, un mare număr din a- 
ceste accidente se soldează cu ca
zuri mortale. în plus, mașina supra
încărcată, în ioc de 
în loc de 10 tone 
de-ajuns să cedeze un șurub și gata, 
angrenajele nu mai 
înainte... Exemple ar fi destule, dar îmi 
vin în minte numai două : X. Ghera,

ancheta recent apărută se sub- 
ideea că remunerarea conducăto- 
auto în funcție de tona/kilometru

3 tone — cu 5,
— 14 ș.a.m.d. E

funcționează ca

• DE DRAGUL DE A FI
PREA „CUMSECADE"?

Circulația rutieră în raionul Bistrița 
s-a intensificat considerabil în ulti
mii ani, mai ales de cînd s-au deschis 
numeroase șantiere, puncte turistice, ca 
să nu mai vorbim că au fost dotate cu 
mașini și tractoare aproape toate între
prinderile industriale și unitățile agri
cole.

De la început trebuie spus că nu s-a 
reușit să se asigure strictul necesar în 
ceea ce privește marcajele, indicatoa
rele și hărțile orientative. Mai sînt încă 
destule porțiuni de șosea periculoase 
în care lipsesc sistemele de avizare. 
Multe drumuri comunale sînt întreți
nute prost, nu toate trecerile peste ca
lea ferată sînt asigurate.

Aș vrea să menționez însă și efec
tul negativ al unor atitudini de to
leranță excesivă ale unor lucrători 
de miliție care trec cu vederea 
unele abateri de la regulile și legile 
de circulație, considerîndu-le „mi
nore", dar care pot avea consecințe 
din cele mai grave. In general, între 
locuitorii unei comune și milițieni există, 
cum este și firesc, relații prietenești. Și 
uneori legături de rubedenie. $i-i vorba 
la un moment dat de o greșeală a lui 
„nea Vasile", „badea Ghecrghe" sau

ce transportă cîteva zeci de consăteni. 
Rezultatul ? Mașina s-a răsturnat, pro- 
vocînd rănirea a 26 de persoane.

Totodată, ne izbim aproape zilnic de 
același refren : „Nu găsim «ochi de pi
sică», farurile nu funcționează, dinamu
rile de bicicletă ies din uz după două- 
trei săptămîni". Degeaba am inițiat 
concursuri „Cine știe, circulă” în toate 
satele și comunele, dacă concomitent 
cu cunoașterea regulilor de cireulafie, 
posesorii de vehicule nu-și pot procura 
piesele necesare respectării acestor 
reguli. îl amendezi pe un biciclist pen
tru că nu are „ochi de pisică", dar 
ești convins că nici mîine nu va avea, 
Pentru mulți, bicicleta este principalul 
mijloc de locomoție între casă și lo
cul de muncă. Ce faci, tl amendezi In 
fiecare zi, cînd știi că nu-i el de vină ? 
Și totuși, legea e lege. Te întrebi însă : 
n-ar putea Ministerul Comerțului Inte
rior să se îngrijească de producerea 
și desfacerea acestor piese — strict 
necesare pentru respectarea regulilor 
de circulație pe drumurile publice?

Locotenent Florin SIMINA 
șeful serviciului circulație — 
raion Bistrița; regiunea Cluj

în același sens, am mai primit 
unele scrisori, din care extragem :

• INFRACȚIUNI lN
CASCADĂ
TUTUROR

In văzul

...Este incontestabil că avem încă un 
public — fie pietoni, fie conducători 
de autovehicule — insuficient de dis
ciplinat. O anumită acțiune de educație

se duce, dar, după părerea mea cu 
insuficientă fermitate.

în acest sens, aș vrea să mă refer la 
insuficienta severitate din partea 
lucrătorilor de miliție față de 
anumite infracțiuni care se petrec 
sub ochii lor.

Cîteva exemple le-aș numi notorii : 
trec aproape zilnic prin piața Scînteii. 
Legea are prevederi clare cu privire la 
regulile de circulație în piețe cu sens 
giratoriu ; totuși, sub ochii milițianului 
de serviciu aceste reguli sînt încălcate 
de nenumărate ori, prioritatea revenin- 
du-i celui care „intră" mai agresiv. Să 
ne mai mirăm de frecvența accidentelor 
in această piață ?

Sau, alt caz, în plin centrul Capitalei, 
în fața cinematografului „Patria" există 
o trecere pentru pietoni. Legea circula
ției — lege de stat — obligă pe condu
cătorii de autovehicule să oprească în 
dreptul unor astfel de treceri și să dea 
prioritate pietonilor. în practică, ce se 
întîmplă ? De sute de ori pe zi, minut 
eu minut se poate vedea cum mașinile 
se năpustesc prin această trecere, iar 
pietonul este cel care trebuie să se 
ferească și să le dea întîietate. Legea 
nu se respectă, iar milițianul din acest 
post privește cu impasibilitate.

Te întrebi ! de ce să nu fie sancțio
nate cu promptitudine, fără răgaz 
asemenea abateri pină, cum spune 
vorba, va „intra la cap" necesita
tea respectării regulilor de circu
lație ?

Cred că Direcția Miliției Capitalei are 
aci euvîntul.

Constantin NICULESCU
București

P. S. Sînt vreo două săptămîni 
de cînd s-a ridicat în ziar problema 
reglementării circulației în locuri 
aglomerate ca Piața Unirii, Piața 
Dorobanți. Or, miliția ne obișnuise 
cu mai multă operativitate...

• CHIRURG SAU ȘO
FER? ANALOGII PE
SCARA RĂSPUNDERI
LOR

Ori de eîfe ori se analizează cau
zele accidentelor de circulație se iau 
în considerare trei factori : om, vehi
cul, șosea. In majoritafea covîrșitoare 
a cazurilor vina pentru provocarea u- 
nui accident o poartă omul — con
ducător la volan sau pieton.

Condiția de bază în evitarea orică
rui accident de circulație este starea 
de sănătate a aceluia care conduce

autovehiculul. Pornind de la exams*  
medical obligatoriu pentru obținertc 
permisului de conducere, pînă la cu
noașterea unor condiții cu implicații 
medicale, rețeaua sanitară poate parti
cipa activ și la combaterea „epidemiei” 
accidentelor. Examenul medical permite 
depistarea la timp a unor deficiențe 
fizice sau psihice incompatibile cu ca
litatea de conducător auto. Consider 
că actualul mod de examinare me
dicală, sumar, ar trebui lărgit cu 
examene mai complexe — teste 
psihologice — pentru a putea des
cifra mai clar aptitudinea de a con
duce.

Dintr-un studiu recent reiese că 
cele mai semnificative accidente la noi 
In țară sini cele provocate din vina 
șoferilor — datorită vitezei excesive, 
consumului de alcool, depășirii ne
regulamentare, neatenției in timpul 
conducerii și, bineînțeles, din vina pie
tonilor. Intre aceste cauze, care im
plică răspunderea conducătorului eufo, 
consumul de alcool este important și 
alarmant. Pînă și consumul „nevino
vat" al cîtorva pahară de bere sau vin, 
nemaivorbind de băuturile tari eare 
realizează rapid o creștere a concentra
ției de alcool in singe, se manifestă 
printr-o stare de excitabilitate eu scă
dere mare a inhibiției ; comportarea 
devine necontrolată, spontană și lipsită 
de critică. „Curajul" sporit datorat scă
derii simțului critic duce la depășiri de 
viteză, nerespectarea regulilor de cir
culație, la reflexe tardive, lente care în 
ultimă instanță se traduc prin accidente.

Fără a exagera pericolul pe care-l 
prezintă consumul de alcool, subliniez 
că se omite de multe ori acțiunea 'Sa 
tardivă. Deși se întîmplă că anumiți 
conducători auto nu consumă alcool eu 
ocazia conducerii, unii fac abuz tn ore
le libere și se aleg cu tulburările tar
dive ale intoxicației alcoolice. A doua 
zi, deși alcoolul s-a eliminat din corp 
efectele sale dăunătoare asupra siste
mului nervos persistă ; starea de obo
seală produce tulburări ale atenției, ca 
și a reacției prompte de lungă durată.

Aș vrea să fac aici o analogie Intre 
răspunderea profesiunii de chirurg și. a 
celei de conducător auto. Deși ele se 
caracterizează prin semnificații și pre
ocupări cu totul deosebite, prejudiciul 
pe care-l pot aduce sănătății omului 
îi apropie pe coordonatele responsa
bilității morale. De aceea te întreb, con
ducător auto : Ce părere si avea 
dacă înaintea unei intervenții chi
rurgicale, hotăritoare pentru viața 
ta sau soarta familiei tale, chirur
gul „pentru a lua curaj" sau in
fringe oboseala ar consuma alcool ?

dr. Ion OUAI
șef de sector la Institutul 
de Cercetări Științifice 
Medico-Legale București
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O probă fun
SURPLUSUL DE

damentală a MUNCITORI ESTE

competenței INDICIUL INCA

ne-a spus tov. Dinu Toma, 
inspector la filiala din 
Cîmpulung a Băncii Na
ționale — este mare dis
proporția dintre numărul 
muncitorilor productivi și 
celor auxiliari. Din totalul 
de 2 710 muncitori, 1 491 
sînt auxiliari (inclusiv scu- 
lăria și mecanicul-șef).

a
ne-a o- 
Manole

PACITĂȚIl DE A

economice a SE ASIGURA

cadrelor de ras CREȘTEREA PRO

DUCTIVITĂȚII

pundere din in
MUNCII.

dustrie: I Fiecare salariat — mun
citor, tehnician, inginer și 
funcționar — trebuie să 
aibă o justificare deplină

A TITUDINEA
FATĂ DE

PROBLEMA

PRODUC TI
VITĂ ȚII

pune obligatoriu 
Cu ce forțe umane

elementul esențial, 
în desfășurarea pro-

Atunci cînd se analizează ac 
tivitatea economică a unei între 
prinderi, se 
întrebarea: 
s-a realizat producția ? Forța de 
muncă este 
hotărîtor
cesului producției materiale, iar 
utilizarea rațională a acesteia 
constituie o cale importantă pen
tru creșterea productivității mun
cii. In acest sens, Ia Plenara C.C. 
al P.C.R. din 21-23 decembrie 
1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta: „întreprinderea trebuie să 
fie astfel organizată, îneît produc
ția și munca să corespundă ni
velului mondial, să asigure fie
cărui muncitor posibilitatea ca în 
timpul legal de lucru să-și valo
rifice pe deplin capacitatea, cores
punzător condițiilor tehnice exis
tente". Ancheta întreprinsă în 
cîteva unități ale industriei cons
tructoare de mașini, ușoare și 
economiei forestiere a constatat 
tendința consumului ridicat de forță 
de muncă, a menținerii unui mare 
număr de muncitori neproductivi, 
rezerve de fructificare a posibi
lităților oferite de organizarea 
științifică a producției și a mun
cii.

ffi

IjJ]

în angrenajul producției, 
angajarea lui să fie core
lată cu cerințele reale ale 
activității întreprinderii. 
La Uzina mecanică Mus
cel, unde am început in
vestigațiile, există în a- 
cest domeniu un unghi 
defectuos de vedere.

începutul lui 1967 a gă
sit uzina cu circa douâ 
sute de oameni peste 
numârul planificat.

Ignorînd acest surplus de 
forță dezțnuncă, tov. Vic
tor Națjmj directorul uzi
nei, SUȘțlHSt

— Trei trimestre din 
anul trecut, forul tutelar 
nu a considerat că numă
rul mediu scriptic de sa- 
lariați este prea mare și a 
făcut aceasta abia în tri
mestrul IV. In 1967 pro
ducția trebuie să crească 
cu 20 la sută față de anul 
trecut; trebuie deci să 
sporească corespunzător și 
numărul mediu scriptic de 
salariați.

Directorul Uzinei meca
nice Muscel nu înțelege 
necesitatea eforturilor 
pentru folosirea raționa
lă și economisirea for
ței de muncâ. El este in
dignat că forul de resort 
nu suplimentează numărul 
mediu scriptic de salariați. 
Foarte bine că ministe
rul nu încurajează risipa 
forței de muncă. De altfel, 
la direcția generală de 
resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini am aflat că Uzina 
mecanică Muscel trebuie 
să realizeze planul pe a- 
cest an fără nici o nouă 
angajare. Numai așa pro
ductivitatea muncii va pu
tea să crească aici în acest 
an cu 21 la sută față de 
realizările din anul trecut.

— La această uzină —

Exemple de risipă 
forței de muncă 
ferit și tov. 
Bivol, secretar al comite
tului de partid din uzină. 
Cu luni în urmă, s-a în
tocmit un studiu asupra 
depozitării și manipulării 
materialelor, pînă la in
trarea lor în secții. S-a 
preconizat concentrarea 
depozitelor în barăci me
talice, care ar permite 
mecanizarea transportului 
intern prin conveiere și, 
deci, scăderea numărului 
de muncitori ocupați eu 
aceste operații auxiliare. 
Amenajarea depozitelor 
s-ar putea executa prin 
credite bancare, obținîn- 
du-se o importantă efi
ciență economică. Dar 
conducerea uzinei nu in
tenționează să treacă la 
materializarea acestei so
luții și a altora, propuse 
de muncitori, maiștri sau 
ingineri. De aceea se fo
losește multă mînă de lu
cru necalificată.

Poziția pe care se si
tuează conducerea uzinei 
muscelene provoacă o a- 
dîncă surprindere. Direc
torul pleacă de la premise 
total greșite, ce vin în dis
cordanță gravă cu intere
sele și preocupările cadre
lor din economie, cu sar
cinile trasate de partid 
pentru buna utilizare a 
forței de muncă, pentru 
creșterea productivității 
muncii. în ultimă instan
ță, această poziție expri
mă o mentalitate economi
că înapoiată, care nu poa
te decît să dăuneze nivelu
lui activității productive a . 
uzinei, rezultatelor practi
ce pe care această între
prindere trebuie să^le dea 
economiei naționale. Mi
nisterul are obligația să 
combată o asemenea ten
dință dăunătoare și să aju
te colectivul uzinei în 
fructificarea largă a rezer
velor de care dispune pen
tru creșterea productivi
tății muncii.

Oarecum similară e si
tuația și la Uzina meca
nică Timișoara.

— De ce s-a depășit nu
mărul mediu scriptic de 
salariați prevăzut anul 
trecut ?

— Nu văd o mare defi
ciență in aceasta, pentru 
că am realizat și o pro
ducție suplimentară — 
justifică tov. Gheorghe 
Boșnlac, directorul uzinei.

Uzina a depășit planul 
de producție cu 2,6 la 
sută numai cu prețul utili
zării unei cantități sporite 
de forță de muncă. Sur
prinde, deci, părerea di
rectorului întreprinderii, 
care socotește că, pe mă
sură ce producția este mai 
mare, să sporească și nu
mărul salariaților. în a- 
cest caz nu se îndeplineș
te unul din obiectivele 
fundamentale ale politicii 
partidului — creșterea 
continuă, în ritm ascen
dent a productivității 
muncii. Cerem conducerii 
uzinei să reflecteze asu
pra acestei chestiuni, în- 
trucît este vorba de no
țiuni elementare de eco
nomie politică ce trebuie 
însușite.

— Cadrele de conduce
re de la întreprinderea a- 
mintită, ca și de la Uzina 
de radiatoare și băi din 
Capitală, C.I.L. Pipera sau 
„Țesătura"-Iași — ne-a 
relatat tov. Constantin 
Rădulescu, director în Di
recția Centrală 
tică •— ignoră 
potrivit cărora

depășirile 
trebuie să 
îndeosebi prin valori
ficarea posibilităților 
și rezervelor interne, 
pe calea creșterii 
productivității mun
cii,

singurul mijloc care a- 
sigură ridicarea în ritm 
rapid a eficienței pro
ducției.
o.......................

șită 
la 
re 
cut 
nul 
porție de 100,1 la sută. E 
bine — am putea spune 
la prima vedere. Numă
rul planificat de salariați 
a fost întrecut însă cu 
peste 300, astfel că sarci
na de creștere a produc
tivității muncii nu a fost 
nici pe departe realizată. 
Mai poate fi vorba, în a- 
cest caz, de o bună gos
podărire a 
muncă ? Nu 
tor, această uzină, pusă 
în funcțiune de peste trei 
ani, nici azi nu a reușit 
să lucreze la capacitatea 
proiectată. Deficiențele 
care se manifestă 
losirea forței de 
sint o cauză 
pală a stării de 
grave care dăinuie la a- 
ceastă întreprindere a 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

de Statis- 
indicațiile

de plan 
se obțină

situație cu totul ie- 
din comun există 

Uzina de raidiatoa- 
și băi. Anul tre- 

ea și-a îndeplinit pla- 
de producție în pro-

forței de 
întîmplă-

în fo- 
muncă 
princi- 
lucruri

Cu prilejul anchetei s-a 
mai desprins că tendința 
de a angaja cu ușurință 
forță de muncă suplimen
tară este alimentată și de 
practica recalculării fon
dului de salarii. Tov. 
Nicolae Ghiea, director 
adjunct în Banca Națio
nală, a făcut, în acest 
sens, propunerea

să se îmbunătățească 
sistemul actual de 
reevaluare a fondului 
de salarii,

și anume, de a nu se face 
un simplu calcul aritme
tic de majorare a aces
tuia direct proporțional 
cu nivelul îndeplinirii 
planului producției globa
le, ci

ținîndu-se seama de 
respectarea proporției 
prevăzute pentru de
pășirea producției 
prin creșterea pro
ductivității muncii.

în acest caz, conducerile 
întreprinderilor nu vor 
mai putea mări numărul 
salariațiloi- sub paravanul 
depășirii producției globa
le, menținînd o pro
ductivitate a muncii scă
zută. în acest fel, orice 
angajare de salariați tre
buie justificată, iar spo'rul 
de producție s-ar obține 
într-o mai mare măsură 
pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Faptele relatate, păre
rile exprimate demon
strează că situațiile nega
tive care există în unele 
întreprinderi au la bază 
și o greșită înțelegere a 
cerințelor economice ac
tuale, a sarcinilor trasate 
de Plenara din decembrie 
1966 a C.C. al P.C.R. în 
legătură cu lupta pentru 
ridicarea eficienței econo
mice în industrie. De a- 
ceea, este necesar să se 
depună eforturi multiple 
pentru a descoperi și pune 
în valoare posibilitățile pe 
care nivelul tehnic ridicat 
al producției le oferă pen
tru creșterea eficienței 
utilizării forței de muncă.

dustria bumbacului din 
Capitală. De multe luni, 
aici procesul de fabricație 
se desfășoară defectuos. 
Circuitul materiei prime 
e o dovadă. După des
facerea baloților, cură
țire și bataj, bumba
cul merge întîi la carde 
la etajul I al corpurilor A 
și B, apoi la laminoarele 
și flyerele situate la par
terul corpului B și la pri
mul ■ etaj al corpului C. 
Flyerele fine se află la 
parterul corpului C, iar 
ringurile sînt împrăștiate 
în alte cinci locuri dife
rite. Ca urmare, persona
lul auxiliar se ridică la 
peste 40 la sută din tota
lul salariaților întreprin
derii. Situația este deter
minată de reconstrucția

lor în fabricație se face 
după tehnologia de grup.

— Bine, dar maistrul 
Dumitru Marin ne-a spus 
că comenzile T-311 și 
T-312, privind fabricarea 
a două cărucioare de tur
nare de același tip, au fost 
introduse în fabricație se
parat.

— Să chem tehnologul 
șef. El ne va lămuri!

Și a venit tehnologul 
șef, care ne-a lămurit: 
introducerea lansării în 
fabricație a produselor pe 
elemente tipizate se află 
și azi în faza de... pregă
tire. Ce dovedește aceas
ta ? Conducerea uzinei ti
mișorene 
realitatea 
tivității
ții lor și serviciilor. Ea nici 
nu urmărește consumul de

nu cunoaște 
asupra ac- 

concrete a sec-

anchetă economică
realizată de ing. Nicolae PANTILIE, Gheorghe CÎRSTEA 
și Nistor ȚUICU

lucrările 
nejusti- 
zile. 
generală

...PE BAZA OR

GANIZĂRII SUPE

RIOARE A PRO

DUCȚIEI

Aminteam de cazul Uzi
nei mecanice Timișoara. 
Aici nu am întîlnit numai 
justificări, de genul celei 
a directorului uzinei, ci 
și păreri realiste, după 
care sarcinile pe 1967, 
simțitor sporite față de 
anul trecut, pot fi reali
zate cu actualele forțe și 
capacități, fără să se an
gajeze aproape trei sute 
de muncitori în plus, așa 
cum se prevede în plan. 
Dar, trebuie intervenit 
energic pentru perfecțio
narea organizării produc
ției și a muncii. Iată punc
tul de vedere al maistrului 
loan Farcaș, de la 
construcții metalice

— Confecționarea 
ralelor-turn.se face 
pe mai multe 
halei secției, cu numeroase 
încrucișări și întortocheri, 
ce necesită oameni în plus 
pentru transportul pieselor 
și subansamblelor. Nu în
țeleg de ce la acest produs 
— ca și la tractorul fo
restier, autovehiculele 
pentru transportul mineri
lor, autoîncărcătorul de 3 
tone — nu se trece la or
ganizarea producției în 
flux continuu. Experiența 
noastră proprie — boghiu- 
rile de vagoane se con
struiesc în flux — și a al
tor uzine arată că se poa
te obține astfel un spor 
însemnat la productivita
tea muncii, oamenii se 
specializează, calitatea 
produselor crește.

Referindu-se la organi
zarea producției la aceas
tă uzină, la deficiențele 
în folosirea forței de mun
că, a utilajelor și spațiilor 
secțiilor, tov. ing. Tranda
fir Cocîrlă, secretar al 
Comitetului regional Ba
nat al P.C.R., ne-a spus l

— La această întreprin
dere ceva nu este în re
gulă. Este necesar ca 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să 
creeze uzinei un profil de 
producție mai clar.

Părerea merită studiată. 
Precizarea profilului uzi
nei ar fi în favoarea mai 
bunei organizări a pro
ducției și a muncii, a fo
losirii raționale a forței 
de muncă. Dar să nu ui
tăm punctele de vedere 
din uzină, care susțin

că cei aproape 300 
de muncitori, prevă- 
zuți în plus în pla
nul forței de muncă 
pe 1967, nu mai 
trebuie angajați, că 
este posibil cu for
ța de muncă existen
tă să se îndeplinească 
sarcinile 
acest an.

Deficiențe 
constatat și 
întreprinderii

secția

maca- 
la noi 

trasee ale

de plan pe

mari am 
la filatura 
pentru in-

acestei secții, 
fiind tărăgănate 
ficat de luni de

La Direcția 
a industriei bumbacului, 
din Ministerul Industriei 
Ușoare, tov. Nicolae Un- 
gureanu, șef de ser viciu, 
preciza că într-un viitor 
apropiat se va înființa și 
la această întreprindere 
un serviciu de organizare 
a producției.

— Pînă atunci —, l-am 
întrebat — s-a cerut con
ducerii întreprinderii sau 
specialiștilor din minister 
să analizeze procesul de 
fabricație și să intervină 
pentru perfecționarea lui?

— Nu — ne-a răspuns 
interlocutorul — aici nu 
s-a întreprins nimic. Din 
ramura noastră, numai la 
„Dacia"-București s-au 
luat măsuri mai serioase 
pe linia organizării supe
rioare a producției și a 
muncii.

Consecințele inerției e- 
xistente în întreprinde
rile industriei bumbacu
lui, în ce privește organi
zarea științifică a produc
ției, sînt evidente. Cînd 
se vor hotărî tovarășii 
din această direcție gene
rală și de la întreprin
derea pentru industria 
bumbacului să privească 
cu toată seriozitatea sar
cinile exprese trasate în 
legătură cu 
Plenara din 
1966 a C.C. 
Doar nu este 
chestiune de 
bunăvoința unuia ’sau al
tuia, ci de îndatorirea ma
joră de a interveni cu 
toată energia pentru a 
traduce în viață politica 
partidului privind crește
rea eficienței activității e- 
conomice.

Revenim la Uzina me
canică Timișoara. Cadre
le tehnice și economice 
de aici consideră că un 
mijloc eficient, cu aplica
bilitate imediată, pentru 
organizarea superioară a 
procesului de producție 
constă în îmbunătățirea 
programării operative și 
lansării comenzilor.

— Lansarea comenzilor 
în fabricație este deosebit 
de greoaie și dificil de 
urmărit — ne-a 
maistrul Dumitru 
Aceleași repere se 
fecționează separat 
care 
deși, uneori, 
sînt introduse 
ție in aceeași 
cîteva zile.

Solicitîndu-1 
dă acestei critici, 
și la întrebarea : de 
nu 
scopul introducerii unor 
metode optime, eficiente 
de lansare a comenzilor, 
directorul uzinei din nou 
s-a justificat:

— Încă din 1965 s-a tre
cut la tipizarea reperelor 
și subansamblurilor pen
tru mașinile de transpor
tat și ridicat, iar lansarea

forță de muncă și nu 
poate lua, în cunoștință 
de cauză, cele mai bune 
decizii pentru perfecțio
narea activității producti
ve. Și acest fapt demons
trează o dată în plus că 
aici e vorba de un stil de 
conducere empiric, care nu 
se bazează pe studierea 
realității din întreprinde
re, a factorilor ce acțio
nează în sens pozitiv sau 
negativ. De la un ase
menea stil de muncă ne
științific e foarte greu să 
se obțină rezultate favo
rabile în determinarea 
unui curs pozitiv al mun
cii. Ministerul și organele 
locale au datoria să acor
de un sprijin eficace con
ducerii acestei uzine.

IN LOCUL NOR

MELOR ȘTIINȚE

FICE DE MUNCĂ

IMPROVIZAȚII

aceasta de 
decembrie 

al P.C.R.? 
vorba de o 
discuție, de

spus 
Marin.

con- 
la fie- 
parte,comandă în

comenzile 
fabrica- 
sau la

in 
zi.

să răspun- 
precum 

ce 
s-au luat măsuri în

La sfîrșitul lunii ianua
rie din acest an, Direcția 
regională a economiei fo
restiere Suceava a avut un 
număr de circa 300 de sa
lariați peste prevederi.

— Deși, în medie, pe 
direcția regională, indicii 
de mecanizare a lucrări
lor de exploatare a lem
nului s-au realizat — 
ne-a spus ing. Mircea 
Mercheș, șeful serviciului 
mecanizare — sînt încă 
unele întreprinderi care 
nu folosesc integral uti
lajele din dotare. La În
treprinderea forestieră 
Vatra Dornei, productivi
tatea fizică stabilită la 
funicularele pasagere s-a 
îndeplinit in proporție, de 
30 la sută, iar la funicu- 
larul tip „Mineciu", de 
numai 24 la sută. O bună 
parte din fierăstraiele me
canice nu sint utilizate.

— Și care sînt conse
cințele ?

— După unele calcule, 
dacă se utilizau integral 
fierăstraiele mecanice, nu
mărul muncitorilor din 
exploatările întreprinderi
lor noastre se putea re
duce cu cel puțin 50 de 
oameni.

Credem că D.R.E.F.-Su- 
ceava și Ministerul Eco
nomiei Forestiere vor me
dita asupra acestor cal
cule elementare, capabile 
să permită canalizarea e- 
forturilor spre folosirea 
integrală a capacității u- 
tilajelor și mecanismelor 
existente în exploatări.

— Evident, mecaniza
rea are însemnătatea ei — 
ne-a spus tov. Manole Bi
vol. Dar pentru utilizarea

rațională a forței de mun
că se impune și îmbunătă
țirea normării muncii. 
La noi, numărul celor 
care lucrează in acord 
este mare. Dar normele 
nu au întotdeauna o bază 
reală, îndeplinirea lor 
este foarte ușoară. Nive
lul mediu de circa 135 la 
sută de îndeplinire a nor
melor, ’atins in ultimele 
luni, este concludent. 
Aceste norme nu sînt 
stimulatoare, nu dezvoltă 
inițiativa oamenilor spre 
creșterea productivității 
muncii.

— Ce aveți de spus în 
legătură cu acest exem
plu ? — l-am întrebat pe 
tov. ing. Petre Isac, di
rector în Comitetul de 
Stat pentru Problemele 
Organizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării.

— Chestiunea care tre
buie analizată se referă 
la baza de întocmire a 
normelor. In uzinele con
structoare de mașini, pes
te 91) la sută dintre ele 
sint tehnice. Cel puțin așa 
se raportează în dările de 
seamă statistice. Aceas
ta nu reflectă întotdeauna 
realitatea, întrucît unele 
norme de muncă sînt so
cotite ca „tehnice", deși 
ele nu se întemeiază pe 
calcule precise, pe crono- 
metrări și fotografieri ale 
fazelor și operațiilor de 
lucru. Din analizele în
treprinse la cîteva uzine 
— „Balanța" și „Indepen- 
dența“-Sibiu, „1 Mai“- 
Ploiești — a rezultat că 
elaborarea normelor și 
normativelor de muncă lo
cale se face pe baza unor 
indicații metodologice în
vechite.

— Cum vedeți soluțio
narea normării muncii ?

— întreprinderile, 
sub controlul direct 
al ministerelor tute
lare, trebuie să ac
ționeze mai opera
tiv in direcția ac
tualizării normelor, 
punerii lor pe baze 
reale, corespunză
toare dotării cu uti
laje și instalații per
fecționate.

în această acțiune trebuie 
evitată acea tendință de 
ajustare a normelor, cum 
se mai procedează pe ici, 
pe colo.
norme 
ne nu 
tarea 
vedere 
condițiilor 
moment dat,

ci și să se acționeze 
în direcția perfecțio
nării organizării pro
ducției și a muncii, 
creșterii dotării cu 
scule și dispozitive 
de mare productivi
tate.

Numai astfel, normele sta
bilite vor conduce la eco
nomisirea și sporirea efi
cienței muncii cadrelor 
din întreprinderi.

Elaborarea de 
științifice presupu- 
numai fundamen- 
lor din punct de 

tehnic, potrivit 
create la un

ATI CALCULAT

CIT COSTĂ STAG

NĂRILE MAȘINI

LOR?

CINE PLĂTEȘTE ?

Cînd am fost la Uzina 
mecanică Muscel, nu lu
crau cîteva mașini-unel- 
le. Tov. Gheorghe Ștetă- 
nescu, directorul adjunct 
al uzinei, ne-a relatat că... 
„din lipsă de materiale'1. 
Forul tutelar nu a dat re
partiții potrivit cerințelor 
producției.

— Probleme asemănă
toare se pun și in unele 
întreprinderi din regiu
nea Banat — ne-a arătat

tov. ing. Trandafir Co- 
cirlâ. De pildă, la fabrica 
„6 Martie" din Timișoara, 
aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor. 
Nu înțelegem de ce anul 
trecut s-au făcut in a- 
ceastă întreprindere inves
tiții de circa 20 milioane 
lei și s-a angajat forță de 
muncă suplimentară, pen
tru ca anul acesta forul 
tutelar 
teze.

Se pare că Ministerul 
Industriei 
nu poate da, în cazul de 
față, explicații raționale. 
Ca și Ministerul Indus
triei Ușoare, a cărei în
treprindere pentru indus
tria bumbacului din Capi
tală are numeroase stag
nări în producție.

Iată, la țesătorie, opririle 
din diferite motive s-au 
ridicat anul trecut la 
circa 276 000. ore-mașină. 
Ați calculat cît s-a pier
dut în acest timp ? — 
l-am întrebat pe tov. loan 
Tufă, directorul întreprin
derii.

— Nu... dar putem face 
imediat socoteala. Intr-o 
oră, un război produce, 
în medie, circa 3 mp de 
țesătură; S-au pierdut, 
deci, aproape 730 000 mp 
de țesături din bumbac.

Tov. ing. Victor Ignat, 
prezent la discuție, ne-a 
relevat un alt aspect: 
„Pare paradoxal că, deși 
avem oameni în plus, în
treprinderea noastră duce 
lipsă de țesătoare și fila
toare. Din această cauză, 
în schimburile doi și trei 
unele mașini stau, nu 
funcționează. Explicația 
trebuie căutată în fluc
tuația mare de forță de 
muncă. Anul trecut au 
plecat de la noi 664 de 
salariați și am angajat 
694. Acest dii-te-vino de 
cadre este o maladie pe
riculoasă pentru produc
ție, cu repercusiuni din 
cele mai negative asupra 
productivității muncii. 
Consider necesar ca 

forul tutelar, Comite
tul <lc Stat pentru 
Problemele Organiză
rii Muncii și Produc
ției și ale Salarizării 
și Comitetul de Stat 
al Planificării să ela
boreze normative, 
care să asigure într-o 
mai marc măsură 
stabilitatea muncito
rilor în aceeași între
prindere".

Concomitent, așa cum 
ni s-a spus cu prilejul 
anchetei, sînt necesare re
glementări și în domeniul 
ridicării disciplinei 
partea fi<*' ,s 
pentr 
timpu 
deplin 
sarcini 
acest s 
cipal D...iirric Handu, de 
la Uzina mecanică Timi
șoara, ne-a sous :

— Prin 
fășurată d 
partid, 
U.T.C. 
noi ' 
avem 
meni care 
intîrzie Sis. 
lucru. De ce 
măsuri care să-i a. 
buzunar pe acei car*  
calcă in mod deliberat r<- 
gulile de disciplină inte
rioară ?

La această întrebare și, 
totodată, propunere, au 
subscris numeroși partici
pant! la anchetă. S-a sub
liniat necesilatea ca în u- 
zine să se desfășoare o 
muncă polifică activă și 
eficientă, să se expli
ce salariaților c.e con
secințe negative au a- 
semenea situații, faptul 
că încălcarea disciplinei 
de producție și muncii 
dăunează atît economiei 
noastre socialiste, cît și 
propriilor lor interese ma
teriale. Se impun totodată 
măsuri pentru reglemen
tarea atribuțiilor fiecărui 
om — muncitor, tehni
cian, inginer, funcționar 
— și să se creeze un ase
menea climat ca aceștia 
să și le îndeplinească în
tocmai.

s-o lase să vege-

Construcțiilor

.'Iz;

•nea des-
:mția de

* Și 
’a

.'■>s

I1

t

Problema creșterii productivității muncii, folosirii judicioase a forței de 
muncă este una din problemele centrale de care depind dezvoltarea continuă a 
industriei noastre socialiste, progresul întregii economii naționale. Importanța ei 
este cu atît mai mare în etapa actuală, cu cît se investesc importante fonduri 
pentru lărgirea producției materiale, se atrage în producție un număr tot mai 
mare de muncitori, ingineri și tehnicieni. Atitudinea față de punerea în valoare 
a rezervelor de creștere a productivității muncii este o dovadă a gradului de 
competență economică și a capacității de a conduce cu succes activitatea în
treprinderii socialiste. Este știut că noi avem cadre de conducere care cunosc 
bine această chestiune și au obținut succese mari în creșterea eficienței 
utilizării forței de muncă. Din ancheta întreprinsă rezultă însă că sînt și conducă
tori de întreprinderi ce au o atitudine înapoiată, 
eforturilor desfășurate în această direcție și nu în fruntea lor. !n mod voit 
sau nu, o asemenea poziție joacă rol de frînă în dezvoltarea întreprinderii. 
Cadrele de conducere trebuie să manifeste o maximă receptivitate față de 
problemele și exigențele noi ce apar în economie, să stimuleze inițiativa și să 
adopte măsuri izvorîte din cunoașterea temeinică a realității, menite să 
ducă la fructificarea largă a rezervelor de creștere a productivității muncii, 
de utilizare economicoasă a forței de muncă. Ancheta întreprinsă demonstrează 
încă o dată necesitatea unor metode științifice de analiză a gradului de folo
sire a forței de muncă în întreprinderi, aplicării unor criterii științifice de nor
mare a muncii, creării tuturor condițiilor pentru formarea unei discipline ri
guroase în producție.

care se situează în coada

1
i

i
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CORESPUNDE ACTUALUL
SISTEM DE PRACTICA DIN
LICEELE DE SPECIALITATE
CERINȚELORAGRICULTURII

MODERNE ?

S-a încheiat
„Luna cărții 
la sate"

întruchipare a geniului

Aflate în primul an al existenței 
ldr, liceele de specialitate se găsesc 
în fața unor probleme de ordin di
dactic și organizatoric, de a căror 
soluționare operativă depind buna 
desfășurare a procesului instructiv- 
educativ, îmbogățirea activității de 
pregătire a viitoarelor promoții de 
cadre cu calificare medie pentru di
feritele sectoare ale economiei și cul
turii naționale. In raidul nostru 
ne-am oprit la cîteva licee de 
specialitate care pregătesc cadre pen
tru agricultură, interesîndu-ne îndeo
sebi cum și-au început elevii pregă
tirea practică, ce premise se cer încă 
definite pentru realizarea unei strînse 
îmbinări a cunoștințelor teoretice cu 
practica, cu cerințele concrete ale a- 
griculturii socialiste.

De la început se poate consemna 
o părere aproape unanimă : în actua
lele planuri de învățămînt,- instruirii 
practice i se acordă ponderea cuveni
tă. Totuși, eficiența acestei prevederi 
este diminuată uneori datorită date
lor lâ care s-a fixat efectuarea unoi 
lucrări practice și a lipsei de grijă 
pentru condițiile materiale necesare.

Primul popas : Liceul agricol din 
Poarta Albă. „După cum se știe, vier
mii de mătase embrionează abia spre 
sfîrșitul lunii aprilie. Cu toate acestea, 
programul elaborat de Direcția gene
rală pedagogică a învățămîntului pro
fesional și tehnic din Ministerul în
vățămîntului — i 
zootehnist Grigore L 
fesor la acest liceu 
văzut pentru 
bruarie lecții ______  y.
despre creșterea viermilor de mătase 
pentru elevii anului II — zootehnie. 
Evident, le explic elevilor doar lecția 
teoretică, pe cea practică n-am cum 
să o fac. Asemenea exemple pot fi 
furnizate și de alte discipline. De a- 
ceea, consider că la întocmirea tema
ticii cursurilor trebuie să se țină sea
mă, cu toată grija, de timpul în care 
au loc anumite procese biologice și 
campanii agricole, de care se leagă 
posibilitățile noastre de a avea la în- 
demină material didactic „viu" — 
condiție pentru î„.vușirea unor deprin
deri practice ab, lut necesare celui 
care va lucra în l oducția agricolă".

Aceeași dificultate ne-a fost semna
lată și la Huși. Aici, Liceul agricol 
este profilat pe horticultură. Organi
zat în locul unei instituții oarecum 
asemănătoare ca profil, cu veche tra
diție (înființată în 1908), în mijlocul 
unui bazin viticol,liceul dispune de 
o fermă didactici bine organizată. 
Profesorii și elevii au

anului de învățămîut este mai mare 
dacă elevii o realizează pe lîngă 
școală. Aceasta deoarece există o în
drumare competentă, atentă a profe
sorilor de specialitate, o îmbinare lo
gică a cunoștințelor teoretice 
parcurse cu aplicațiile și deprinderile 
practice corespunzătoare, posibilități 
mai largi de studii și experimente 
noi etc. „Dar ceea ce avem noi acum 
amenajat ca loturi demonstrative, ne-a 
spus ing. Ștefan Prodan, profesor la 
Liceul agricol din Iași, este cu totul 
insuficient. De altfel, elevii celor doi 
ani de studii pe care-i avem deocam
dată în liceu nici n-au făcut de la

raid-anchetă

ne-a spus inginerul 
s Bădescu, pro- 

. —— a pre-
lunile ianuarie-fe- 
teoretice și practice

începutul anului școlar ore de practi
că în adevăratul înțeles al cuvîntului. 
între altele și datorită faptului că nu 
ne-a sosit încă regulamentul pentru 
această activitate". La Liceul agricol 
cu profil 
Mare, 
Elena 
ne-au 
avînd 
școală 
fice“ 
practică, elevii din primii ani nu ca
pătă deprinderile practice de bază 
necesare îndeplinirii viitoarei lor pro
fesii. Această pregătire este lăsată, 
vrînd-nevrînd, pentru viitoarele stagii 
de practică în unitățile agricole". Cu 
alte cuvinte, se împinge însușirea unor 
noțiuni primare, dar nu lipsite de 
importanță, spre anii următori de stu
diu, cu toate repercusiunile nefavora
bile — pedagogice, profesionale, edu-

zoo-veterinar din Main 
raionul Craiova, profesoarele 

Neagu și Alexandra Tînjală 
semnalat aceeași situație. „Nc- 
posibilitatea de a prezenta în 
o diversitate de cazuri „speci- 
din cele mai des întîlnite îu

cative — pe care le creează o ase
menea situație.

Iată și o întrebare care a revenit 
deseon în timpul raidului-anchetă de 
lață : cine și cum îndrumă și contro
lează practica în producție a elevilor, 
începînd din anul II și pînă la absol
vire ? „Avem experiența școlii tehni
ce, care a funcționat la noi pînă anul 
trecut — ne-a relatat dr. V. Sohinev- 
schi, directorul Liceului agricol din 
Palaș — Constanța. Elevii erau re
partizați la unitățile agricole unde 
erau dați în grija brigadierilor. Dar 
mulți elevi 
grijitori de 
trimiși cu 
trezeam că 
nu învățau 
uitau chiar
Acesta a fost unul din motivele pen
tru care, anul trecut, doar 18 Ia sută 
din absolvenți au luat examenul 
final cu medii peste 7. Pentru a pre
veni asemenea neajunsuri și pentru ca 
liceele actuale de specialitate să por
nească de la început bine, propun ca 
în liceele agricole să se organizeze o 
catedră de practică (catedră de bază 
a școlii respective) care să se ocupe 
cu toată seriozitatea de problemele 
complexe ale pregătirii profesionale a 
elevilor".

Remedierea unor asemenea neajun
suri este, evident, urgent necesară. 
Liceele de specialitate vor asigura 
agriculturii socialiste cadre cu o bună 
calificare, în măsura în care, de la 
început, li se vor crea elevilor toate 
condițiile pentru o rațională îmbinare 
a studiului teoretic cu deprinderea 
de a exercita profesiunea

erau folosiți 
animale sau 
animalele la 
după o lună 

nimic, ba, 
și cele studiate la școală.

Raid-anchetă realizat 
Vasile MIHAI, Manole 
și Victor DELEANU, 
denfi ai „Scînteii"

cinema

drtar ca în- 
pentru a fi 
I.R.I.C. Ne 
de practică 
dimpotrivă,

aleasă.

de :
CORCACI
corespon-

Ultima zi a lunii februarie 
coincide cu încheierea tradițio
nalei manifestări culturale „Luna 
cărții la sate". Aflat la a șaptea 
ediție acest adevărat festival al 
culturii la sate a înmănunchiat 
peste 250 de întîlniri cu scriitori 
și redactori de edituri în cadrul 
cărora zeci de mii de locuitori ai 
satelor au dezbătut probleme de 
literatură, de prezentare grafică 
a cărților și au făcut numeroase 
propuneri privind editarea de noi 
lucrări care să reflecte viața con
temporană a satelor noastre. Ei au 
participat, de asemenea, la me
dalioane și seri literare, unde au 
fost prezentate cele mai valoroa
se lucrări literare, s-au citit ver
suri, schițe, novele, fragmente din 
romane. Cele peste 700 de libră
rii sătești și circa 7 000 de raioane 
de librărie din magazinele coope
rației de consum au desfăcut, în 
această perioadă, mii de volume, 
literatura politică și agrozooteh
nică bucurîndu-se de o mare *-  
tenție.

Continuînd ciclul de concerte 
de prezentare a laureaților con
cursurilor muzicale din anul 1966, 
început în luna ianuarie, Oficiul 
de spectacole și turnee artistice 
— O.S.T.A. a organizat marți 
seara, în sala Ateneului, un al 
doilea concert. De această dată, 
în fața publicului bucureștean 
s-au prezentat soprana Adriana 
Codreanu și baritonul Mugur 
Bogdan, distinși la Concursul de 
canto de la Toulouse, tenorul Lu
dovic Spiess, premiat la Con
cursul de canto de la Hertogen- 
bosch, baritonul Vasile Marti- 
noiu, care, în afara distincției 
primite la concursul de la Her- 
togenbosch, a fost laureat în ace
lași an la concursurile „Ceaikov- 
ski“ de la Moscova și „Maria Ca- 
nalis" din Spania, precum și cor- 
nistul Paul Staicu, distins la con
cursul pentru instrumente de su
flat de la Birmingham.

artistic

romanesc

130 de ani de la nașterea 
lui Ion Creangă

Dumitru MICU

S-ar părea că despre Creangă nu mai e nimic 
nou de spus. Biografia lui e cunoscută, opera i-a 
fost analizată în profunzime. E de ajuns însă 
a reciti vreo poveste sau un episod din Amintiri, 
pentru ca o impresie de ingenuu, de unic, de 
nemaiîntîlnit, să genereze sentimentul contrar 
că frumuseți excepționale au trecut neobservate; 
e sentimentul încercat in genere în contact cu 
capodoperele. Farmecul emanat de marea crea
ție e inedit de fiecare dată, de unde părerea că 
exegezele n-au izbutit să-l capteze. Pe Creangă, 
ca pe orice scriitor mare, îl redescoperim cu 
îneîntare uimită la fiece nouă lectură. G. Ibrăi- 
laanu îl recitea în fiecare vară.

Ce conferă unei opere atît de „simple", cel 
puțin aparent, oricui accesibilă, această per
manentă putere de seducție ? Nu, de bună sea
mă, cuprinsul epic, ca atare. Cei mai mulți, dacă 
nu toți cititorii „știau" poveștile înainte de a le 
fi citit. Le-au învățat, poate, odată cu graiul. Și 
năzbitiile lui Nic' al lui Ștefan a Petrii le cunosc 
de cînd erau mici. De unde nevoia lecturii repe
tate ? Școala i-a deprins cu „interpretarea". Pen
tru nici un absolvent al unei școli secundare 
opera lui Ion Creangă n-ar trebui să aibă se
crete. Un secret fundamentai rămîne, totuși, 
intact, și nimeni nu poate avea ambiția de a-1 
dezlega pînă la capăt. El nu e de căutat în 
subiect. In „conținut", nici în „limbă", în „stil" 
sau „compoziție". Iradiază în toate acestea, iără 
a se lăsa asimilat vreuneia. Am numit „farme
cul" : un ce ingenuu, de necuprins în vreo defi
niție, o prezență inefabilă, de esența aceleia pe 
care o receptăm, mereu alta, în marea poezie. 
Analizele o pot, în cazul cel mal bun, sugera 
cu aproximație. Plenar ne-o procură lectura.

Deschidem cartea poveștilor, la întîmplare. Un 
„era odată' sau „amu cică era odată" ne trans-

este profilat pe horticultură. Organi
zat în locul unei instituții oarecum 
asemănătoare ca profil, cu veche tra
diție (înființată în 1908), în mijlocul 
unui bazin viticol,'liceul dispune de 
o fermă didactici bine organizată. 
Profesorii și elevii au la dispoziție 
loturi de vie pe rod, cu port-altoi, 
plantații pomicole, colecții ampelo- 
grafice, seră legumicolă, parc didactic 
etc. Cu alte cuvinte, practica de ini 
fiere are Voate piemisele pentru a se 
desfășură in condiții mulțumitoare, 
âjutTf/au-i mult pe elevi să-și însu
șească temeinic cunoștințele teoretice 
parcurse. Cu o condiție pe care ne-o 
precizează ing. Vs. Moleavin, director, 
și ing. Tudose Avram, profesor la a- 
cest liceu : „In ce privește practica 
de inițiere, programa să nu fie rigidă, 
să lase la latitudinea profesorului ale
gerea timpului celui mai prielnic pen
tru lecțiile practice la diierite capito
le sau lecții chiar. In felul acesta, se 
va evita caracterul formal, mecanic 
pe care-1 au în prezent unele lecții".

în legătură cu problemele conținu
tului și organizării practicii elevilor 
din liceele agricole — au arătat mai 
mulți interlocutori — ar fi de dorit 
o mai strînsă colaborare și conlucrare 
între forurile centrale de resort, Mi
nisterul Învățămîntului și Consiliul 
Superior al Agriculturii, și unitățile 
subordonate, deopotrivă interesate ca 
pregătirea de specialitate a elevilor 
din liceele agricole să se facă apro
fundat, în pas cu cerințele celor mai 
moderne unități agricole, în care a- 
ceștia vor fi încadrați după absolvirea 
cursurilor. Pe această cale ar putea fi 
soluționate mai operativ și mai efi
cient din punct de vedere economic 
și o serie de alte dificultăți pe care 
le întâmpină noile licee agricole și 
care ne-au fost sesizate cu prilejul 
acestui raid-anchetă.

Liceul agricol din Poarta Albă 
funcționează pe lîngă gospodăria a- 
gricolă de stat din localitate. Condu
cerea gospodăriei însă nu permite 
profesorilor și elevilor accesul în 
secțiile sale de producție pentru des- . 
fășurarea lecțiilor practice prevăzute 
în programă. „Specialiștii din gospo
dărie susțin că elevii îi încurcă în 
muncă — ne explică ing. Ștefan Io- 
nescu, directorul liceului. îutr-o oare
care măsură au dreptate. Dar, de vre
me ce 
proprie 
trebui 
multă 
să de 
tru 
vim și din 
Constanța. De mai mult timp i-atn 
cerut aprobare pentru vizitarea unui 
modern combinat avicol din apropiere 
(firește cu obligația de a respecta toa
te normele sanitare în vigoare), dar 
cererea noastră nici n-a fost luată în 
seamă". De ce oare toate acestea ? 
Gospodăria amintită, trustul nu 'sînt 
la fel de interesate ca acești tineri, 
pe care-i vor primi după absolvirea 
liceului de specialitate, să fie cit mai 
bine pregătiți, cît mai la curent cu 
problemele agriculturii moderne ?

Mai mulți profesori din liceele a- 
Bricole au subliniat că valoarea științi
fică și educativă a practicii din cursul

• DACII — cinemascop : PATRIA —
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21, FESTIVAL — 8,15; 10,30;
12,45; 15; 17,15; 20.
• INSPECTORUL DE _ ____
PUBLICA (completare Zece minute în 
lumea fluturilor)
16,30; 18,45: 21. GRIVIȚA (completare 
Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS (completare Două 
orașe) — 9; 11,15; 13,30; 16; 20,45.
• DUBLA LOTTE : CINEMATECA — 
10; 12; 14.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : 
CAPITOL (completare Romanțe aspre) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMUL ““
UNION (completare I’ov 
tru pătrat) — 15,30; 18;
• PROGRAM PENTRU
NA — 9; 10.
• DIMINEȚII.E UNUI

POLITIE : RE-
9,45; 12; 14,15;

AN DE CĂSNICIE : 
este pe un me- 
20,30.
COPII : DOI-

• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : DOINA (completare Drumul 
spre succes) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, AURORA (completare Orizont 
științific nr. 8) — 18,15; 20,30.
• MOSUL MOSHI — AI.O, JAPO
NIA'; TIMPURI (completare

Ideal) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20.45.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : TOMIS 
(completare Două orașe) — 18,15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : FLO- 
REASCA (completare Ultima treaptă)
— 9; 11; 13, GIULEȘTI (completare
A 6-a sesiune a Marii Adunări Națio
nale) — 15,30; 18; 20.30, LIRA (comple
tare Ritmuri și imagini) — 15,30; 18;
20.30.
• ZORBA GRECUL: FLOREASCA 
(completare Ultima treaptă) — 15,15; 
18; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : AU
RORA (completare Orizont științifie, 
nr. 8) — 8,45; 11; 13,15; 15,45, VICTO
RIA (completare Zece minute în lumea 
fluturilor) — 9,30; 12,30; 15,30, BUCF.GI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45,
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE ÎN l’ACERE : VICTO
RIA (completare Zece minute in lumea 
fluturilor) — 18,15; 20,30, GLORIA
(completare Romanțe aspre) — 9,15;
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINĂ 
VERDE — cinemascop : LUMINA — 
9.15; 12.30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și 
ZILE RECI : FEROVIAR — 8,30; 12,15; 
16; 20. MODERN — 10; 16; 20.
• NIMENI NU VOIA SA MOARĂ : 
EXCELSIOR (completare Zece minute 
în lumea fluturilor) — 9,30; 12,15; 15,15; 
18; 20,30, MIORIȚA (completare în 
poartă... Iașin 1) — 9,30; 13,15; 15; 17,45;
20.30, MELODIA (completare Poveste

pe tin metru pătrat) — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE : DACIA — 8,45—13,30 în conti
nuare ; 16; 18,30; 21.
• VIZITA — cinemascop : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : UNIREA (com
pletare Zeii locuiesc în junglă) — 15,30; 
18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN (com
pletare Construind) — 15,30; 18; 20,15.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : ARTA 
(completare Ritmuri și imagini) — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. FLAMURA 
(completare Orizont știinfific nr. 8) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15: 20,30, DRU
MUL SĂRII (completare Orizont știin
țific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MUNCA
(completare Salut Festival !) — 16;
18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLACĂRA (comple
tare Caravana) — 15,30; 18; 20.30.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : MOȘILOR — 
15; 17,45; 20,30, CRlNGAȘI — 15; 17; 
20.
• SANJURO — cinemascop : COLEN
TINA (completare Vulpea) — 15,30;
17,45; 20.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VII
TORUL (completare în poartă... lașin 1)
— 15,30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : FEREN
TARI (completare Din pămînt și foc)

15,30; 18; 20,30.

• MONDO CANE (ambele serii) : CO- 
TROCENT — 15,30; 19, VOLGA — 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45, COSMOS — 15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop : PRO
GRESUL (completare 6 000 de ani) — 
15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : PACEA 
(completare A 6-a sesiune a Marii A- 
dunări Naționale) — 15,45; 18; 20,15.

t v
18,00 — Pentru cei mici : Ala Bala : 

Mărțișoașe pentru copii — emisiune 
muzical-distractivă ; 18,25 — Filmul : 
„Ham !... Ham I" ; 18,35 — Pentru ti
neretul școlar : „Zilele babei”. Ecra
nizare după balada lui Vasile Alec- 
sandri ; 18,50 — Publicitate ; 19,00 — 
Telejurnalul de seară ; 19,20 — Bule
tinul meteorologic ; 19,23 — Șah ;
19,40 — Aventurile lui Robin Hood ; 
20,10 — Cabinet medical TV — Gripa. 
Transmisie de Ia Spitalul Colentina ; 
20,30 — Cîntă violonistul Ralph Hol
mes (Anglia) ; 20,50 — Față-n față. 
Reprezentanți al comerțului — cum
părători ; 21,20 — Campionatul mon
dial de patinaj artistic (figuri libere, 
perechi). Transmisiune de la Viena ; 
23,00 — Telejurnalul de noapte.

eptate. Dar, de vre- 
dispune de o bază 

lucrările practice, ar 
dea dovadă de mai

școala nu 
pentru lucrările 
să se d._

înțelegere. De aceeași lip- 
interes și înțelegere pen- 

problemele liceului ne lo- 
partea Trustului Gostat

teatre

AL CIUCURENCU PORTRETUL MAMEI

concerte
La sala mică a 

Palatului va avea 
loc miercuri (ora 
20) un concert 
de muzică de ca

meră. Interpreți : Valentin Gheorghiu — pian ; Ștefan 
Gheorghiu — vioară și Cvartetul alcătuit din Varujan 
Cozighian, George Nicolescu, George Popovici și Alfons 
Capitanovick în program : Sonata pentru vioară și pian 
de Ludovic Feldman (primă audiție) ; Sonata a VH-a în 
do minor, op. 30 nr. 2 de Beethoven ; Concert în Re 
major op. 21 pentru pian, vioară și cvartet de coarde de 
Chausson,

Ce oferă „Electre- 
cord" discofililor în vii
toarele apariții ?

Una din principa
lele sale preooupări este 
legată de cel de-al 
IV-lea Festival interna
țional „George Enescu" 
care va avea loc in 
toamnă la București. Cu 
această ocazie vor fi 
editate discuri noi cu 
lucrări de George Enes
cu, destinate să comple
teze discografia anterior 
apărută. Printre viitoa
rele apariții se numără 
Suita pentru orchestră 
nr. 2, Cvartetul cu pian 
nr.l, Sonata pentru pian 
nr. 8 și altele.

Seria discurilor cu 
lucrări de compozitori 
români se îmbogățește 
în luna martie cu Con
certul de vioară și Con
certul de pian nr. 2 de 
Pascal Bentoiu (ambele 
distinse cu Premiul de 
Stat), Simfonia nr. 11 
de Dimitrie Cuclin și 
selecțiuni din opera „La 
seceriș" de. Tiheriu Bre- 
diceanu.

Din literatura univer
sală amintim cîteva 
apariții apropiate: 
Recviem-ul de Mozart, 
in interpretarea corului 
și orchestrei Filarmo
nicii din Timișoara, cu 
concursul soliștilor Emi
lia Petrescu, Viorica 
Cortez-Guguianu, Va
lentin Teodorian fi Ma-

rius Rintzler (dirijor Ni- 
colae Boboc), cvartetul 
de coarde „Fata fi 
moartea" de Schubert, 
în execuția formației 
hucureștene „Muzica", 
mai multe recitaluri ins
trumentale, printre care 
cele susținute de pianis
tul Valentin Gheorghiu, 
«n disc cu lucrări de 
Mozart, Schubert, Cho
pin fi altul cu două ce
lebre sonate de Beetho
ven : „Sonata Lunii" fi 
„Patetica", un disc cu 
lucrări de Bach, Stra- 
vinski ți Nin în inter
pretarea violonistei Lola 
Bohescu.

Pe baza schimbului 
de înregistrări ale „E- 
lectrecordului" cu casa 
olandeză „Philips" vor 
fi realizate două discuri 
cu Concertele hranden- 
burgice nr. 1, 2, 4 și 
6 de Bach, în execuția 
vestitei formații italiene 
„I Mutici".

Colecția „Discoteca 
pentru toți" se îmbogă
țește luna aceasta cu 
trei recitaluri susținute 
de organistul II. Plat- 
tner, harpista N. Maș
tera și flautistul V. 
Jianu.

„Electrecord" mai 
oferă un album cu trei 
discuri reunind operele 
„Cavalleria Rusticana" 
fi „Paiațe", sub condu
cerea muzicală a dirijo
rului Mircea Popa. So-

liști: Cornel Stavru, 
Marina Krîlovici, David 
Ohanezian, Viorica Cor- 
tez-Guguianu, Milca 
Nistor — pentru „Ca- 
valleria Rusticana", fi 
Arta Florescu, Ni- 
colae Herlea, Cornel 
Stavru, Valentin Teodo- 
rian, Ladislau Konya — 
pentru „Paiațe".

Apare în luna martie 
în domeniul teatrului 
pe disc înregistrarea co
mediei lui Goldoni „Bă
dăranii", realizată la ra
dio cu concursul lui Gr. 
Vasil iu-Birlic, Tanti
Cocea, N. Atanasiu, Al. 
Giugaru, Cella Dima, 
Eugenia Popovici, Geor
ge Calboreanu, Sil
via Dumitrescu-Timică, 
Marcel Anghelescu, Ra
du Beligan.

Pentru iubitorii mu
zicii ușoare amintim 
discul medalion cu 10 
melodii de Gherase 
Dendrino interpretate 
de Gică Petrescu, Do
rina Drăgliici, Doina 
Badea, Constantin Dră- 
ghici fi Ilinca Cerba- 
cev. Vor apărea în 

discuri 
Uf oară 

fi for-

Vor , 
curînd și 
de muzică 
cu cîntăreți 
muții de peste hotare : 
Don Backy fi Don 
Powell , (Italia), Chris
tine Evans fi cvartetul 
„The Carrolls" (Angiin), 
Drafi Deutscher (R.F. 
a Germaniei) etc.

• Teatrul de operă și balet : BĂR
BIERUL DIN SEVILLA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE 
VIENEZ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : RĂZVAN și VIDRA— 
20, (sala Studio) : DOMNII GLF.MBAY
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : UN HAMLET 
DE PROVINCIE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : D-ALE CARNAVALULUI — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : IIENRIC AL IV-lea — 19,30, 
(sala Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul ..Barbu Delavrancea’ : VI- 
NOVAȚI FĂRĂ VINA — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-lea
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": MONSTRUL 
DIN SAMARCAND — 9,30, MUȘCHE
TARII măgăriei sale — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) . IARMAROCUL PITICULUI 
CLIP —17.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : PARADA 
VISTEI — 19,30 (sala Victoria) : 
L1BRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
nerale a Sindicatelor : MAGISTRALA 
TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL 
’67 — 19,30.

Tă-
RE-
CO-

Ge-

portă numaidecît într-un tărîm fabulos. Pășești 
într-o lume unde realul și imaginarul se între
pătrund, unde imposibilul devine posibil, unde 
țăranii își încearcă istețimea în competiții cu 
demoni din bălți, moșnegi fără copii înfiază 
feți-frumoși, aduși din pădure în chip de pui de 
mistreț, iepele zămislesc copii cu puteri miracu
loase, cocoșii înghit cirezi și haznale cu bani, 
Incit se umilă și întunecă zarea, iar moartea 
e zăvorită în sicriu și trimisă pe gîrlă. Evident, 
nu simpla producere, nu materialitatea unor ase
menea pozne fascinează într-un chip aparte în 
poveștile lui Creangă. Fantastic găsim și în 
folclor, cu prisosință, mai mult chiar decît în 
aceste povești, nu însă așa. O aceeași situație, 
aceleași personaje sînt în proza lui Creangă 
cu totul altceva decît în basmele populare. Scrii
torul le dăruiește o existență nouă, noi chipuri. 
Dracii, iiarele fabuloase, caii vorbitori și mîncă- 
tori de jăratec, purceii năzdrăvani, capra, iezii, 
lupul, spinul, împăratul Roșu și împăratul Verde, 
Flămînzilă, Setilă, Păsări-lăți-lungilă, Sfînta Du
minecă, Dumnezeu, Sfintul Petru, furnicile și albi
nele făcătoare de bine, Harap Alb, spre a nu 
mai vorbi de oamenii mai mult sau mai puțin 
de rînd, ca Dănilă Prepeleac ori Stan Pățitul, 
sînt făpturi în existența cărora credem întocmai 
ca în aceea a personajelor din literatura realistă: 
povestitorul ni-i aduce în față, îi vedem și îi au
zim. Ion Creangă e, cum a observat G. Călinescu, 
un interpret genial, opera sa este o imenșă 
scenă pe care un același actor — autorul — dă 
ființă unei diversități de individuații. Cu o des
toinicie vrednică de mitologicul Proteu, nara
torul e cînd fecior de împărat, pus pe fapte mari, 
cînd drăcușor care bate zmerit în poarta crești
nilor, cînd Popa Duhu, înfuriat, cînd moșneagul 
hîtru, care face scăpată pupăza capturată de un 
copil, cînd Nică cel fără griji, sărind într-un 
picior pe malul rîului, ca să-i iasă apa din 
urechi, cînd mătușa Mărioara, năpustită asupra 
aceluiași Nică, furișat în grădina ei, la cireșe, 
clnd Moș Nichifor coțcarul, cel șugubăț.

Modurile creației sînt cele curente : gesticula
ția, așezarea situațiilor într-un decor adecvat, 
dar mai cu seamă vorbirea, monologurile și dia
logurile. Inventivitatea verbală a lui Ion Creangă 
e inepuizabilă. Inventivitatea sau, mai propriu 
spus, darul de a desfereca zăcămintele de ex
presivitate ale vorbirii populare. Ziceri, proverbe, 
expresii tipice, formule rituale sau pure jocuri 
de cuvinte, improvizații lexicale și sintactice se 
revarsă torențial în fiecare pagină, producînd 
o vervă îndrăcită, o stare de veselie, o voie bună 
contagioasă, expresie a unei debordante vitali
tăți. Parcă am fi Ia o șezătoare fără pereche, 
într-un Humulești ideal, unde s-ar fi adunat cei 
mai buni povestași din spațiul românesc, ce se 
întrec în a-și dovedi Iscusința.

Poveștile lui Creangă conțin folclorul sublimat, 
cum fructul conține sucurile pămîntului și focul 
solar. Scriitorul n-a „cunoscut" folclorul, nu l-a 
„valorificat". S-a născut cu creația anonimă în 
sînge și a dispus de ea, în deplină libertate, 
ca de o avere de la 
de mii de generații, 
rului lui Harap Alb 
mentală, un același 
bilitate, același mod de a concepe și trăi exis
tența ca în literatura populară. Nu doar motive, 
personaje, material epic, mijloace de expresie 
au trecut, transfigurate, din folclor în opera 
lui Creangă ; de sorginte folclorică e însăși 
atmosfera interioară, Însuși duhul generator al 
operei.

O caracteristică esențială a artei populare este 
deprinderea de a reduce ființe, gesturi, stări 
sufletești la expresia lor primară. In același 
spirit, Creangă simplifică pînă la schiță, ope
rează cu scheme morale și cu situații-limită. 
Caricaturizate, unele dintre personajele lui sînt 
apariții hilare, asemeni figurilor desenate în peș
teri. Fie prin calități, fie prin metehne, ele ies din 
marginile obișnuitului. Leneșul e atît de leneș 
că preferă ștreangul efortului de a „muia pos
magii', baba e o zgripțuroaică diabolică, ne
voind să dea moșului măcar un ou de Ia găina 
ei, povățuindu-1 sarcastic să-și bată cocoșul, 
dacă are poftă de ouă ; prostul nu-i prost ca 
toți proștii, e prost de dă în gropi, fiind în stare 
să meargă la tîrg cu o pereche de bol și să se 
înapoieze cu o pungă goală, aproape îneîntat 
de ispravă. Dimpotrivă, flăcăul curajos și fata 
cuminte rezistă, prin distincția lor sufletească, 
prin Istețimea lor, celor mai cumplite încercări, 
aidoma semizeilor. Oricine recunoaște în aceste 
plăsmuiri tot atîtea „caractere", aduse la expre
sia lor ultimă. După cum nu e greu de descoperii 
o anume intenție de a instrui și educa, poveștile 
oferind adeseori pilde morale, notații de obser
vație psihologică și socială. Nu vă lăsați înșelați 
de aparențe 1 ne povățuiește scriitorul ; poate 
că băiatul cel mic e cel mai voinic, calul deșelat 
și năpădit de bube poate fi însuși peqasul. iar 
în purcelul mai mult mort decît viu, găsit într-o 
vizuină, se ascunde, iată, un Făt-Frumos. Cîteva 
povești, îndeosebi Soacra cu trei nurori, ne dau 
idee despre economia rurală, despre traiul de 
odinioară al țăranilor. Creangă e un scriitor de 
structură clasică, un moralist, și poveștile lui 
sînt inefabil didactice.

Opera, întreagă, exemplifică o viziune a lumii 
Viziune de artist al cărui orizont sufletesc re 
zumă experiența de viață și de cunoaștere a unu) 
popor. Creangă privește, ca scriitor, existența cu 
un fel particular de calmă, înțeleaptă detașare 
fără anxietăți, lucid, cu un umor ușor sceptic, cu 
liniștea omului trecut prin multe și pregătit pen
tru orice. Peste sensibilele deosebiri de tot soiul, 
epica lui Ion Creangă comunică printr-o latură a 
ei cu lirica lui Eminescu și prietenia dintre ce: 
doi scriitori, pe care in aparență totul îi despăr 
țea, se va fi bizuit pe afinități de înțelegere a 
vieții. Romantismul unuia, nutrit din marca cui 
tură a lumii, nu mai puțin din creația scrisă și 
orală a neamului său, jovialitatea de tip popular 
a celuilalt sînt două moduri diferite ale unui 
clasicism de substanță, profund caracteristic spi
ritualității românești. întruchipare supremă, în 
epică, a geniului național, opera lui Ion Creangă 
este și va rămîne, in veci, o mărturie a putorii de 
creație a poporului nostru, cartea măiastră a 
tinereții lui fără bătrînețe.

părinți, agonisită și sporită 
Identificam în creația auto- 
o aceeași vibrație funda- 

tip de imaginație și sensi-

I
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Cronica „Mondialele" în cîteva rînduri

PRIMIRE LA M.A.E.

Marți, ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, a primit în 
audiență pe Muhsin Hussein al 
Habib, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de a- 
creditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Irak in Republica So
cialistă România.

Marți după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Ministerului învăță- 
mintului din Cehoslovacia, condu
să de Vaclav Hendrych, adjunct al 
ministrului, care, în cadrul schim
burilor culturale dintre 
și Cehoslovacia, a făcut 
în țara noastră.

La plecare, oaspeții au 
duși pe aeroport de prof. univ.

România 
o vizită

fost con-

0 importantă rezervă
a zootehniei
(Urmare din pag. I)

peste 3 500 000 oi și 
adevărat că, pînă în 

acordat atenție acestei 
mult ca instrument

'A.

tensivă a reproducătorilor masculi 
este insămînțarea artificială. Acest 
lucru este firesc dacă ne gîndim că 
de la un taur selecționat se pot ob
ține mai multe mii de vițele pe an 
în cazul că este folosit intens la 
însămînțări artificiale. — de zeci 
de ori mai mult față de utilizarea 
la monta naturală. în anul 1966, 
s-au însămînțat peste 1 200 000 vaci 
și juninci și 
mioare. Este 
prezent, s-a 
metode mai
profilactic în combaterea unor boli, 
și ca mijloc de a economisi supra
fețe ce ar fi fost necesare bazei 
furajere. Fără îndoială că aceste 
avantaje există și ele trebuie valo
rificate, dar este greșit a ne limita 
la atît și a nu vedea ce înseamnă 
aplicarea acestei metode pentru a- 
meliorarea raselor. Din păcate o 

t -r^nenea greșeală s-a făcut. în 
i. mna trecută, la clasarea anima
lelor, s-a constatat că aproximativ 
10 la sută din tauri nu corespund 
din punct de vedere al originii sau 
au grave defecte de conformație. 
Pentru remedierea acestei situații 
s-a stabilit un program precis de 
îndepărtare a reproducătorilor ne
corespunzători din rețeaua de însă
mînțări, pe măsura înlocuirii lor 
cu tauri tineri, cu însușiri superi
oare.

Există însă deficiențe și greutăți 
mari privind procurarea reprodu
cătorilor de valoare, generate în 
primul rînd de faptul că toate fer
mele aparținînd G.A.S. și stațiuni
lor experimentale sînt interesate, 
în primul rînd, în asigurarea pro
ducției marfă de lapte și carne pla
nificate. Din păcate nu există uni
tăți specializate, cu sarcină de plan 
diferențiată și a căror primă obli
gație să fie producerea de repro
ducători masculi. Unitățile din care 
se procură, în prezent, reproducă
torii nu se diferențiază prin nimic 
site unitățile de exploatare care au

.ligații exclusive de producere a 
ptelui și a cărnii.
O primă asemenea fermă de se

lecție, cu sarcini de plan diferen
țiate, a fost, declarată ferma de oi 
de la cooperativa agricolă de pro
ducție Limanu, din raionul Negru 
Vodă, regiunea Dobrogea. Cu a- 
jutorul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție 
și cu sprijinul tehnic 
generale a creșterii 
din Consiliul Superior 
turii, este posibil ca, 
unor asemenea ferme 
în mod corespunzător, 
măr mai mare de unități, astfel 
îneît să șe lichideze în scurt timp 
importul de berbeci merinos.

Ca o acțiune fundamentală de 
ameliorare trebuie să fie considera
tă organizarea grupelor de vaci de 
prăsilă și a grupelor de producție 
în fermele cooperativelor agricole. 
Această acțiune, care se desfășoară 
în prezent, are ca scop evidențierea 
celor mai productive vaci în condi
țiile de exploatare ale fiecărei uni
tăți pentru ca vițelele destinate 
prăsilei proprii să fie reținute în 
exclusivitate de la aceste animale. 
Restul vacilor, producătoare de 
lapte, au menirea de a produce ti
neret taurin destinat îngrășării. 
Cele două categorii de viței care 
se obțin, unii destinați pentru pră
silă și alții pentru îngrășare, ur
mează a se crește diferențiat, încă 
de la fătare, în așa fel îneît, tine
retul destinat, prăsilei să aibă o 
dezvoltare normală, iar cel desti
nat îngrășării să realizeze sporuri 
în greutate cît mai mari și eu chel
tuieli reduse. Numărul vacilor care 
se includ în lotul de prăsilă trebuie 
stabilit în funcție de necesarul de 
efective matcă planificat în pers
pectivă, fără a exista un nivel de 
producție minim care să condițio
neze includerea lor în acest lot. 
Prin organizarea acestor grupe de 
prăsilă și producție se scontează 
realizarea continuității genetice de 
la vaci la vițele și ameliorarea con
tinuă și treptată, în concordanță

al Direcției 
animalelor 

al Agricul- 
extinderea 

să se facă, 
într-un nu-

vremea
Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 

martie : Vreme relativ umedă, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente în jumătatea de nord 
a tării. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 4 
și plus 6 grade, iar maximele între 
3 și 13 grade, mai ridicate la înce
putul intervalului. Ceață locală. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura ușor variabilă.

Miron Constantinescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, funcțio
nari superiori din același minister, 
precum și de reprezentanți ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. (Agenpres)

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 11-a ani

versări a Armatei Populare Națio
nale a Republicii Democrate Ger
mane, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, a tri
mis o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Heinz Hoff
mann, ministrul apărării naționale 
a Republicii Democrate Germane.

cu îmbunătățirea condițiilor de 
viață, a întregului efectiv matcă.

Unele cooperative agricole care 
au organizat loturi de vițele desti
nate prăsilei proprii și le-au cres
cut diferențiat, au obținut rezul
tate care merită evidențiate. Să ne 
limităm la exemplul cooperativei 
agricole din Puiești, regiunea Plo
iești. La această unitate primul lot 
de vițele destinat prăsilei s-a con
stituit în 1963 ; de atunci asemenea 
loturi s-au format an de an. în 
1966, lotul de vițele de prăsilă din 
1963 a intrat la turma de bază. 
Producția medie de lapte de la a- 
cest lot de vaci a fost de 2 600 litri, 
față de 1 806 litri cît s-a înregistrat 
în medie pe întreaga cooperativă.

Deosebit de avantajos este și 
faptul că restul vacilor se pot uti
liza pentru producerea sistematică 
a metișilor industriali destinați în- 
grășării prin încrucișarea lor cu 
rase de carne, ceea ce permite ob
ținerea unor indici economici su
periori. Folosirea încrucișării in
dustriale la rasa roșie de Dobro- 
gea cu tauri din rasa Red Pal 
(rasă ciută) a permis, după datele 
existente la Centrul regional de re
producție și selecție-Dobrogea, ob
ținerea unor viței care la vîrsta 
de 11 luni au ajuns la o greutate 
de peste 280 kg.

Una din preocupările noastre 
este și studierea și aplicarea unor 
măsuri similare de organizare a 
turmelor de ovine și porcine, dife
rențierea unor ferme de selecție 
sau de elită, pentru toate speciile 
de animale, care să funcționeze 
după un program tehnic oficial de 
ameliorare a raselor. Urmărind 
realizarea practică a acestor mă
suri, Consiliu] Superior al Agricul
turii a înființat Direcția de repro
ducție și selecție căreia îi revin 
sarcini mari pe linia coordonării 
acțiunilor de ameliorare a raselor, 
îndrumarea competentă a activită
ții Stațiunii centrale și a centrelor 
regionale de reproducție și selec
ție etc.

începînd cu acest an își începe 
activitatea și Comisia republicană 
de ameliorare a raselor de animale, 
care cuprinde specialiști în zooteh
nie din unitățile de cercetare știin
țifică și din institutele de învăță
mânt superior. Această comisie se 
va ocupa de elaborarea programu
lui științific de ameliorare a rase
lor, în conformitate cu sarcinile 
trasate de cel de-al TX-lea Congres 

P.C.R. Intensificarea acțiunilor 
ameliorare a raselor necesită, 
continuare, măsuri hotărîie care 
asigure punerea in valoare a

al 
de 
în 
să 
marilor rezerve de care dispune a- 
gricultura noastră pentru mărirea 
continuă a producției.

Continuăm publicarea *),  după revistele „Der Stern" și „Paris 
Match", a unor fragmente din cartea lui William Manchester 
„Moartea unui președinte". In fragmentul anterior s-a relatat des
pre atmosfera ce a domnit la Casa Albă și despre activitatea nou
lui președinte al S.U.A., Lyndon Johnson, după ce corpul neînsu
flețit al lui John Kennedy a fost adus la Washington.

•) Vezi „Scînteia” din 13, 18,
ianuarie, 1, 11, 12, 15, 16, 21 și 
februarie.

Statelor 
Dean 

lumea

Johnson nutrea dorința arzătoare de 
a se adresa Congresului și poporului 
american, pentru că poporul era pro
fund zguduit. Cu cît mai curînd va 
auzi vocea noului său conducător, cu 
cît mai repede va aborda el proble
mele cele mai urgente, cu atît va fi 
mai bine. Pentru moment însă, el se 
mai reținu și-și tatona calea. La 23 
noiembrie, ora 14,30, se ivi ocazia de 
a tatona starea de spirit. Pentru acea 
oră fusese stabilită o ședință a gu
vernului.

Fotoliul vicepreședintelui a fost 
mutat pe locul ocupat de președinte. 
Printre cei prezenți se va număra și 
noul șef al familiei : ministrul justi
ției, Robert F. Kennedy.

«Domnii mei, președintele 
Unite» — cu aceste cuvinte 
Rusk deschise ședința. Toată 
se sculă te picioare.

Miniștrii continuau să fie
Johnson a deschis ședința cu o ru

găciune rostită în surdină, îi rugă pe 
miniștrii săi să-i indice calea te aceste 
timpuri grele care-i așteptau, și își în
cheie cuvîntarea cu un apel pe care 
unii din cei prezenți îl cunoșteau deja 
pe de rost: îi asigură că are nevoie 
de ei într-o măsură mai mare deeît 
avusese nevoie de ei președintele 
Kennedy.

Participarea ministrului de justiție, 
Bob Kennedy, ridică pentru șeful sta
tului o problemă care, te istoria pre
ședinților americani, nu avea egal. 
Aici stătea un ministru care avea în
fățișarea, vorbea și gîndea ca pre
ședintele asasinat, care părea să fie

abătu fi.

un

20
22

SPORT
IERI, IN X. C. E" LA VOLEI

Dinamo București 3
Ț. S. K. A, Moscova 1

Echipele feminine de volei Di
namo București ți Ț.S.K.A. Mosco- 
va au susținut ieri, în sala Dinamo 
din Capitală, prima lor întîlnire 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni”. 
Confirmînd forma bună din ulti
mele evoluții, dinamovistele au 
repurtat un frumos succes între 
cînd cu 3—1 redutabila formație 
moscovită, cîștigătoarea ultimei 
ediții a acestei tradiționale com
petiții.

Fără a se lăsa impresionate de 
valoroasa „carte de vizită" a ad
versarelor, dinamovistele au des
fășurat încă de la începutul par
tidei un joc avîntat, reușind să-și 
adjudece (nu însă fără dificultate, 
la 12 și respectiv 13) primele două 
seturi. Fie că au „răsuflat" ușura
te prea devreme, fie că au resimțit 
urmarea eforturilor de pînă atunci, 
campioanele noastre au slăbit alu
ra ți, în consecință, au pierdut al 
treilea set cu 7—15. Mobilizîndu-ți 
forțele în urma acestui „duș rece", 
dinamovistele au preluat din nou 
inițiativa, și, după o suită de ac
țiuni viguroase și variate, ți-au 
adjudecat setul decisiv cu 15—4. 
Din rlndul Învingătoarelor s-au re
marcat Doina Ivănescu, Lia Vanea-

MĂRȚIȘOR
(Urmare din pag. I)

Poți oferi gingășia travestită într-o ini
mă de tinichea sau turnată — într-o 
pisică de policlorură de vinii ? Te pot 
atrage ghiocei de plexiglas, figurinele 
de mase plastice închipuind miei, bo
boci care — în mod sigur — vor lua 
drumul coșului după acel obligatoriu 
„mul|umesc” prea animat pentru a fi 
sincer ? Aș vrea să-l găsesc pe omul 
sau oamenii care au fabricat aceste 
„podoabe” și să-i propun să le ofere 
celor apropiaji și dragi. Nu-i nimic, ni 
s-ar răspunde, acest martie trece I Da, 
răspundem noi, dar și vine I De ce 
comerful, antrenat într-o atît de gin
gașă poezie, nu ne oferă produse echi
valente sentimentului ? De ce numai 
„bijuterii” de 50 de bani sau, prin 
contrast, de 5 000 de lei î Nu se poate 
afla un echivalent al gingășiei pe care 
ne-o impune mărțișorul ?

Este tocmai ce ne silește să făurim 
acest mărțișor din cuvinte. Ți le pun 
la cheutoare, draga mea, așteptînd să 
le învie soarele, un mai meșter deeît 
mine giuvaergiu.

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRI

LOR DE STAT anunță că la tragerea 
de amortizare a asigurărilor mixte 
de persoane din 28 februarie 1967. au 
ieșit următoarele opt-- combinații de 
litere :

B. S. U.; W. L. B.; B. X. N.; V. P. T.; 
M. D. X.; T. V. D.; V. U. K.; U. T. S.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele, în ordi
nea ieșirii la tragere, una sau mai 
multe din aceste combinații, se vor 
prezenta la inspectoratele ADAS, 
pentru a-și primi sumele cuvenite :

Pentru a participa și la tragerea 
viitoare, primele de asigurare trebuie 
achitate la termen.

alter ego al lui, care era unul din 
cei doi principali loviți și care — 
după curb știau toți cei ce stăteau în 
jurul mesei — a exercitat, uneori, în 
numele fratelui său, puterea.

Apariția lui Bob Kennedy — el sosi 
ceva mai tîrziu — a provocat o reac
ție dramatică. Spontan, cîțiva miniș

MOARTEA UNUI
răsfoind
presa străină PREȘEDINTE
tri s-au ridicat în picioare; unul îi 
luă mîna și-l bătu, compătimitor, pe 
spate. Alții, inclusiv Johnson, au ră
mas nemișcați. Ministrul se cufundă 
în fotoliu ți căzu pe gînduri, tinted 
ochii pe jumătate închiși.

Pentru un om însă cu poziția sa, și 
tăcerea poate fi plină de semnificații. 
Cu o jumătate de oră înainte, un post 
de televiziune lansase, în mod fățiș. 
speculația că Bob Kennedy își va pre
zenta poate demisia. In milioane de 
birouri și familii se discuta despre 
viitorul său imediat. Cei așezați în ju
rul mesei lungi își dădeau seama de 
felul său rezervat — președintele 
Johnson poate într-o măsură mai 
mare deeît toți ceilalți.

Iliescu și Marilena Ștefănescu, iar 
de la oaspete Mila Gureeva, An
tonina Rîjova și Tatiana Rodionova.

Returul va avea loc la 8 martie 
la Moscova.

Dinamovistele în ofensivă Foto : R. Costin

LISTA 
DE CÎȘTIGURI 

la depunerile 
pe obligațiunile C.E.C.

cu ciștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 28 FEBRUARIE 1967
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Valoarea 
cîștigurilor
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1 43370 26 too 000 100 000
1 37165 05 75 000 75 000
1 08482 33 50 000 50 000
1 15061 22 25 000 25 000
1 47125 09 10 000 10 000
1 11624 24 5 000
1 17217 25 5 000
1 21706 39 5 000
1 26291 14 5 000
1 41541 29 5 000
1 42890 49 5 000
1 49239

e
c.2 
gs O

42 5 000 35 000

60 170 46 2 000
60 451 14 2 000
60 923 30 2 000 360 000
60 569 11 1 000
60 824 23 1 000 120 000

600 36 33 800
600 54 16 800
600 96 34 800 1 440 000

2112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. In valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

Mai tîrziu, în fața unui oaspete 
sus pus, Johnson s-a exprimat deschis 
despre tensiunea ce domnea între el 
și ministrul justiției. El a spus : Jackie 
a fost pur și simplu minunată. Ea a 
spus că se va muta cît mai curînd po
sibil. iar eu i-am răspuns : «Honey, 
poți rămlne cît timp dorești. Eu am o 
casă frumoasă, confortabilă și nu mă 
grăbesc. D-ta ai suferit o pierdere tra
gică și ai multe probleme».

«Propria sa problemă», așa a lăsat 
el să se înțeleagă, era Bob. El era 

convins că Kennedy a venit dinadins 
mai tîrziu la ședință, că Bob urmă
rește cu tot dinadinsul să-l înjoseas
că. Că Bob ar fi spus «unui consi
lier» : «Nu intrăm pînă nu s-a așezat 
el» (Kennedy a dezmințit acest lucru. 
Cînd i s-au relatat spusele președin
telui, el era la început surprins, apoi 
amuzat).

Guvernul Johnson și-a început lu
crul într-o perioadă cînd presa se ocu
pa, făcind ample supoziții, despre 
«conflictul» între cei doi. Desigur că 
în ce privește temperamentul și felul 
de a acționa, ei se deosebeau mult. 
Același lucru se poate spune și despre 
John Kennedy și Lyndon Johnson. A- 
tunci, aceste diferențe n-au dus la o

de patinaj
La Viena au început ieri campio

natele mondiale de patinaj artistic. 
După efectuarea primelor două fi
guri obligatorii, la masculin con
duce austriacul Emmerich Danzer 
cu 335,6 puncte, urmat de compa
triotul său Wolfgang Schwartz — 
328,4 puncte, și Scott Allen (S.U.A.) 
— 322,4 puncte. In concursul femi
nin, pe primul loc se află Peggy 
Fleming (S.U.A.) cu 331,6 puncte, 
secondată de canadiana Valerie Jo
nes 319,6 puncte. Campioana euro
peană Gabriele Seyfert (R.D.G.), se 
află pe locul 4 cu 301,6 puncte.

v

cuitori, este o țară industrială și 
are o producție agricolă deficita
ră. Mărfurile sale mai Importante 
la export sînt produsele din lemn, 
din fier și oțel și alte produse me
talice, cele de pescărie, chimicale. 
Demnă de luat în seamă este flota 
comercială a acestei țări (aproxi
mativ 18 milioane tone, ceea ce 
înseamnă circa 10 la sută din to
najul mondial), care, în cea mai 
mare parte, este ocupată în cărău
șie. Veniturile realizate în acest 
sector acoperă o bună parte din 
deficitul relativ mare al balanței 
comerciale.

SUEDIA, cu 7,8 milioane locui
tori, este cea mai industrializată 
dintre cele patru țări (doar 8—9 la 
sută din populație este ocupată în 
agricultură) și are o industrie și un 
export mai diferențiate. Principalele 
mărfuri de export sînt produsele 
industriei navale și ale industriei 
mecanice (construcții de mașini, 
mașini-unelte, utilaje, automobile), 
produse din lemn, minereu de fier.

Volumul mare al produselor ali
mentare din exportul danez și 
piețele sale de desfacere tradițio
nale (cum este R.F.G.) fac ca eco
nomia acestei țări să fie mai le
gată de blocul „celor șase". Flota 
comercială norvegiană este în 
schimb legată mai mult de Anglia. 
Comerțul exterior al Suediei e mai 
bine distribuit pe piața mondială 
și compoziția sa este mai diferen
țiată. Republica Federală a Ger- 

ceartă, lucru care nu se întîmplase de 
altfel nici acum.

Indiferent ce a determinat această 
tensiune, cert este că ea a existat și 
că nu poate fi negată. Este de înțeles 
că Johnson, la preluarea funcției 
sale, atribuia multe din dificultățile 
sale lui Robert Kennedy. Pentru că 
ministrul justiției simboliza trecutul 
pe care el trebuia să-l biruie.

Dacă se analizează în mod amă
nunțit activitatea din acele zile a lui 
Bob Kennedy, se poate vedea că și-a 
consumat aproape întreg timpul cu 

pregătirile în vederea înmormîntării. 
Nu se putea găsi, pur și simplu, o so
luție satisfăcătoare a problemelor, 
obligația guvernului de a-și desfășura 
în continuare activitatea era în con
tradicție cu doliul familiei Kennedy..

Înainte de a pleca la locuința sa 
Johnson avu o convorbire cu Ted So
rensen (consilier special al lui John 
Kennedy — n.r.). Convorbirea se lung 
și scoase la iveală toate simptomeh 
tipice ale conflictului.

Scurt timp după începutul convoi 
birii, noul șef de stat întrebă : «Ce 
părere ai, există oare o posibilitate ca 
un guvern străin să aibă vreun ames
tec în cele petrecute la Dallas ?» Ted

Echipele Z. J. 8. Brno și Royal 
Anderlecht (Belgia) s-au întîlnit la 
Brno în cadrul „Cupei Cupelor” la 
baschet masculin. Sportivii ceho
slovaci au învins cu 91—69 (49—29).

Au fost stabilite datele meciurilor 
Dinamo București — Hg. Copenhaga 
din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” la handbaljt 12 
martie la București și 19 marți? la 
Copenhaga.

Pe patinoarul „23 August” din 
Capitală a avut loc aseară me
ciul de hochei pe gheață dintre se
lecționata orașului București și for
mația Sibir Novosibirsk. A cîștigat 
echipa din Novosibirsk cu scorul de 
5—3 (1—1, 2—2, 2—0).

Turul ciclist al Cubei a fost cîștigat 
de ^polonezul Kowalsky, care a par
curs 2 092 km (15 etape) în 
33'10”. Locurile următoare au 
ocupate de Oropesa (Mexic) și 
tinez (Cuba). Pe echipe, primul 
revenit Poloniei, urmată de Mexic, 
Ecuador și Cuba.

53 h 
fost 

Mar
ine a

Selecționata masculină olimpică de 
baschet a Japoniei a jucat la Hono
lulu în compania unei selecționate 
locale, pe care a întrecut-o eu 
91—86 (48—39).

FOTBAL

Transmisie 
radiofonică
de la Zagreb

Astâsi, la Zagreb, în meci 
retur contînd pentru „Cupa o- 
rașelor tîrgurl", Dinamo Zagreb 
tnttlnește pe Dinamo Pitești. 
Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I, cu 
începere din jurul orei 18,30, 
desfășurarea reprizei a doua.

motivul hotărîtor de 
la Piața comuna a lost 
în toate țările nordice 

anumite prevederi ale 
de la Roma (actul de

la sută din comerțul exterior sue
dez.

Din toate acestea reiese că 
cercurile economice și de afaceri 
din țările nordice, cu excepția u- 
nora din Danemarca, sînt vital in
teresate în a-și menține libertatea 
de acțiune în comerțul internațio
nal. Se poate spune pe drept cu- 
vînt că 
neaderare 
și rămîne 
faptul că 
Tratatului 
naștere al C.E.E.) lezează dreptu
rile suverane, în primul rînd ale 
țărilor mici nemembre ale Pieței 
comune. Intr-un astfel de bloc 
economic, statele mici sînt acelea 
care trebuie să joace după cum 
cîntă cele mari. „Intr-o lume difi
cilă și plină de riscuri — scria pro
fesorul danez Iărgen S. Dich, încă 
în 1962 — pentru o țară mică este 
întotdeauna un avantaj să-ți 
poată menține independența ți, 
prin aceasta, posibilitățile de a se 
adapta la condiții schimbătoare, 
prinir-o politică economică de sine 
stătătoare. Dacă prin aderarea la 
Piața comună sîntem privați de 
aceste posibilități, înseamnă că 
ne-am dat pe miinile unor forje 
asupra cărora nu putem exercita 
nici o influență, forțe care sini dic
tate mai mult de interesele marilor 
puteri decit de ale noastre**.  Sim- 
țămîntul că țările nordice mici ar 
fi dezavantajate domină astăzi po- 

îl întrebă la rîndul său : «Aveți oare 
indicii ?». Răspunsul a fost că nu se 
știe nimic sigur. Johnson era în stare 
să prezinte doar un raport al F.B.I.- 
ului, potrivit căruia „un stat dușmă
nos Americii" trăgea speranțe la 
moartea lui Kennedy. Indicația era 
prea nebuloasă, pentru a o lua te se
rios. Nu au fost citate nici nume și 
nici fapte.

«Lipsit de orice însemnătate» — 
spuse Sorensen, și-i dădu înapoi do
cumentul. Președintele tăcu. Apoi în
trebă dacă Sorensen crede că este ne
cesar să ia măsuri speciale de sigu
ranță pentru apărarea sa în timpul în
mormîntării. Ted dădu din cap : nu.

Mai devreme sau mai tîrziu — iar 
eu am constatat că s-a întîmplat mai 
devreme — relațiile dintre noill pre
ședinte și consilierul special al celui 
vechi trebuiau să se înrăutățească. 
După cum povesti Sorensen unui 
membru al cabinetului, el a lucrat 
peste 10 ani pentru cariera lui John 
Kennedy și acum întregul său efort 
era pierdut — atît de iremediabil 
pierdut, de parcă el însuși ar fi fost 
victima atentatului.

La sfîrșitul acelei săptămîni, se pă
rea că președintele credea că ar fi 
putut prelua, neschimbată, întreaga 
echipă a lui Kennedy. El se înșelă 
însă. Cînd își recîștigă siguranța, își 
dădu seama că trebuie să-și alcătuias
că propria sa echipă. Mai tîrziu — în 
primul rînd, după ce a fost confir
mat, prin alegerile din 1964, în funcția 
sa — se părea că Johnson a uitat 
că încercase cîndva să-și asigure 
colaborarea consilierilor lui Kennedy. 
Numai la auzul numelui lor, el reac
ționa supărat. în decursul unui an el 
începu să disprețuiască tot ceea ce 
amintea de Kennedy — orice agent 
sau șofer ai Casei Albe, care, pe 
deasupra, mai purta insigna PT-109 
(insemnele vedetei rapide al cărei co
mandant, în Pacific, ă fost John F. 
Kennedy), erau te stare să stîrnească 
furia președintelui.

TRADIȚIONALA
TRAGERE
A MĂRȚIȘORULUI
LA LOTO

La 3 martie 1967, Loto-Pro- 
nosport organizează tradițio
nala tragere a Mărțișorului la 
Loto. Această tragere se des
fășoară după aceeași formulă 
ca la Revelion, cînd s-au atri
buit peste 60 000 de premii.

Iată premiile ce se vor atri
bui in urma tragerii Mărțișoru
lui Loto—1967 :

— 20 autoturisme : 1 Renault 
16, 2 Renault 10 Major, 2
Moskvici 408, 2 Wartburg Lux 
312/1, 5 Renault Dauphine și 
8 Trabant 601 ;

— Excursii de cîte 3 locuri 
la Varna „Nisipurile de aur" 
de cîte 15 zile ;

— Premii în obiecte ți pre
mii fixe în bani;

— Premii fixe în bani pentru 
variantele cu 2 numere cîști
gătoare.

Se vor efectua 4 extrageri :
— O extragere de 12 nume

re din 90 pentru atribuirea pre
miilor obișnuite în bani.

— O extragere de 12 nume
re din 90 pentru atribuirea pre
miilor suplimentare In autotu
risme, excursii și bani.

— Două extrageri de cîte 2 
numere din 90 pentru atribui
rea premiilor suplimentare în 
bani.

In total, se vor extrage 28 
de numere.

Azi și mîine sînt ultimele 
zile cînd se mai pot procura 
bilete.

muncii care printr-o 
luptă revendicativă 
un 

deeît
nivel de salarii 
într-o serie de

de Împotrivire 
la comunitatea 

constituie preve
de la Roma cu

contribuție de mare insem- 
la statornicirea în Europa 
climat de pace și securitate, 
altă parte, in ultimul timp,

fi conciliată recunoașterea Trata
tului de la Roma cu politica sue
deză tradițională de neutralitate.

Alte clauze ale Tratatului de la 
Roma, care au trezit opoziție și te
meri, sînt acelea referitoare la 
piața liberă a capitalurilor ți a 
forței de muncă. O piață liberă a 
capitalurilor ar duce, fără îndoia
lă, la sporirea penetrației și imix
tiunii marilor monopoluri din Piața 
comună în economia țărilor nordi
ce. Iar o piață a forței de muncă 
necontrolată ar Însemna, de ase
menea, dezavantaje pentru statele 
nordice mici, în primul rînd pen
tru oam mii 
îndelungată 
au dobîndit 
mai ridicat 
țări ale C.E.E.

încă un motiv 
față de aderarea 
vest-europeană îl 
derile Tratatului 
privire la așa-numita „armonizare” 
a politicii sociale. Rezultatul prac
tic al unei asemenea „armonizări” 
nu ar putea fi deeît o înrăutățire 
a politicii sociale a țărilor nordi
ce ; în cel mai bun caz, ar fi vorba 
de o stopare a reformelor în acest 
important domeniu pe o perioadă 
de timp îndelungată.

Un puternic curent de opinie 
s-a conturat în cursul ultimilor ani 
în favoarea dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale cu toate 
statele europene, inclusiv cu țările 
socialiste. Această tendință a cîș
tigat teren ca urmare a destrămă
rii atmosferei de „război rece” ți 
a îmbunătățirii climatului politic 
pe continentul nostru. Rezultînd în 
bună parte din destindere, se con
sideră că dezvoltarea colaborării 
intereuropene ar aduce la rînd tl 
său o 
nătate 
a unui
Pe de
anumite cercuri au actualizat pro
blema unei piețe comune nordice.

Există deci motive să se presu
pună că o eventuală aderare a 
Angliei la Piața comună și destră
marea A.E.L.S. va accentua aceas
tă tendință.

Deci, dacă s-ar încerca o rezu
mare a tendințelor din țările nordi
ce față de diferitele blocuri comer
ciale vest-europene, rezultatul ar fi 
că aderarea la C.E.E. este tot mai 
puțin atrăgătoare, că A.E.L.S. ți 
participarea la această asociație 
este mai avantajoasă, iar în cazul 
în care A.E.L.S. s-ar destrăma prin 
aderarea Angliei Ia Piața comună 
anumite cercuri nu ar ezita să 
transforme Nordul într-o zonă co
mercială proprie. Firește, o ast
fel de evoluție nu ar fi de dorit. 
De altfel ideii de a se crea o nouă 
grupare comercială in nordul Eu
ropei i se opun puternice forțe 
sociale și politice din țările situa
te în această regiune. Cercuri 
tot mai largi din țările nor
dice susțin ideea câ blocurile co
merciale sint o irînă in calea dez
voltării unor relații normale ți efi
ciente între toate statele europene. 
Această părere este exprimată ți în 
proiectul noului program al Parti
dului Comunist din Suedia, care 
consideră că asemenea alternative 
trebuie fondate pe principiul co
merțului liber între state suverane, 
comerț alimentat prin acorduri re
ciproc avantajoase.



viața internațională
Condamnarea acțiunilor agresive

DECLARAȚIA COMITETULUI CENTRAL AL F.N.E.

LA CONVORBIRILE TRIPARTITE

„0 atmosferă de suspiciune"

a impus amînarea tratativelor

corespondență 
din Alger

CONFERINȚA
HANOI 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția V.N.A., la 
Hanoi a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia 
zentanței permanente a Frontului 
Național de Eliberare 
mul de sud .la Hanoi 
noscută declarația Comitetului Cen
tral al F.N.E.

După ce se face o trecere în re
vistă a acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, în declarație se 
spune : Drept răspuns la politica 
umanitară a F.N.E., care a încetat 
operațiunile militare în perioada 
sărbătorilor de Anul nou, drept răs
puns la manifestările de bunăvoință 
din partea guvernului R. D. Viet
nam, exprimate în recentul interviu 
al ministrului de externe al R. D. 
Vietnam, Statele Unite continuă să 
bombardeze Vietnamul de nord și 
să intensifice acțiunile armate în 
sud. în această situație, Frontul 
Național de Eliberare consideră ne
cesar să reafirme voința de nestră
mutat a poporului din Vietnamul de 
sud exprimată în Declarația F.N.E. 
din 22 martie 1965, năzuința lui

șeful repre-

din Vietna- 
a făcut cu-

spre independență, 
pace, neutralitate, pe 
ficării patriei. Frontul 
Eliberare din Vietnamul 
sprijină în întregime poziția justă 
și manifestările de bunăvoință ale 
guvernului R. D. Vietnam. împre
ună cu compatrioții din nord, sîn- 
tem hotărîți să luptăm pentru eli
berarea sudului, apărarea nordului 
și reunificarea patriei, se spune în 
încheierea declarației.

democrație, 
calea reuni- 
Național de 

de sud

Atacuri ale patrioților 
la periferiile Saigonului

SAIGON 28 (Agerpres). — Co
respondentul agenției France 
Presse transmite din Saigon că, in 
cursul zilei de luni, in cartierele 
periferice ale capitalei sud-vietna- 
meze au avut loc mai multe atacuri 
ale patrioților. Intr-unui din car
tiere au fost răniți trei ofițeri a- 
mericani, iar două mine au explo
dat la o tabără militară americană 
de lingă Saigon. Au fost rănite 
9 persoane, iar una ucisă.

După cum s-a anunțat, începute 
luni la Londra, tratativele anglo— 
vest-germane—americane, în pro
blema compensațiilor in devize 
pentru întreținerea trupelor străi
ne staționate în Germania occiden
tală, au fost 
neri. Agențiile 
mis atmosfera 
timpul ședinței 
latează agenția

In cercurile guvernamentale bri
tanice se relevă că ședința s-a 
desfășurat „într-o atmosferă de 
suspiciune și recriminări recipro
ce". Potrivit informațiilor publi
cate in cursul nopții, reprezentan
tul britanic, George Thomson, mi
nistru de stat la Foreign Office, a 
relevat că țara sa este hotărîtă să 
procedeze la „reduceri masive" ale 
efectivelor • sale staționate in Ger
mania occidentală, 
va continua 
rea integrală 
vize pentru

aminate pentru vi
de presă au trans- 
care a domnit in 
de luni, lată ce re- 
France Presse :

dacă Bonn-ul 
să refuze compensa- 
a cheltuielilor în de- 
întreținerea acestor

PREZIDIUL CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

PRAGA 28 (Agerpres). — In ul
tima zi a ședinței Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, partici- 
panții au adoptat o rezoluție în 
problema vietnameză. Agresiunea 
americană în Vietnam, se spune în 
rezoluție, rămîne principala proble
mă a situației internaționale. Po
poarele lumii întregi sprijină în- 
tr-o măsură tot mai mare poziția

ATENTATE
LA ADEN
• Orașul paralizat de 
grevă • Unitățile mili
tare în stare de alarmă

justă a poporului vietnamez, cer ca 
imperialiștii S.U.A. să înceteze răz
boiul agresiv, să-și retragă trupele 
din Vietnamul de sud și să dea po
porului vietnamez dreptul de a-și 
hotărî singur soarta. Prezidiul își 
reafirmă sprijinul deplin față de 
poziția guvernului R. D. Vietnam 
cu privire la încetarea necondițio- 
nață a, bombardamentelor ameri
cane deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam, în vederea creării posibi
lității reglementării pașnice a pro
blemei vietnameze. El cheamă toate 
popoarele lumii să condamne cu 
hotărîre războiul nedrept dus de 
Statele Unite în Vietnam.

Au fost adoptate, de asemenea, o 
declarație cu privire la securitatea 
europeană și recomandările Prezi
diului în diferite probleme ale ac
tivității partizanilor păcii.

O 
aruncată luni seara 

locuinței fostului mi- 
principal al Adenului, 

Qawee Mackawee, a

PREȘEDINȚILOR 
ADUNĂRILOR

șase săptămini
de expirarea termenului

trupe. Mai mult, Thomson a spus 
că guvernul britanic dorește să se 
ajungă la soluționarea acestei pro
bleme inainte de prezentarea bu
getului (la 11 aprilie) și) in orice 
caz, cu cel puțin 
inainte
stabilit anterior de Londra (1 iu
lie), pentru ' a putea angaja proce
dura prevăzută de N.A.T.O. și Uni
unea Europei occidentale in vede
rea retragerii unei părți a trupelor 
staționate in Germania occiden
tală. Reprezentantul vest-german, 
Ferdinand Duckwitz, și-a înăsprit 
și el poziția, afirmînd că nu între
vede posibilitatea de a se djunge 
la soluția dorită de Marea Brita
nie. El a declarat că oferta prece
dentă a R.F.G. de a compensa 350 
milioane de mărci nu mai este va
labilă, cu atît mai 
ă fost respinsă de

’ A urmat, apoi, 
contradictoriu.

POPULARE
COMUNALE Italia este străbătută de un val de greve. La Roma, muncitorii de la între

prinderea de distribuire a gazelor au ieșit în stradă, blocînd circulația. 
Mai mulfi demonstranți au fost arestați

mult cu cit ea
Anglia. ■
o discuție în

Ziua de 27 februarie a fost marcată la St. John, capitala insulei Antigua, 
ca și în teritoriile altor trei insule — colonii britanice din regiunea Mării 
Caraibilor — de ceremoniile prilejuite de intrarea în vigoare a noului stătut 

prin care au căpătat dreptul la autoguvernare internă

La palatul de la Club des Pins, 
în apropiere de Alger, s-a des
chis, luni dimineață, prima con
ferință a președinților adunărilor 
populare comunale din întreaga 
țară.

La începutul lucrărilor a luat 
cuvîntul președintele Boume
dienne, care a subliniat că ale
gerile comunale au permis să se 
pună în fruntea comunelor oa
meni capabili să se ocupe în mod 
serios de construcția țării. Vor
bitorul a precizat că noile organe 
ale puterii sînt o verigă în lanțul 
de măsuri în vederea așezării pe 
noi temelii a statului algerian.

Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, că în prezent în situa
ția economică generală a țării este 
de remarcat o netă îmbunătățire. 
Un rol important, a spus pre
ședintele, a revenit unor măsuri, 
între care figurează naționaliza
rea minelor și a bogățiilor subso
lului. Vorbitorul a indicat mai 
departe că învățămîntul este con
siderat în Algeria un sector prio
ritar. Recent a fost deschisă la 
Oran o nouă universitate, alta se 
va deschide în curînd la Con
stantine. „Consiliul revoluției 
examinează problemele sudului 
țării, caută soluții într-o serie de 
probleme care se pun aici pentru 
a înlătura situația în care avem 
de a face în Algeria cu regiuni 
sărace și regiuni bogate". Refe- 
rindu-se la politica de cooperare 
economică a Algeriei cu celelalte 
țări ale lumii, vorbitorul a subli
niat că principiul indispensabil 
este ca această colaborare să se 
desfășoare de la egal la egal.

C. BENGA

MOSCOVA Vizita lui

întrevedere A. Novotny

A. Kosîghin
în R. P. Polonă

Kim Ir
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

28 februarie, Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit la Kremlin pe Kirp Ir, mem
bru al Prezidiului Comitetului Po
litic și secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, prim-vice- 
președinte al Cabinetului de mi
niștri al R. P. D. Coreene, 
șeful delegației guvernamentale a 
R. P. D. Coreene care face o vi
zită în U.R.S.S. După cum anunță 
agenția TASS, în cursul întîlnirii 
au fost discutate probleme legate 
de dezvoltarea continuă a legătu
rilor economice și colaborării din
tre cele două țări.

VARȘOVIA 28 Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La invitația C.C. ai P.M.U.P., a 
Consiliului de Stat și a guvernului 
R. P. Polone, marți a sosit la Var
șovia o delegație de partid și de 
stat cehoslovacă condusă de Anto
nin Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

La gara centrală din Varșovia, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat, Jozef Cyrankiew, •' 
președintele Consiliului de Minîșu., 
și de alți conducători de partid și 
de stat polonezi.

Vizita delegației de partid șî de 
stat cehoslovace în R. P. Polonă 
are loc cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la semnarea tratatului de 
prietenie și asistență mutuală din
tre cele două țări. După cum trans
mite agenția P.A.P., marți după- 
amiază la sediul C.C. al P.M.U.P. 
au început convorbirile dintre con
ducătorii de partid și de stat polo
nezi Și

I

cehoslovaci.

ADEN 28 (Agerpres). 
bombă 
asupra 
nistru 
Abdel 
provocat moartea celor trei fii 
ai săi aflâți în casă. Atentatul 
a cauzat, totodată, moartea 
altor trei persoane aflate în 
apropiere, iar casa a fost grav 
deteriorată.

Acesta a fost cel de-al doi
lea act terorist săvîrșit la 
Aden în ultimele două zile 
împotriva unor conducători ai 
mișcării de eliberare. Macka
wee, care a fost înlăturat de 
autoritățile coloniale britanice 
în septembrie 1965 din postul 
de prim-ministru al teritoriu
lui, este astăzi secretar general 
al Frontului' de eliberare a 
sudului ocupat al Yemenului 
(FLOSY). Duminică a fost asa
sinat un alt conducător al a- 
cestei organizații, Mohamed 
Hasson, fost ministru în gu
vernul condus de Mackawee.

★

Populația Adenului a parti
cipat marți la ziua de doliu 
declarată de FLOSY. întregul 
Aden a fost paralizat marți de 
o mare grevă organizată în 
semn de protest față de asasi
narea celor trei fii ai fostului 
prim-ministru Mackawee. Ac
tivitatea portuară și transpor
turile publice din Aden au fost 
în întregime paralizate, iar 
băncile și instituțiile comer
ciale, precum și magazinele au 
fost toate închise. Trupele bri
tanice din Aden au fost puse 
în stare de alarmă.

■ HALLE. Violoncelistul Radu 
Aldulescu, aflat într-un tur

neu în R. D. Germană, a susți
nut luni un concert extraordi
nar, acompaniat de Orchestra 
simfonică din Halle. El a inter
pretat Concertul în fa minor de 
Vivaldi și Variațiuni pe o temă 
rococo de Ceaikovski. Concertul 
artistului român s-a bucurat de 
un deosebit succes.

■ BUDAPESTA. In drum spre
Oslo, Ivan Bașev, ministrul 

afacerilor externe al R. P. Bul
garia, s-a oprit luni la Buda
pesta, unde a avut o convorbire 
cu Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
în aceeași zi, Ivan Bașev a avut 
la Berlin o convorbire în pro
bleme de interes comun cu Gus
tav Hertzfeld, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane.

■ DELHI. Desemnarea șefului 
viitorului guvern a fost ho- 

tărită de conducerea partidului 
de guvernămint Congresul Na
țional Indian pentru ziua de 
12 martie. S-a anunțat, de ase
menea, că guvernatorul statului 
Kerala l-a însărcinat pe liderul 
frontului de stingă din Kerala, 
respectiv pe Nambudiripad, să 
formeze noul guvern al acestui 
stat. Guvernatorul Bengalului 
occidental l-a convocat pe lide
rul coaliției forțelor de stînga. 
Ajoy Mukherjee, însărcinîndu-1 
să formeze guvernul statului.

■ TEL AVIV. Numărul șome
rilor din Izrael depășește în 

prezent 10 la sută din totalul 
populației active a țării, a de
clarat marți ministrul muncii, 
Ailam Yigan, în cadrul unei re
uniuni parlamentare.

■ SOFIA. Un cutremur cu o 
intensitate între 5 și 6 gra

de s-a produs în noaptea spre 
marți în partea de nord-est a 
Bulgariei.

părțil coreeano-chineze a con
damnat acțiunile provocatoare 
ale părții americane, care, în
câlcind acordul de armistițiu și 
înțelegerile celor două părți, în 
ultimul timp a introdus în zona 
demilitarizată diferite tipuri de 
armament greu și automat, pre
cum și personal militar.

valorllor, aceasta este urmarea 
neînțelegerilor dintre general și 
ofițerii superiori greci afiati la 
conducerea gărzii naționale și a 
forțelor armate cipriote.

siliului de Securitate al O.N.U., 
în locul Nigeriei și al Republi
cii Mali, al căror mandat expiră 
in 1968.

■ NEW YORK. Wharlest 
Jackson, casierul secției din 

orașul Natchez a Asociației na
ționale pentru propășirea popu
lației de culoare (N.A.A.C.P.), a 
fost ucis de explozia unei bombe 
plasate in autocamionul pe care 
îl conducea.

OH BELGRAD. Savanta iugo- 
“ slavă Roksanda Ristici Dan- 
gubici, care, în urma accidentu
lui din 1958 la Institutul nuclear 
„Boris Kidrici", a fost puternic 
iradiată, a dat naștere celui 
de-al doilea copil.

■ PHENIAN. Ii: ședința secre
tarilor Comisiei militare de 

armistițiu în Corcea, secretarul

Reuniune electorală la Paris
PARIS 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Campania electorală din Fran
ța în vederea alegerilor legislative 
de la 5 martie a intrat în ultima 
săptămînă. O dată cu apropierea 
scrutinului, dialogul electoral din
tre principalele formațiuni politice 
franceze se intensifică. Luni seara, 
la chemarea Partidului Comunist 
Francez și în prezența tuturor can- 
didaților din Paris și din regiunea 
pariziană, peste llojlO de persoane 
s-au reunit la Palatul Sporturilor. 
In cadrul, acestei reuniuni a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez. El a anunțat hotărîrea Bi
roului Politic al P.C.F. de a pro
pune o nouă întîlnire între P.C.F.

și Federația Stîngii Democrate și 
Socialiste, a doua zi după alegeri. 
„Oricare ar fi rezultatul alegerilor 
— a declarat el — înțelegerea pe 
care noi nu am încetat s-o preconi
zăm este necesară și indispensa
bilă".

Bilanț după „etapa HagaCC

a premierului britanic
HAGA 28 (Agerpres). — La sfîr- 

șitul vizitei premierului britanic 
Harold Wilson la Haga, în cercu
rile autorizate olandeze se exprimă 
părerea că deși aderarea Angliei 
la Comunitatea Economică Euro
peană întîmpină serioase dificul
tăți mai ales pe plan agricol, gu
vernul olandez este gata să încer
ce înlăturarea acestora, preconi- 
zînd în special condiții mai flexi
bile. în același timp, olandezii con
sideră că Marea Britanie trebuie 
să continue, în 
sultările în 
C.E.E. și, 
problemele care rămîn 
mentat, se declară gata 
o cerere britanică în

același ritm, con- 
vederea aderării la 

fără să minimalizeze 
de regle- 

să susțină 
acest sens,

dacă desigur Londra dă dovadă că 
ține seama în mod realist de exis
tența acestor probleme dificile.

In cercurile politice londoneze 
se apreciază că abia după ce va fi 
realizată și ultima vizită la Lu
xemburg, premierul Wilson va 
hotărî dacă este sau nu oportun să 
înceapă tratative oficiale cu „cei 
șase" pentru aderarea Angliei la 
Piața comună.

Intr-o declarație în Camera Co
munelor, primul ministru Wilson a 
calificat convorbirile de la Haga 
drept încurajatoare pentru dorința 
Angliei de a se alătura „celor șase", 
precizînd, totodată, că in urma în
trevederilor „au mai rămas nere
zolvate o serie de probleme".

BONN 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția ADN, Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. a> 
P.C. din Germania, a adresat gu
vernului vest-german o scrisoare 
în care subliniază că restabilirea 
legalității P.C. din Germania „ar 
reprezenta o contribuție importan
tă la garantarea democrației în 
Republica Federală a Germaniei și 
la destinderea în Europa". Ca mă
sură necesară și posibilă în vede
rea restabilirii legalității P.C.G., 
Max Reimann propune consultări 
între gdvernul federal și repre
zentanți ai P.C.G., precum și acor
darea unei amnistii și suspenda
rea tuturor acțiunilor juridice îm
potriva persoanelor sau organiza
țiilor urmărite pe baza interdicției 
P.C.G.

■ CAPETOWN. Colegiul elec
toral parlamentar din Repu

blica Sud-Africană l-a ales pe 
Eben Donges ca președinte al 
R.S.A., în locul celui actual, care 
va demisiona la 31 mai.

■ NEW YORK. Comitetul spe
cial O.N.U. pentru exami

narea politicii de apartheid a 
guvernului R.S.A. a cerut State
lor Unite „să facă orice efort 
posibil" pentru a împiedica re
înnoirea unui credit de 40 mili
oane dolari, acordat de zece 
bănci americane acestui guvern.

■ MOSCOVA. La 28 februarie, 
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat satelitul artificial al Pă- 
mintului „Cosmos-144". După 
cum transmite agenția TASS, sa
telitul a fost plasat pe o orbită 
circulară cu parametri apropiați 
de cei prestabiliți prin calcul.

M NICOSIA. Generalul Mcna- 
■" los Pantelides, singurul ge
neral cipriot grec din conduce
rea gărzii naționale cipriote, și-a 
prezentat demisia președintelui 
Makarios. După părerea obser-

■ ADDIS ABEBA. Membrii 
delegațiilor Ia reuniunea 

ministerială a Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) au căzut 
de acord ca Algeria și Senegalul 
să-și prezinte candidatura ca 
membre nepermanente ale Con-

■ BAGDAD. în următoarele 
cîteva zile va avea loc o 

reuniune a liderilor politici ira
kieni, la care va 
ședințele Rahman 
căreia va fi ales 
general al noului 
— Uniunea Socialistă Arabă.

participa prc- 
Arcf, în cursul 

Secretariatul 
partid irakian

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA 28. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite: 
Luînd cuvîntul la ședința de 
marți a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, delegatul ita
lian, Francesco Cavaletti, a spus 
că ar fi inadmisibil ca un tratat 
de neproliferare — prin limitări 
tehnice , sau prin calea ocolită a 
controlurilor discriminatorii — să 
poată întîr?ia sau împiedica pro
gresul tehnic, științific, tehnologic 
și social al țărilor nucleare din 
punct de vedere niilitar. El a adău
gat că nu ar putea fi universal ac
ceptat un tratat de neproliferare ca o 
instaurare a unei discriminări per
petue între două categorii de țări. 
Dimpotrivă, tratatul, punînd câpăt 
primejdiilor răspîndirii armelor nu
cleare, trebuie să fie — după pă
rerea noastră — punctul de plecare 
al unui proces de încetare a cursei 
înarmărilor nucleare și al contro
lului lor pînă la eliminarea lor

treptată. Dacă nu s-ar trece prin 
aceste 
ferare 
— ar 
răgaz.

Delegatul bulgar, Krum Kristov, 
a arătat că agresiunea americană 
în Vietnam constituie o piedică 
serioasă în calea negocierilor pen
tru dezarmare și a relevat primej
dia pe care o reprezintă pentru 
pace, independență și securitate 
existența bazelor militare străine 
pe teritoriul altor state. El a afir
mat că crearea de zone denuclea- 
rizate constituie un element de 
diminuare a tensiunii internațio
nale. Agresiunea americană în 
Vietnam a fost condamnată și de 
delegatul polonez, M. Blusztajn, 
care a arătat că acțiunile Statelor 
Unite în această parte a lumii îm- 
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etape, un acord de neproli- 
— chiar dacă ar fi încheiat 
fi perimat după un anumit

piedică desfășurarea cu succes 
lucrărilor.

La Montreal (Canada) au fost construite mari complexe comerciale subte
rane. lată o „stradă" subpăminteană

VIITORUL
PROGRAMULUI
„APOLLO"

Potrivit N.A.S.A. (Administrația Naționa
lă pentru Problemele Aeronauticii și Spa
țiului Cosmic), catastrofa de la 27 ianua
rie, în care și-au găsit moartea Gris
som, White și Chaffee, va întîrzia cu cel 
puțin 7 sau 9 luni un viitor zbor al cosmo- 
nauților americani la bordul cabinelor 
spațiale „Apollo 205“. Un asemenea zbor 
va antrena totodată cheltuieli suplimenta
re de ordinul a 50 milioane de dolari, în 
timp ce bugetul actual urmează să sufere 
o reducere de 300 de milioane.

După cum s-a anunțat în ultimul raport 
al N.A.S.A., care nu este totuși definitiv, 
cauzele accidentului din ianuarie sînt atri
buite unei funcționări defectuoase a apa- 
ratajului electric al cabinei spațiale mai 
curînd decît a sistemului său de alimen
tare cu oxigen pur.

Luni, în cadrul audierilor întreprinse de 
Comisia senatorială pentru aeronautică și 
spațiul cosmic, directorul N.A.S.A., dr. 
Webb, și adjuncții săi Seaman și Miller au 
declarat că această instituție intenționează 
să aducă modificări la bordul cabinelor 
„Apollo" pentru a spori securitatea echi
pajelor. De asemenea, se studiază posibi
litatea înlocuirii sistemului de închidere a 
cabinei printr-unul mai simplu și mai ra
pid, care ar reduce de la 90 la numai cîteva 
secunde operația de deschidere. Conducă
torii N.A.S.A. au mai arătat că, în mo
mentul dramei din ianuarie la Cape Ken
nedy, a existat un singur mod de a detec
ta incendiul — sistemul de televiziune în 
circuit închis. Nefiind prevăzută nici o 
procedură pentru eventuale situații de 
urgență, tehnicienii nu erau în măsură să 
elimine complet sursele unui incendiu în 
cabină.

De ce a 
încercat 
să se 
sinucidă , 
D alid a

La aceasta întrebare 
nu pot răspunde încă 
nici cei mai apropiați 
prieteni ai cunoscutei 
cîntărețe. In zorii zilei 
de ieri, la Paris s-a a- 
flat că Dalida a încercat 
să se sinucidă, absor
bind o mare cantitate 
de somnifere, intr-o ca
meră de hotel in care a 
fost găsită zăcind in ne
simțire. Ea a fost trans
portată in .stare gravă 
la un spital.

Născută la Cairo, in 
1933, pe numele său a- 
devărat Yolande Gi
gliotti, de origine ita
liană, Dalida și-a în
ceput cariera artistică 
la Cairo, de unde a ple
cat la Paris. Talentul 
i-a fost remarcat la 
spectacolul din 1956 al 
cintăreților debutanți, 
care a avut loc la sala 
Olympia.

Gestul ei este pus in 
legătură^ cu starea de 
depresiune nervoasă in 
care se afla de cîteva 
zile. Se reamintește că 
la 27 ianuarie, impre
sionată de sinuciderea 
lui Luigi Tenco la Fes
tivalul de la San Remo, 
unde melodia sa, pre
zentată de Dalida, a 
fost eliminată din con
curs, cîntăreața a plecat 
brusc spre o „destinație 
necunoscută".

Cu rinichi 
grefați

NEW YORK. — Aproxi
mativ 600 de persoane 
trăiesc in prezent în lume 
avind un rinichi gre
fat, a declarat dr. Jo
seph Murray, în cursul 
unui seminar organizat la 
Facultatea de medicină a 
Universității Duke din 
Carolina de nord. După 
cum a arătat el, rezulta
tele cele mai bune au fost 
obținute în transferurile 
de rinichi între frați ge
meni sau rude foarte a- 
propiate.
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