
Tovarășii Nicolae Ceausescu,
Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil 

s-au înapoiat de la Moscova
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Nivelul producției agricole
este strins legat 
de investițiile din 

gostaturi;

In acest an, din fondurile alocate pentru inves
tiții, gospodăriile de stat realizează numeroase con
strucții gospodărești, complexe industriale zootehnice, 
amenajări în vederea irigațiilor etc. Darea în func
țiune la termen a fiecărui obiectiv prevăzut prezintă 
o mare însemnătate economică, deoarece aceasta 
condiționează realizarea în acest an și în anii urmă
tori a sarcinilor sporite privind creșterea producției 
agricole vegetale și animale. Pentru realizarea inte
grală a investițiilor pe 1967, plenara din decembrie 
1966 a C.C. al P.C.R. a trasat sarcina ca în toate 
sectoarele economiei să se ia măsuri hotărîte, eficace, la sosire, pe aeroportul Bâneasa

ESTE URMĂRITĂ REALI
u

ZAREA LOR „LA ZI ?

pentru executarea, chiar de la începutul anului, în 
mod ritmic a tuturor obiectivelor. Au trecut din acest 
an două luni și jumătate, adică aproape un trimestru, 
timp în care, conform indicațiilor date de plenară, 
trebuia să se realizeze peste 20 la sută din planul de 
investiții. Se îndeplinesc aceste indicații în sectorul 
agricol de stat? Tocmai lucrul acesta l-a urmărit rai
dul nostru anchetă în regiunile Banat și Argeș.

Printre obiectivele principale 
prevăzute a se realiza în acest an 
în gospodăriile de stat din regiu
nea Banat se numără grajdurile 
pentru vaci de la unitățile din Re- 
caș, Aradu-Nou, Semlac, Hodoni, 
complexul avicol Berzovia, îngrășă- 
toria de taurine de la Grabăț. An
treprenorul principal — întreprin
derea de construcții nr. 6 Craiova 
— care execută peste 80 la sută 
din lucrările de investiții din gos
podăriile de stat ale regiunii, ca 
și șantierele aparținînd Trustului 
regional de construcții au luat o 
serie de măsuri menite să ducă la 
intensificarea lucrărilor. La unele 
șantiere, cum ar fi ferma de vaci 
din Aradu-Nou, constructorul se 
află cu lucrările în grafic. Pe alte 
șantiere însă realizările sînt doar 
cu ceva mai mari de 50 la sută față 
de sarcinile stabilite.

în prezent, nici un for regional 
nu cunoaște care este planul de in
vestiții pe primul trimestru al a- 
cestui an. Se știe doar că valoa
rea investițiilor din G.A.S. pe în
treg anul este de 252 222 000 lei, 
din care s-a realizat pînă la 1 mar
tie 6 la sută din planul anual.

Să ne oprim la G.A.S. din ca
drul Trustului Arad, care în acest 
an are un mare volum de investi
ții de realizat, însumînd 67 000 000 
lei. în afară de 12 570 000 lei care 
se execută în regie, cea mai mare 
parte se realizează de către Intre-

I. CHIUJDEA 
Gh. CÎRSTEA 
corespondenții „Scînteii"

Figuri de conducători
ai țăranilor

Sî'mbătă seara s-au înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. au făcut 
o, vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.,

vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, pe ae

roportul Vnukovo, oaspeții români 
au fost conduși de tovarășii Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al

Convorbiri
C.C. al

P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Iuri Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Andrei 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, și membri ai amba
sadei române.

(Agerpres)

avute la Moscova

(Continuare în pag. a III-a)

ecouri

Centrai
Uniunii 
Uniunii 
18 mar

în vîlvătaia lui 1907
Răscoala 

prin amploarea participării mase
lor țărănești și prin înalta com
bativitate împotriva asupritorilor lor 
de veacuri, a constituit — după 
cum se știe — suma vastă a unor 
mișcări locale, izbucnite în lanț. 
Eroii răscoalei au fost miile și 
miile de țărani, masa anonimă a 
locuitorilor satelor, care, nemaipu- 
tînd suporta starea îngrozitoare în 
care fuseseră aduși de exploatarea 
moșierilor și arendașilor, s-au ri
dicat cu neasemuit curaj și dîrze- 
nie spre a-și face singuri drep
tate.

în uriașa vîlvătaie care a cu
prins în acea primăvară întregul 
trup al țării, de la Flămînzii Bo
toșanilor la satele încrîncenate în

din 1907, impresionantă

de Coralia FOTINO 
cercetător științific 

la Institutul de istorie 
„Nicolae lorga“ al Academiei

luptă ale Mehedințului, au apărut 
încercări de organizare, în unele 
cazuri nu numai pe planul local 
al satului, ci chiar pe grupuri de 
comune. Din rîndurile răsculaților 
s-au ridicat sute și sute de condu
cători locali, „capi ai răscoalei" 
— cum îi numeau documentele 
vremii. Multe din numele lor s-au 
pierdut în negura timpurilor, dar 
unele au rămas consemnate în

Telegramă

Ce știți

despre

COPIII D V?
AUTORITATE, NU

AUTORITARISM /

Să ne cunoaștem copiii !■ 
Să-i educăm ! Să le îndru
măm pașii... Fiecare părinte 
se străduiește în acest sens. 
Unii procedează într-un fel, 
alții altfel. Sînt părinți care 
în relațiile dintre ei și co
pii pun accentul îndeosebi 
pe autoritate. Abuzul de 
autoritate influențează însă 
negativ personalitatea copi
lului, slăbește dragostea 
sa față de părinți. Această 
autoritate greșit înțeleasă 
este generată de obicei nu 
de lipsa de dragoste din 
partea părinților, ci, dimpo
trivă, de o dragoste greșit 
exprimată datorită cunoaș
terii insuficiente a proce
deelor și metodelor pedago
gice ce trebuie aplicate în 
educația copilului.

Ea se manifestă de obicei 
la mamele care dirijează

exagerat copiii, le impun 
interdicții numeroase, îi 
lipsesc de posibilitatea ori
cărei inițiative. Este firesc 
ca în astfel de cazuri co
pilul să manifeste ten
dința de a acționa inde
pendent, prin neluarea în 
seamă a solicitărilor. In 
fața neascultării, unii pă
rinți aplică pedepse, înăbu
șind dorința copilului de a 
acționa independent. Con
secinței •> negative ale apli
cării unui astfel de proce
deu se văd mai tîrziu în 
școală și în producție. Este 
bine deci să nu intervenim 
prea mult în viața copilu
lui, să nu-1 dirijăm peste 
măsură, să nu facem abuz 
de autoritate, redindu-i li
bertatea de care are nevoie 
pentru a-și dezvolta per
sonalitatea Prevenirea și 
combaterea conduitei ne-

gative a copilului de pe 
poziții autoritariste pot 
să ducă în cazul unor co
pii -emotivi la timiditate, 
la pierderea încrederii în 
forțele proprii, la slăbirea 
voinței. Un exemplu. Ele
va N. Petruța din clasa a 
Vl-a este bună la învăță
tură, dar întîmplarea a fă
cut să primească o notă 
proastă la matematică. 
Pentru aceasta a fost pe
depsită sever de părinți. 
Conflictul s-a adîncit după 
două zile, cînd eleva a pri
mit o altă notă de 4. Tea
ma s-a transformat în ne
încredere, puterea de con
centrare a atenției a slăbit 
mult. Părinții, alarmați, au 
dus-o la psiholog plîngîn- 
du-se că... și-a pierdut 
memoria. Este limpede că 
în cazul insucceselor școla
re pe primul plan trebuie 
să stea analiza cauzelor 
care le-au generat. Dar co
pilul nu trebuie pedepsit 
pentru insuccesul ca atare, 
ci pentru obligațiile neîn
deplinite, pentru ceea ce 
a depins de el și nu a rea
lizat.

Nu toti copiii se închid în 
sine în condițiile abuzului 
de autoritate. Unii, dimpo
trivă, se opun, înfruntă des
chis educatorul. Așa este 
cazul elevului I. Tudor din 

.clasa a VII-a, adus de tatăl 
lui la consultație pentru că 
a devenit în ultimul timp 
deosebit de neascultător, 
obraznic, nu învață. Discu- 
tînd intim cu elevul am 
primit următorul răsouns : 
„Nu, eu nu sînt bolnav. 
Nu vreau să ascult pe tata 
fiindcă mă pedepsește pe 
nedrept. Stă de capul meu 
toată ziua și nu mă lasă să 
mă joc nici măcar 10 mi
nute. îmi cere să învăț prea 
mult și nu-i 
niciodată de notele 
le iau. Vrea numai 
9 și 10".

Un alt caz este 
vului I. Adrian, din clasa a 
V-a, care motivează com
portarea sa indisciplinată 
protestînd împotriva refu
zului părinților de a-1 lăsa 
la film. „Elevii din clasă 
discută filmele vizionate, 
l’e mine nu mă lasă tata

la film. Mă ține toată ziua 
în casă să învăț". Situația 
școlară mediocră a acestui 
elev demonstrează că lipsa 
unui regim rațional de 
muncă, interzicerea distrac
țiilor și a activităților 
extrașcolare influențează 
negativ instruirea și edu
carea lui.

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN ZIARUL
DE AZI

■ De-acum port
perucă (foileton)

pierderilor plani-
ficate de la tru- 
sturile regionale
de construcții
■ Unde este ori

mulțumit 
pe care 
note de

al ele-

ginea tendințelor
centrifuge ale fi-
zicienilor din pro
ducție ?

presa vremii, în rapoartele autori
tăților regimului burgliezo-moșie- 
resc, însărcinate cu reprimarea 
mișcării țăranilor, în arhivele găl- 
buite de vreme ale tribunalelor ju
dețene care i-au judecat și con
damnat cu asprime.

Cercetătorul întîmpină astăzi nu 
puține dificultăți în a reconstitui 
profilul acestora. La șase decenii 
de la răscoală, nici ei și, în nu pu
ține cazuri, nici descendenții lor. 
nu mai sînt în viață. Mare parte 
din documentele proceselor ce li 
s-au intentat nu s-au păstrat. Pu
ținele interogatorii ce ne-au parve
nit sînt. foarte sumare, iar de mul
te ori capii răscoalei nici n-au mai: 
ajuns să fie judecați, locul proce
selor luîndu-1 cercetările sumare și 
execuțiile.

Dar toate mărturiile ni-i înfăți
șează pe acești capi ai răscoalei ca 
oameni proveniți din cele mai ne
voiașe pături ale țărănimii, de o 
marc dirzenie și liotărire în lupta 
împotriva asupritorilor. Deși săraci 
lipiți pămîntului, considerați ca 
talpa satului, ei dobindiscră, dato
rită însușirilor lor morale și con
științei lor revoluționare, o mare 
autoritate asupra satului întreg. în 
împrejurările răscoalei, ei s-au si-

ile la bordul avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat 
tovarășului Leonid Brejnev urmă
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul Uniunii So
vietice, vă exprimăm încă o dată 
mulțumiri pentru atenția de care 
ne-am bucurat în timpul șederii în 
țara dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a vă 
ura dv. și întregului popor sovietic 
noi succese în construirea comunis
mului.

La invitația Comitetului 
al Partidului Comunist al 
Sovietice și a guvernului 
Sovietice, in zilele de 17 și 
tie s-au aflat la Moscova, într-o vi
zită de prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central
Comunist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil au avut convorbiri cu tova
rășii L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., preșe-

al Partidului

Comitetului

dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră, 
tovărășească, părțile au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
probleme ale relațiilor româno- 
sovietice, precum și cu privire la 
problemele internaționale actuale, 
inclusiv problema securității euro
pene.

Remarcind dezvoltarea cu succes 
a relațiilor româno-sovietice, am
bele părți au declarat că se vor 
strădui să extindă și să întărească 
în continuare colaborarea multila
terala dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., în interesul 
popoarelor român și sovietic, să 
lupte activ pentru cauza păcii și 
socialismului în lumea întreagă.

(Continuare în pag. a II-a)

Masă oferită
in cinstea
oaspeților 

români
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 

și guvernul Uniunii Sovietice au o- 
ferit sîmbătă la amiază o masă 
în cinstea tovarășilor 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Paul Niculescu-Mizil.

• Din partea sovietică la
participat tovarășii . Leonid Brej
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și alte persoane oficiale.

. Masa s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă; prietenească.

Nicolae 
Maurer,

masă au ;

Exigențele
profesiona

“I

opinii

(Continuare in pag. a IV-a)

de Radu BELIGAN
artist, al poporului

ECONOMISIREA
METALULUI

obiectivul mobilizator
al întregului colectiv

După plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, colectivele dintr-un șir 
de întreprinderi constructoare de mașini și-au stabilit ca principal obiectiv reali
zarea a cît mai mari economii de metal, ca una dintre cele mai importante cerințe 
ale economiei naționale. în lumina apre
cierii făcute la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care a arătat că 
există rezerve mari pentru reducerea 
consumului specific de metal, 
prinderi se iau măsuri pentru 
tarea produselor, lichidarea 
surse de irosire a metalului.

în între- 
reproiec- 
oricăror

Publicăm în pagina a lll-a convorbirea cu 
ing NICU CONSTANTIN, directorul general 
al uzinei „Progresul“-Brăila, despre măsurile 
luate și primele realizări în acest domeniu 
ale constructorilor de mașini brâileni, care 
și-au propus să economisească în acest an 
1 143 tone metal.

Am vorbit de ahtea ort 
despre ceea ce e linie su
perioară de gîndire, des
pre ceea ce e luminos în 

■ teatrul nostru, îneît mi se 
va ierta dacă mă voi opri 
astăzi asupra unui factor 
negativ și anume asupra 

I aspectelor de diletantism, 
așa cum se manifestă și 
se înlănțuie ele în diferi
tele sectoare ale mișcării 
noastre teatrale.

Realitatea este că di
rector, regizor, scenograf, 

I actor și critic păcătuiesc 
uneori printr-o lipsă de 
profesionalitate ivită din- 

Itr-o ușurință în raporturile 
cu propria lor operă și cu 
ceilalți.

IAm să încep prin a 
semnala că rareori un co
lectiv artistic menține in- 

Itransigent și pînă la ca
păt programul la care a

I subscris. Cum modifică
rile în repertoriu sint des
tul de frecvente, studierea 
noilor titluri și alcătuirea 
distribuțiilor sînt aminate 
pînă în preziua începerii 
repetițiilor. De aici o con
secință păgubitoare pen
tru faptul artistic : se re
duce neîngăduit de mult 
timpul consacrat regizo
rului, scenografului și ac
torilor pentru reflecție, iar 
spectacolul se lucrează 
într-un tempo nefiresc de 
încet.

Aceasta reprezintă pri
ma verigă dintr-un adevă
rat lanț al slăbiciunilor.

Sînt numeroase motive
le pentru care perioada 
de vreme afectată reali
zării unui spectacol se 
extinde, uneori, mai mult 
decît e necesar. Dar am 
să mă opresc acum nu
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iguri de conducători
țăranilor

in vîlvătaia lui 1907
(Urmare din pag. I)

tuat rapid în fruntea acțiunilor de 
luptă, pe sate și comune, făcin- 
du-se exponenții fideli ai năzuin
țelor țărănimii, îmbărbătând prin 
graiul și fapta lor curajoasă masa 
clocotitoare a țăranilor.

Acești capi ai răscoalei, cu frun
tea sus, cu spinarea dezdoită, i-au 
înfruntat neșovăitor pe moșierii ca- 
re-i desconsiderau într-atîta pe ță
rani încît nu-i socoteau demni nici 
de noroiul pe care-1 împroșcau cu 
caleștile lor. Mărturii ale vremii, 
opere literare ale lui Liviu Re- 
breanu.. Cezar Petrescu. Tudor Ar- 
ghezi, Zaharia Stancu ș.a. înfăți
șează în culori vii stupoarea și 
mînia moșierilor în fața îndrăznelii 
țăranilor pe care ei nu și-i puteau 
închipui decit ca robi supuși, umili, 
îngenuncheați. Moșierimea a simțit 
atunci nu numai forța explozivă a 
răscoalelor țărănești, dar, spre sur
prinderea ei, a descoperit demnita
tea și mîndria acestor oameni cu 
inimi îndrăznețe, cu caractere fer
me, cu judecată pătrunzătoare și 
dreaptă.

Întrucît unii dintre capii răscoa
lei erau rezerviști ce făcuseră sta
giul militar și cunoșteau elemente 
de tactică militară, au știut să or
ganizeze apărarea satelor, incit în 
unele locuri unitățile militare în
sărcinate cu reprimarea răscoalei 
au trebuit să dea adevărate bătălii 
pentru a infringe rezistența răscu
laților.

în general, țăranii care fuseseră 
conducători ai răscoalelor în co
munele lor au recunoscut acest 
fapt în fața tribunalelor; mulți 
dintre ei au făcut-o cu demnitate 
și curaj, deși știau că aceste măr
turisiri aveau să ducă la condam
narea lor. Astfel Badea Voicu 
Radu Văduva, principalul condu
cător al răscoalei din comuna 
Meri-Goala — județul Teleorman, 
interogat la 21 martie 1907 de ju
decătorul de instrucție, afirmă î 
„Eu eram capul răsculaților și-i în
demnam pe locuitori să meargă cu 
mine... eu eram cu steagul roșu in 
mină..." Capul Răsculaților din 
Plopii-Slăvitești — același județ, 
Florea Hie Soare, declara la 9 mai 
în fața tribunalului : „Cînd. a tă- 
bărit mulțimea pe administratorul 
moșiei, eu i-am spus să plece, căci 
moșia este a noastră și dacă se în
toarce îndărăt îl îngropăm acolo".

Din actul de dare în judecată 
al autorităților județului Vlașca 

■ se desprinde figura de aprig lup
tător și energic organizator a lui 
loan Ghizdăreanu, plugar din co
muna Stănești-Vlașca. împreună cu 
alți țărani din comună, între care 
Marin Sărăcilă, Polifonie Borici, 
Stan Strechie, Ion Dogaru, Anghel 
Frincu, el cutreiera, în dimineața 
zilei de 12 martie, comuna, spu- 
nîndu-le că a sosit timpul să-și 
facă singuri dreptate. El nu s-a 
înfricoșat nici cînd a auzit că so
sește armata. După cuvîntul de 
ordine al lui loan Ghizdăreanu și 
al tovarășilor săi 
țăranii, înarmați 
securi, furci, au pornit năval
nic împotriva proprietății lui 
Lahovary. în curtea conacului, ță
ranii au fost întîmpinați de trupe 
așezate pe două rânduri în fața 
caselor. Răsculații, în număr de 
peste 1 000, au continuat totuși să- 
înainteze fără teamă, ajungînd 
pînă la circa 100 de metri în fața 
trupei. Somațiile căpitanului au 
rămas fără rezultat. „în timpul 
acestor parlamentări — se arăta 
în același act — cîțiva dintr-înșii, 

- cu loan Ghizdăreanu in cap, stri- 
înainte, băieți" !, la care

de răscoală, 
cu ciomege,

semnal cu toții năvălesc spre tru
pă, care se risipește fără a mai 
putea executa ordinul comandan
tului de a trage focuri...".

în fruntea țăranilor răsculați din 
Vida Cartojani — Vlașca îl aflăm 
pe Voicu Ifrim, cunoscut aici și în 
comunele , din împrejurimi ca un 
vajnic apărător al drepturilor ță
ranilor în fața moșierului și aren
dașului. Cît de ascultat era cu
vîntul lui în sat se vede din fap
tul că, în momentul 
răscoalei, țăranii din 
tojani s-au legat față 
jurămînt că nu vor 
pînă nu vor căpăta 
pămînt. La îndemnul 
aduc cu forța pe moșier în fața 
primăriei, în ziua de 12 martie, 
obligîndu-1 să încheie învoieli mai 
avantajoase. Apoi, cu Voicu Ifrim 
în frunte, pornesc spre satele ve
cine — Tămășești, Vida Furcu- 
lești, se unesc cu țăranii de aici 
și dau foc conacelor.

Din unele documente ale vre
mii rezultă că unii țărani capi ai 
răscoalelor împărtășeau idei 
cialiste, fuseseră conducători 
membri ai cluburilor socialiste 
ființate la sate, după modelul 
lor muncitorești, în anii 1898—1899. 
Printre aceștia era și Iordan Pîr- 
livie, țăran din Zimnicea. Din toate 
datele ce ne-au parvenit, rezultă 
că Pîrlivie, deși simplu țăran, fără 
cultură, avea un orizont larg, o 
minte luminată și idei politice îna
intate. încă din 1898 el desfășurase 
o vie activitate pentru îmbunătă
țirea situației țăranilor și lumina
rea lor. Adeseori, organiza întru
niri ale sătenilor, in care se citeau 
ziare și broșuri socialiste.

în martie 1907, Pîrlivie îi înștiin
țează pe țărani că „in țară e revo
luție și ei trebuie să facă la fel"; 
se află apoi îm fruntea acțiunilor. 
El este autorul unei petiții prezen
tate în numele țăranilor, care expri
ma revendicări cuprinzătoare și de 
profunzime politică : „guvernul să 
facă una lege ca să li se dea lor 
moșia Zimnicelele și toate moșiile 
de primprejur... să fie cu toții 
egali pentru alegerea deputațilpr 
și senatorilor ca astfel să poată 
și ei lua parte la facerea legilor...".

Stan Dorobanții și Marcu Brica, 
capi ai răscoalei din Rădoești-Te- 
leorman, făcuseră, de asemenea 
parte din conducerea clubului so
cialist din comuna lor. Ei s-au aflat 
și in fruntea răscoalelor țărănești 
care au avut loc în aceste părți 
pe la 1898. în ciuda ordinelor pri
mite, din partea autorităților după 
înăbușirea răscoalei, ei refuzaseră 
să predea registrele organizației și 
să desființeze clubul socialist. Ac
tul de dare în judecată a capilor 
răscoalei din Conțești-Teleorman 
întocmit de curtea cu jurați a Tri
bunalului județean, menționa prin
tre aceștia pe veteranul Tănase 
Gheorghe Rogojină și pe Dumitru 
N. Ciocan, unul din cei mai peri
culoși socialiști de la 1899".

Monografia comunei Pătulele- 
Mehedințî evocă figura bătrânului 
Ion Constantinescu, 
nă cu 
cei 13 
mună. 
a dat 
multă 
crificiu. Cînd a fost prins 
preună cu ceilalți capi ai răscoa
lei și dus la marginea satului spre 
a. fi împușcat, el a răspuns neșo
văitor ofițerului ce-1 
cinism :

— Ei, moșule, 
împușcăm pe tine

— împușcați-mă pe 
eu-s om bătrân...

declanșării 
Vida Car- 
de el prin 
da înapoi, 

drepturi și 
lui, țăranii

so- 
sau 
în- 
ce-

împreti- 
printre 

din co- 
ani, el

care
fiul său s-a aflat

capi ai răscoalei 
Deși împovărat de 
dovadă cu acest prilej de 
bărbăție și spirit de sa- 

îm-

întreba cu

ce 
ori

facem ? Te 
pe fiu-tău ?

mine,

CE
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în anii premergători lui 19Q7 o 
vie activitate de lumirîare a țără
nimii, de trezire a spiritului ei de 
revoltă și solidaritate au desfășu
rat numeroși învățători. Proveniți 
din mijlocul țărănimii și cunoscind 
suferințele ei, ducînd ei înșiși de 
cele mai multe ori o viață plină de 
privațiuni și umilințe, acești repre
zentanți ai intelectualității sătești 
au fost alături de țărani și în 
timpul răscoalei, iar unii dintre ei 
s-au aflat chiar printre capii miș
cării din satele lor.

Numeroși învățători nu pierdeau 
nici o ocazie pentru a deschide o- 
chii țăranilor asupra cauzelor su
ferințelor și mizeriei îndurate. în
vățătorul D. Georgescu din Crim- 
poaia (județul Olt), primise sar
cina să explice țăranilor con- 
vocați la primărie ordinul prefec
turii cu privire la distrugerea șoa
recilor și a mușuroaielor de cîmp. 
Dar — după cum se arată în ra
portul revizorului școlar —' învă
țătorul a început să explice, în- 
tr-un mod propriu, „ce trebuie să 
se înțeleagă prin șoareci și mușu
roaie..." Despre conținutul expli
cațiilor sale vorbește de la sine 
faptul că „de la primărie, sătenii 
au plecat cu toții și au dat foc 
proprietății, in ziua de 12 martie, 
acesta fiind primul act de 
Hune în județul Olt".

O vie evocare a figurii 
dintre învățătorii care s-au 
în fruntea luptei țăranilor în 1907 
ne-a lăsat, in amintirile sale des
pre răscoală, Ivan Marinescu din 
Băbăița-Vlașca. „...așa mi-l amin
tesc pe învățătorul meu, Stan Cru- 
du : ziua cu noi, în școală, și noap
tea la club, cu țăranii. Pe cit era de 
scund învățătorul, pe atît. de fru
mos vorbea. Toată lumea îl ascul
ta cu respect. El îi îndemna pe ță
rani să. sfarme jugul boieresc care 
nu mat era de suportat... în 
ziua de 9 martie, urcat pe o 
masă, micul învățător le cerea 
țăl'ăhilor, adunați in mijlocul sa
tului, să fie uniți in lupta pentru 
pămînt. Au pornit apoi, cu învăță
torul în frunte, spre conacul bo- 
îeritlui Iorgn .Anghelescu": ..însuși 
învățătorul Crudu și secretarul co
munei, Zamfirescu, aprindeau- chi
briturile și dau foc“ — avea să se 
arate la proces. în actul de acuzare. 
A doua zi, în 10 martie, învă
țătorul le-a citit răsculaților, în
torși în sat după atacarea conace
lor din împrejurimi, un manifest, 
scris de el, ■ în care se spu
nea : „Fraților.... Sint țăran
ca și voi, din părinți ce au murit 
cu gura în pămînt muncind... îna
inte cu Dumnezeu, căci este pen
tru binele vostru... Obștea țării ro
mânești, țărănimea, cea care pînă 
acum a fost înjugată să trăiască, 
căci mîinile ei au făcut bogățiile, 
iar nu ciocoii! Sus țăranul ro
mân însuflețiți de aceste cu
vinte, țăranii din Băbăița au por
nit din nou răscoala în zilele de 11, 
12 și 13 martie.

Cine deschide vechea condică de 
prezență, păstrată în arhiva școlii 
din Crevedia (regiunea București), 
la ziua de 10 martie 1907, poate 
citi următoarea însemnare a învă
țătorului Constantin Falangă : „Sa
tul fiind în plină revoltă, a fost 
imposibilă ținerea cursurilor". Ce 
făcuse, în acea zi, învățătorul ? în 
timp ce răsculații incendiau cona
cul arendașului Răducan Constan
tin — relatează unii bătrâni din 
Crevedia, care au apucat vremea 
răscoalei — învățătorul, în fruntea 
unei cete de răsculați, s-a îndrep
tat grabnic spre primărie, unde se 
aflau contractele de învoieli agri-

rebe-

unuia 
aflat

cole; la îndemnul lui, ei au scos 
în drum acele acte blestemate și 
le-au dat foc. Mai apoi, în timpul 
represiunii, i-a sfătuit continuu pe 

; țărani să păstreze taina celor în
tâmplate, să nu destăinuiască ni
mic, să nu se pîrască între ei. Or
ganele anchetatoare au avut mult 
de furcă aici și nici pînă la sfîrșit 
n-au putut desluși cum s-au întîm
plat lucrurile.

Nu au fost puține cazurile în 
care în fruntea țăranilor răsculați 
s-au aflat preoți. Proveniți. din rîn- 
dur-ile țăranilor și depinzînd ma
terialicește de ei, unii dintră preo
ții de la țară nu puteau să nu fie 
receptivi la suferințele țărăni
mii, să nu' împărtășească revol
ta ei 
sociale.
tul in curte la 
arăta, în timpul interogatoriului 
ce i s-a luat ,1a proces, bătrânul 
Marin Zamfir, diii Bălțați (regiu- 

l neă București).. El ne-a spus ță 
acum ne-ă venit ți nouă vrșmea să 
punem mina pe păminturile moșie
rilor și să ne îmbunătățim și noi 
soarta, dar pentru asta trebuie să-i 
gonim pe toți boierii de prin sate... 
El ne-a spus că atunci- cînd se va 
trage clopotele să știm că va fi 
semnalul și să pornim... $i atunci 
cînd le-am auzit, am pornit.,"

Capii răscoalelor au fost cei mai 
loviți de represiunea sălbatică 
dezlănțuită la sate de regimul 
burghezo-moșieresc. Mulți dintre 
ei au fost uciși, alte sute schingiuiți.

Te învățătorul Constantin Poe- 
naru l-au scos din clasă doi 
jandarmi și, în fața elevilor și săte
nilor, l-au luat la palme, pretin- 
zîndu-i să stea drept cu căciula în 
mină, militărește, în fața lor... L-au 
dus la Balș, unde sub ochii căpita
nului de jandarmi, l-au bătut cu 
ciomegele: la urmă și-au bătut joc 
de el, punîndu-1 să joace și jucînd 
jandarmii peste corpul său.

...„Convoiul trist 
răscoalei... trece, cu 
voiată, sub durerea 
bici și de trăgători, 
de soldați, ca să înfunde pușcăriile' 
...scria la 1 aprilie 1907 ziarul 
„Cronica"...

în încleștarea maselor țărănești 
pentru pămînt în primăvara lui 
1907 — în acțiunile întreprinse la 
sate, în atacarea orașelor reședințe 
de județ, precum și în ciocnirile 
angajate cu trupele de reprimare — 
s-au reliefat cu putere, ca de atî- 
teă ori în trecut, curajul și dirze- 
nia, eroismul, spiritul ascuțit de 
revoltă și de sacrificiu ale miilor de 
capi ai răscoalelor ridicați de locui
torii satelor din rîndurile lor. 
Desfășurarea răscoalei a demonstrat 
încă o dată înaltele calități morale 
ale maselor lărgi ale poporului 
nostru în lupta aprigă pentru 
dobîndirea unei vieți mai bune, 
pentru progres social. Cu tot erois
mul ei, țărănimea, din cauza fărâ
mițării și răzlețirii. nu putea iz- 
bîndi singură în lupta revoluțio
nară. Numai în strânsă unire ctl 
clasa muncitoare țărănimea a pu
tut dobîndi un aliat de nădejde și 
Un concjut'ătoț- ferm, capabil să o 
călăuzească la victoria asuora cla
selor exploatatoare, la înfăptuirea 
năzuințelor ei de veacuri.

împotriva nedreptăților 
„Ne-a chemat preo- 

Păun Popescu —

' al capilor 
spinarea inco- 
loviturilor de 
printre .șirul

w«ew

OFERĂ

anotimpurile iar cura helio- 
și iunie, precum și în sep- 

_______ __ __ mai bune pentru odihnă, — 
liniște, căldură mai puțin toridă. Oficiul Național de Turism, prin agen
țiile și filialele sale, pune la dispoziția celor interesați bilete de odihnă 
pentru perioadele 15 mai — 15 iunie și 1—-30 septembrie, cu tarlfuri 
reduse. Cazarea se face în hotelurile cele mai bune. Transportul pe 
C.F.R. și autobuzele D.R.T.A. se face cil 50 la sută reducere. în timpul 
concediului se organizează excursii agreabile în Delta Dunării, la cetă
țile Histria și Calatis, la monumentul de la Adamclisi, precum și la 
Varna (R. P. Bulgaria).

Marea este la fel de frumoasă în toate 
marină este la fel de eficace în lunile mai 
tembrie. In plus, în aceste luni sînt condiții

PETRE GHEORGHE
luptător neînfricat pentru

libertatea și fericirea poporului
Se împlinesc șase decenii de cînd, 

la 19 martie 1907, s-a născut Petre 
Gheorghe, militant marcant al 
mișcării comuniste și muncito
rești, patriot înflăcărat care și-a 
închinat întreaga viață cauzei li
bertății și fericirii poporului.

Născut într-o familie de munci
tori din Bazargic, el a cunoscut din 
fragedă copilărie vitregia unei 
vieți nevoiașe. Greutățile materiale 
îl silesc să întrerupă cursurile liceu
lui, după absolvirea numai a pa
tru clase, și să intre ucenic la un 
atelier de tîmplărie ; după moartea 
tatălui său este nevoit să lucreze 
ca zidar.

Contactul cu mișcarea muncito
rească, activitatea 
cadrul cercurilor 
marxismului au 
puriu in inima 
Gheorghe flacăra 
ționare. Pentru munca sa pasio
nată în rîndurile tineretului, 
este primit in anul 1928 in U.T.C. 
Cu aceeași pasiune și entuziasm 
desfășoară el o vie activitate revo
luționară printre tinerii militari, 
în timpul efectuării stagiului.

în 1930 este ales în Comitetul 
județean al U.T.C., iar ulterior de
vine membru al C.C. al U.T.C. în 
această calitate. Petre Gheorghe 
duce o bogată activitate în 
regiunile Dobrogea și Iași, reușind 
totodată să organizeze înființarea 
unei tipografii ilegale și editarea 
ziarului „Tînărul muncitor", or
gan al Comitetului regional U.T.C. 
Moldova.

în același an a fost primit în 
rîndurile Partidului Comunist Ro
mân. Crescut și educat de partid 
în spiritul devotamentului ne
țărmurit față de cauza clasei mun
citoare, a dragostei înflăcărate de 
popor, el se consacră 
ța luptei politice 
Botezul acestei lupte 
focul marilor bătălii 
anii 1929—1933. îri timpul unei ma
nifestații desfășurate în localitatea 
natală, la 1 august 1931, a fost 
pentru prima da*ă arestat. După 
eliberarea din închisoare, participă 
activ, în toamna anului 1932, la or
ganizarea și conducerea acțiunilor 
de masă din Dobrogea.

Luptele revoluționare ale ceferiș
tilor și petroliștilor dirr ianuarie- 
februarie 1933’îl găsesc, alături de 
Ilif Pintilie și alți militanți co
muniști, în fruntea acțiunilor ma
selor muncitoare de la Iași., Bacău, 
Pașcahi. Pentru activitatea sa re
voluționară, este din nou arestat

desfășurată în ■ 
de studiere a 
aprins de . tim- 
tinârului Petre 
luptei reyolu-

cu toată fiin- 
revoluționare. 
l-a primit in 
de clasă din

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII RĂSCOALEI DIN 1907
La adunarea comemorativă consacrată împlinirii a 60 de ani. 

de la răscoalele țărănești din 1907, care a avut loc la casa raională 
de cultură din Pașcani, au luat parte numeroși muncitori, tehni
cieni, ingineri de la Atelierele de reparat material rulant și din alte 
întreprinderi, precum și țărani cooperatori din satele Lunca și 
Vatra. Printre participanți se afla și pensionarul ceferist Iancu 
Olaru, care în primăvara anului . 1907 s-a găsit in fruntea‘acțiunii 
de eliberare din vagoane a țăranilor arestați.

După cuvîntul primului secretar al comitetului raional Pașcani al 
P.C.R., Gheorghe Ivan, a urmat un program artistic la care și-au 
dat concursul form,ații artistice de amatori de la casa raională 
de cultură din Pașcani și de la diverse cămine culturale din raion.

La Tg. Mureș a avut loc simbătă g sesiune a bazei de qercetăți 
științifice din localitate a Academiei și societății de științe ’ istorice 
și filologice — filiala Tg. Mureș. Cu acest prilej, au fost prezentate 
comunicările : „Ecoul marii răscoale țărănești din 1907 în
Transilvania" și „Răscoala din 1907 oglindită în presa transilvă
neană».

în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 60 de ani de 
la răscoala țăranilor din 1907, în comunele Comani și Șerbănești, 
din regiunea Argeș, au fost dezvelite plăci comemorative.

DE-ACUM
PORT PERUCĂ

foileton d® Nicută tănase

La un centru de colec
tare a fructelor a fost — 
nu cunosc prin ce împre
jurare — numit un res
ponsabil... (mai atenuat... 
iresponsabil). Cînd întâm
plător i-am atras atenția 
că în grămada de cca. 
200 000 de kg. de mere se
lecționate există un măr 
putred, dumnealui, res
ponsabilul, mai precis, „i", 
mi-a pus mîna în gît și 
mi-a zis :

— Ce ai zis să fac cu 
mărul ăla ?

— Să-l arunci. Merele 
putrede strică și pe cele 
bune.

— Să arunc mărul ? Să 
arunc bunul poporului ? 
Cine ești, domnule, dum
neata ?

Mi s-a făcut raport Și

era cit p-aci să fiu sanc
ționat că mă amestec în 
merele altora. In schimb, 
180 000 de kg. de mere 
din grămada de 200 000 
de kg. de mere selecțio
nate au putrezit. S-au a- 
runcat. Dar cu proces ver
bal. în același schimb, 
responsabilul cu „i“, în 
frunte, a fost numit tot 
responsabil peste o gră
madă de cca. 2 milioane 
de kg. de mere. Tot se
lecționate.

Acum nu mai sesizez 
decit în scris. Și nu numai 
la mere.

în martie anul trecut, 
am fost martor cînd s-au 
descărcat, in 
căjdia-Banat, 
ne... Da, 15 
îngrășăminte

stația Ră- 
15 vagoa- 

vagoane de 
chimice și

amendamente. Erau des
cărcate în niște băltoace. 
Stăteam și mă gîndeam 
cît au costat ele, ce mun
că s-a depus pentru pro
ducerea lor și ce minuni 
ar face ele pe ogoare. Mă 
durea inima. L-am luat 
de gît pe omul care su
praveghea descărcarea.

— Ție nu ți-e milă ? 
Cum le descarci în băl
toacele astea ?

După exact un an, am 
coborît din nou la Ră- 
căjdia. A venit un om la 
mine. M-a prins de reve
re, m-a răsucit și s-a răs
tit:

— Ții minte anul tre
cut ce mi-ai făcut ? M-ai 
făcut cu ouă și cu oțet... 
pentru că am descărcat 
îngrășămintele in băltoa
ce.

FAPTUL
DIVERS

și deținut în închisoare pînă în 
aprilie 1935.

în calitate de secretar al C.C. al 
U;T.C., comunistul Petre Gheorghe 
activează, alături de alte cadre ale 
partidului, pentru unirea tuturor 
forțelor democratice și patriotice 
ale tineretului împotriva fascismu
lui. Studiază cu nesaț, lărgindu-și 
necontenit orizontul politic, ideolo
gic și cultural. „Este un periculos 
propagandist al ideilor comuniste", 
se menționa într-un raport către Di
recția generală a poliției din ianua
rie 1937.

în anii premergători războiului, 
poporul român, în frunte cu parti
dul comunist, s-a ridicat ia 
luptă hotărâtă împotriva planurilor 
Reichului nazist de a ocupa Româ
nia. în martie 1939, după cotropi
rea Cehoslovaciei de către hitle- 
riști, cînd guvernul a declarat mo
bilizarea parțială, partidul cdmu- 
nist a dat cuvînt de ordine mem
brilor și simpatizanților săi să se 
prezinte la unitățile militare pen
tru a fi gata să apere cu arma în 
mină independența României. Răs- 
punzînd chemării partidului, Petre 
Gheorghe se prezintă la unitatea 
din Galați, unde fusese concentrat, 
desfășurând o vie activitate printre 
ostași, sub lozincile : „Nici un pe
tec de pămînt să nu fie dat. agre
sorilor fasciști", „Să fie apărate 
granițele țării".

în timpul războiului și al domina
ției germane, cînd P.C.R., dînd 
glas aspirațiilor poporului, a orga
nizat mișcarea de rezistență anti
fascistă pentru răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste, ieșirea țării 
din războiul hitlerist. și alăturarea 
ei la coaliția forțelor antihitleriste, 
Petre Gheorghe, aflat în condu
cerea organizației de partid a Ca
pitalei. a contribuit la pregătirea 
și desfășurarea unor acțiuni de lup
tă, ca, de pildă, puternica de
monstrație antifascistă de la 3 no
iembrie 1940 din cartierul Obor, 
desfășurată sub lozincile : ..Jos 
fascismul„Jos teroarea !", „Vrem 
independență națională„Afară 
cu armatele de ocupație !“. El a 
participat, de asemenea, la organi
zarea grupelor de sabotare a ma
șinii de război fasciste, precum și 
la crearea unui laborator pentru 
producerea de material explozibil 
necesar acțiunilor de sabotâj. la 

. redactarea și tipărirea de manifes
te. Petrg Gheorghe s-a, situat pe po
ziția cadrelor de bază ale partidu
lui aflate în lagăre și în afara aces
tora. militînd împotriva elementelor 
lașe și capitulante din conducerea 
sa, pentru ca partidul să-și sporeas
că combativitatea în lupta de rezis
tență, pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist.

Urmărit de organele de re
primare antonesciene și hitleris- 
te, el este arestat, în mai 1942. 
Dypă săptămîni și luni de schin
giuiri, este condamnat la moar
te și executat în dimineața 
zilei de 8 februarie 1943, la poligo
nul de tragere de la Crîngul lui 
Bot de lîngă Ploiești. Peste salvele 
ucigătoare au răsunat cuvintele de 
foc ale neînfricatului Înotător : 
„Jos războiul!", „Trăiască România 
liberă !", „Moarte cotropitorilor hit- 
leriști

Avîntat în lupta pentru continua 
înflorire a patriei socialiste, po
porul român, condus de partidul 
șău. comunist, cinstește memoria 
eroilor revoluționari și patrioți 
care și-au închinat viața cauzei li
bertății și fericirii celor ce mun
cesc, victoriei socialismului.

dr. Aurel PETRI
cercetător principal
la Institutul de studii istorice 
și social-politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Noroc cu
carul...
motorizat

Plecînd în oraș, Ion Cimpea- 
nu din Turda (str. Aviatorilor), a 
uitat cheile în casă — și a ră
mas încuiat pe dinafară. Să che
me un lăcătuș ? A vrut să facă 
economie — și-a găsit' o altă 
soluție : să treacă din balconul 
vecinului, în balconul lui. Lo
cuiește la etajul IV. A escaladat 
balustrada balconului, dar a alu
necat. A căzut în gol patru etaje. 
Unde ? Chiar pe șaua unei mo
tociclete care staționa dedesubt, 
întrebarea este: a avut noroc 
cu motocicleta sau... cu carul ?

Cartonul
e permeabil

Iată-i: Cezar Nicolae, gestio
nar la un depozit al uzinei „1 
Mai" Ploiești, Constantin Zam
fir, merceolog la U.R.C.C. Plo
iești, Gheorghe Miu și Tudor 
Dumitru, gestionari la magazi
nele din Puchenii Moșneni și Tîr- 
gușorul Vechi. Seamănă ca două 
picături. Nu la înfățișare — ca 
năravuri. Primul, pe baza unei 
delegații fictive a ridicat de la 
fabrica Berceni 5 000 m p car
ton asfaltat. Al doilea l-a introdus 
în rețeaua, comercială, iar ultimii 
l-au vtnduf. Tribunalul, a luai 
măsuri — prin aplicarea seches
trului — și paguba (peste 24 000 
lei) a fost, recuperată. în unele 
cazuri, nici cu carton asfaltat nu 
te poți „acoperi".

Să plătească 
directorul

loan Moașă, inginer la Com
binatul de sere al G.A.S. Arad, a 
refuzat să execute o lucrare (în 
valoare de 400 000 lei), pe care 
o considera nelegală. Ca urmare, 
directorul Irimie Simăndău nu 
l-a mai primit la lucru. O lună 
și jumătate inginerul a primit 
salariu stînd acasă. Om corect, 
s-a adresat tribunalului, cerînd 
ca salariul pe cele 45 zile ne
lucrate să fie suportat din buzu
narul directorului. Dar preșe
dintele completului de judecată 
l-a admonestat: „ai primit sa
lariul, ce mai vrei 1“ Concepția 
judecătorului e stranie. O fi fost 
și el, cîndva, director la G.A.S. 
Arad ?

A 13-a mie
Florea Ulici, responsabilul A- 

genției C.E.C. din comuna Rona 
de Sus (Sighet), mînuia zilnic în
semnate sume de hani. într-o zi 
a întocmit pe numele și libretul 
unui depunător o foaie de re
stituire pe care a semnat-o fra
udulos. Fals, fals, dar hanii i-a 
luat „corect" ; era doar casier! 
Și așa mai departe, pînă la 13 000 
lei. Aici s-a oprit. Dar nu de 
bună voie. (El nu făcea econo
mii !). A 13-a mie a fost cu 
ghinion. O fi fost de vini cifra 
13?

Ași, de unde, tovarășii 
formă albastră nu cred 
perstiții.

Pastramă 
de oaie

în uni- 
in su

s-a
dreptate.
am dreptul 

cer socoteală, 
ridicat pînă 

îngrășămintele ?

— Aveam
— Și eu 

acum să-ți 
De ce n-ai 
acum 
Uite ce-a rămas din ele. 
Zac pe dîmburile alea 
de-a lungul liniilor.

— N-au fost ridicate 
de-atunci ?

— Nu.
Am chemat telefonic un 

reprezentant al direcției 
de control și revizie pen
tru regiunea Banat. Și 
dumnealor cercetau 
multă vreme această 
bandonare.

— Ale cui sînt îngrășă
mintele ?

— Nu se știe. Nu le re
clamă nimeni. Am făcut 
demersuri în ultima in
stanță și la Consiliul agri
col regional Banat. De 
aici ni s-a răspuns că vor 
trimite un delegat. Au 
trimis un delegat, au con
statat la fața, locului și ni 
s-a răspuns că se vor lua 
măsuri. Poate au luat mă
surile. Dar n-au luat in- 
grășămintele.

Vă aduceți aminte că 
acum o bucată de vreme, 
în magazinele din Bucu
rești nu se găsea telemea ? 
M-am interesat la I.C.R.A. 
București.

— De ce nu trimiteți pe 
piață telemea ? Nu aveți?

— Avem vagoane,
— De ce nu e în co

merț ?
— Nu e în magazine 

pentru că e în litigiu.
— Cum e in litigiu ? Eu 

știam că e în putini.

de 
a-

Năstrușnica întîmplaie 
trecut în comuna Săveni-Suceava. 
Gheorghe Buhăceanu îi împru
mutase consăteanului săli, Vasile 
Covaliu, 80 lei. Acesta a amînat, 
de pe o zi pe alta, plata datoriei. 
Gh. Buhăceanu n-a mai avut 
răbdare. Focos din fire, a in
trat în curtea lui Covaliu, tăin- 
du-i 10 oi (din care 8 gestante). 
Paguba — circa 6 000 lei. Și ast
fel, dintr-o singură „lovitură", 
omul a devenit din creditor, de
bitor. Nu știm cine mănîncă 
pastrama, dar e sigur că 
Buhăceanu înghite în sec.

Abuz

pe-

Gh.

în 
lui

la volan

— Ne-a trimis I.C.I.L.- 
Iași, în 1966, luna aprilie, 
mii de kilograme,

— Și?
— La recepție n-a co

respuns stasului. Așa că 
ne-am judecat la arbitra
jul de stat. Am făcut trea
bă serioasă — un an de 
zile ne-am judecat.

— Și cu brînza ce s-a 
întîmplat în acest timp ?

— Bine de tot. A stat 
tot timpul ferită de griji, 
la noi în depozit. Abia 
alaltăieri au ridicat-o.

— Un an de zile ? Mi
roase cam urît problema.

— Și brînza.
— Cine plătește ?
— Cred că Sisoie... 

ultimele două luni ale
’67 noi, I.C.R.A., am refu
zat, returnat I.C.I.L.-uri- 
lor Iași, Suceava, Galați 
etc. telemea în valoare de 
311784 lei. In afară de 
asta, mai avem în depo
zite circa 200 tone tele
mea care la un sondaj fă
cut la 10—15 putini s-a 
constatat că s-a înmuiat. 
Peste limitele admise. Am 
telegrafiat furnizorilor să 
vină s-o vadă, să facă ce 
vor cu ea.

— Și dacă furnizorii 
vor trimite delegați peste 
5 sau 10 ori 100 de ani ?

— E în litigiu. Nu um
blăm la ea.

M-ați văzut acum 
curînd ? Sint chel. De 
caz, mi-am smuls tot 
rul din cap.

Cine va plăti toate
gubele ? Dar peruca mea?

Inginerul Gheorghe Dăneț, de 
la întreprinderea de construcții 
industriale și montaje Brașov, 
șantierul 4 Pitești, nu știe să 
șofeze. Deunăzi a luat din mîna 
subalternului său, Sebastian 
Stoica, volanul autoturismului 
1 Bv-6824. A accelerat și a in
trat ca un bolid pe o alee dintre 
blocurile cartierului Ștefănești. 
Doi copii au alergat speriați din 
calea lor Autoturismul, însă, i-a 
prins sub roți. Unul a murit pe 
loc; celălalt, se află la spital. 
Ing. Dăneț plătește scump a- 
buzul său. Șoferul Stoica a scă
pat doar cu o amendă ușoară. 
Incredințînd volanul unui om 
care nu știe să conducă, el nu 
a comis o infracțiune ?

de 
ne- 
pă-

de :

pa-

Rubrică redactată
Ștefan ZIDAR1TA 
Ștefan D1N5CA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ANOMALIA
PIERDERILOR
PLANIFICATE
de la trusturile regionale
de construcții7

De-a lungul anilor, în activitatea 
de construcții și-a făcut loc o a- 
nomalie care, din păcate, tinde să 
supraviețuiască în continuare. Este 
•vorba de faptul că unele între
prinderi și șantiere sînt predesti
nate să lucreze cu pierderi planifi
cate, sub „umbrela" dotațiilor bu
getare. Fără excepție, trusturilor 
regionale, de construcții li se sta
bilesc prin plan un anumit co
eficient de pierderi. Lună de lună, 
ele prezintă la secțiile financiare 
situația „realizării" acestor pier
deri, în baza cărora primesc de la 
buget cota de acoperire planificată 
care, de fapt, reprezintă beneficiile 
obținute de alte unități economice. 
Menținerea acestei anomalii, evi
dent, a devenit anacronică.

în 1965, de pildă, Trustul regio
nal de construcții Suceava a avut 
planificată o pierdere de 5 070 000 
lei, iar în 1966 — de 8 340 000 lei. 
Pierderea efectivă a fost însă mai 
mică decît cea stabilită f— în 1965 
cu 384 000 lei, iar în 1966 cu 840 000 
lei. Rezultă că prin diminuarea 
pierderilor ce i-au fost fixate, trus
tul și-a îndeplinit sarcina privind 
prețul de cost planificat, ceea ce 
nu este real, ci dimpotrivă dău
nător. A spune că cineva obține 
economii la pierderi constituie o 
aberație. Cum s-a ajuns la 
menținerea în vigoare a anomaliei, 
descrisă aici pe scurt ? Nu din cau
za unor defecțiuni organizatorice 
ci datorită metodologiei eronate de 
stabilire a valorii reale a investi
ției. Practic, orice construcție se 
realizează pe baza unui deviz, care 
conține calculul tuturor cheltuie
lilor ce trebuie efectuate. Respec
tarea devizului nu e suficientă. 
Pentru a fi rentabilă, organizația 
de construcție e nevoită să gă
sească soluții de micșorare a a- 
cestor cheltuieli și, în final, costul 
efectiv să fie sub valoarea prevă
zută și încasată prin deviz.

Constructorii sînt stimulați să 
procedeze în acest mod numai în 
condițiile existenței unor devize 
bine întocmite, care să oglindească 
realist cheltuielile unității de con
strucție respective. Dar, prin me
todologia în vigoare de întocmire 
a devizelor, ele nu reflectă costul 
real al construcției, ci o valoare 
„virtuală", la care automat se a- 
daugă pierderile planificate (mai 
mari, sau mai mici). Ilustrez cu 
cîteva exemple. De la 1 ianuarie 
1964 a intrat în vigoare ordinul 
Ministerului Industriei Construcții
lor nr. 878/63, referitor la prețu
rile unitare pentru furnizarea tîm- 
plăriei metalice și alte confecții 
destinate unităților de construcții, 
în devize nu se pot introduce a- 
ceste prețuri —- care ar simplifi
ca calculele și le-ar face mai pre
cise — deoarece mai sînt încă va
labile haremurile cuprinse în ca
taloagele „C“, emise de C.S.C.A.S. 
în anul 1962. Dovada că haremu
rile s-au învechit constă și în fap
tul că se mai mențin prețuri la o- 
biecte și armături sanitare, care nu 
se află de cîtva timp în fabricație. 
Uzinele produc în prezent mate
riale noi, cu alte caracteristici, 
alte prețuri și o gamă bogată 
produse mai estetice. Trustul 
gional de construcții Suceava a 
tervenit .la C.S.C.A.S. în scopul 
locuirii articolelor, vechi, care
se mai fabrică, cu cele noi. Dar, 
cu toate insistențele și demersurile 
făcute, C.S.C.A.S. nu a schimbat 
nimic și, ca atare, întocmirea de
vizelor continuă să se bazeze pe. 
norme depășite, necorespunzătoare.

Nenumărate nepotriviri se con
stată și la gama materialelor des
centralizate, produse de unitățile 
industriei locale sau ale coopera
ției meșteșugărești și care au pre
țuri diferite de cele prevăzute în 
normativele în vigoare. Catalogul 
C.S.C.A.S. pentru tencuieli în te- 
rasit prevede un singur preț, ne
diferențiat pe culori. în schimb, 
întreprinderea „Granitul“-București 
are aprobat prețul. la terasit alb 
de 526 lei/t, iar lâ terasit vernil 
sau albastru, de 1 052 lei/t. Datorită 
acestui lucru se ajunge la o 
valoare deformată a construcției. 
Tocmai pentru acoperirea diferen
țelor în minus, uneori destul de 
însemnate, se recurge la buzunarul 
statului, prin prevederea de pier
deri planificate.

Să analizăm, în continuare, cum 
se stabilesc aceste pierderi ? 
Luînd în considerație pierderile 
planificate în anii precedență, trus
turile regionale de construcții în-

tocmesc niște memorii 
tive și le înaintează la 
de Stat al Planificării, 
pe baza unor limite de 
ție, determină coeficientul anual 
de pierdere admisibilă la un mi
lion lei producție. Or, după păre
rea mea, un asemenea sistem are 
mari carențe, cea mai supărătoare 
fiind acest „drept" de a lucra cu 
pierderi, care nu stimulează trus
turile pentru rentabilizarea pro
ducției lor. în stadiul actual, cînd 
trusturile au devenit mai puterni
ce și sînt bine dotate tehnic, per
petuarea acestui sistem nu are nici 
o justificare. Sub paravanul drep
tului la pierderi, oficial recunos
cut, se permite manifestarea și to
lerarea cheltuielilor neeconomicoa- 
se, a deficiențelor la calitate, 
proasta gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești. Ceva mai 
mult. Este de-a dreptul imposibil 
să se stabilească precis de cîte 
pierderi planificate au nevoie trus
turile pentru corectarea cheltuieli
lor reale, față de cele aproximati
ve, prevăzute în devize. Din a- 
ceastă cauză, în amalgamul de 
pierderi admise se strecoară cu u-

justifica- 
Comitetul 
Acest for, 
aproxima-

șurință o serie de cheltuieli nejus
tificate, care se scurg laolaltă pe 
robinetul... pierderilor planificate, 
într-un cuvînt, risipa este admisă 
cu „acte în regulă". Totodată, se 
pune întrebarea : 
prețul de cost 
țiile prevederii 
cate mai poate 
câtor principal
nomice a trusturilor ? Să presupu
nem că pierderile planificate ofe
rite unui trust sînt micșorate. Dar 
cum se poate vedea precis căror 
factori se datoresc aceste reduceri : 
unor diferențe favorabile între 
cheltuielile de deviz și cele reale, 
deci influenței din afară, sau efor
turilor proprii ?

Trusturile regionale de con
strucții pot deveni rentabile. Pen
tru aceasta însă, sînt necesare, 
după părerea mea, o serie de mă
suri. Metodologia dc întocmire a 
devizelor, stabilită de C.S.C.A.S. în 
1962, a devenit generatoarea unor 
fenomene negative în determinarea 
prețului de cost la trusturile re
gionale de construcții. Se impune, 
ca urmare, modificarea ei într-un 
timp scurt, prin introducerea unor 
corective privind prețurile în vi
goare a materialelor noi care apar 
mereu, precum și a unor elemente 
nestandardizate produse la cerere, 
de unele unități de construcții. Ar 
trebui să se elaboreze o metodolo
gie unitară de întocmire a devize
lor, pe baze științifice, încît ea să 
exprime valoarea reală a investi
țiilor, eforturile proprii ale trus
turilor în scopul creșterii rentabili
tății în execuție. Consider, de a- 
semenea, că este cazul să se veri
fice coeficienții de aprovizionare, 
stabiliți de C.S.C.A.S., pentru a se 
vedea in ce măsură oglindesc ei 
realitatea și să se îmbunătățească 
modul de calcul al cheltuielilor de 
transport la lucrările specifice 
trusturilor regionale de construcții 
— de volum mic și cu mare răs- 
pîndire teritorială. O reglementare 
metodologică precisă și stimulato- 
rie, care să elimine de la bun în
ceput pierderile planificate, conju
gată cu o înaltă răspundere în uti
lizarea fondurilor de investiții va 
face posibilă rentabilizarea în 
scurt timp a trusturilor regionale 
de construcții.

S. BUIMOVICI 
inginer-șef al Grupului 4 
construcții Suceava

în ce măsură 
stabilit în condi- 

pierderilor planifi- 
fi socotit ca indi- 
al activității eco-

ECONOMISIREA METALULUI
obiectivul mobilizator
al întregului colectiv

Uzina „Progresul” din Brăila esle cunoscută în în
treaga țară prin mașinile și utilajele pe care le pro
duce : excavatoare, rulouri comoresoare, concasoare, 
osii pentru vagoanele de cale ferată, construcții me
talice pentru siderurgie și altele. Multe din produsele 
fabricate aici în ultimii ani au greutăți proprii mari, 
înghițind cantități însemnate de metal. In plus, anul 
trecut uzina a depășit normele de consum de metal 
cu 530 tone. In legătură cu cauzele care au generat 
acest consum exagerat de metal și, mai ales, cu 
perspectivele înlăfurăiii acestei anomalii, am adresat 
cîteva întrebări ing. NICU’CONSTANTIN, directorul ge
neral al uzinei.

— Privind în mod 
critic activitatea anului 
trecut, cum explicați, de 
fapt, consumul exagerat 
de metal ?

— Cauzele sînt de ordin 
obiectiv și subiectiv. Princi
palele noastre produse — 
excavatoare și rulouri com- 
presoare — au fost asimila
te cu 8—10 ani în urmă. Nu 
numai că nu au fost asimi
late alte produse noi, dar și 
modernizarea celor vechi a 
mers cu încetinitorul. în

Din păienjenișul de conducte al morii de porumb degerminat din Ploiești, in
trată recșnt în funcțiune Foto : Gh. vințilă

r
j Nivelul producției

agricole este 
strîns legat 
de investițiile
din gostaturi

(Urmare din pas. I) șantier, rezultă că nerealizarea

cu 
de 
re- 
in- 
în- 
nu

prinderea nr. 6 Craiova, Trustul 
regional de construcții Banat, în
treprinderea regională de energie 
electrică etc. în gospodăriile de 
stat aparținînd Trustului G.A.S. 
Arad, în loc de 20 la sută din pla
nul anual, cît era stabilit să se rea
lizeze în primuț trimestru, în două 
luni s-a îndeplinit abia 7,6 la sută. 
Tov. GH. MACRIJINSCHI, inginer 
principal la serviciul constructor, 
din cadrul Trustului gostat Arad, 
ne spune că aceasta se datorește și 
unor cauze obiective determinate 
de iarna grea și de greutăți în apro
vizionarea cu materiale.

Ascultîndu-1 pe inginerul de 
la Trustul gostat Arad s-ar putea 
crede că întârzierea atât de mare 
a executării investițiilor se dato
rește doar unor cauze obiective. Si
tuația de pe șantiere arată însă că 
este vorba de cu totul alte cauze. 
La numai cîțiva kilometri de Arad, 
la G.A.S. Barațca se construiesc o 
cramă și o pivniță cu o capacitate 
de 540 vagoane vinificare și 235 
vagoane depozitare. Aceste obiec
tive au avut ca termen de dare în 
funcțiune 30 iunie 1966, apoi s-a 
prelungit la 31 decembrie, iar a- 
cum, ultimul termen este 30 iunie 
1967. Prin întîrzierea dării în func
țiune a acestui obiectiv se apre
ciază că s-au produs pierderi de 
peste 400 000 lei. Vinovat de această 
stare de lucruri se face în primul 
rînd șeful de șantier ANDREI CI- 
ZELE care nu a insistat suficient 
în asigurarea forței de muncă, a 
materialelor, nu a organizat mun
ca pe șantier cu , suficientă răs
pundere. Tot din anul trecut au ră
mas neterminate și lucrările la ma
gazia de semințe din Șag, la graj
durile de taurine de la .gospodăria 
de stat T. Vladimirescu.

Mult rămase în urmă sînt și lu
crările la complexul avicol Berzo- 
via, cu o capacitate de 84 000 locuri 
pentru găini ouătoare, care a avut 
termen de dare în funcțiune la 31 
decembrie anul trecut. I’înă în pre
zent nu s-a dat în exploatare nici 
un obiectiv. Din discuția a- 
vută cu SIMION BUM AN, șeful de

t_____  _ i la
termen se datorește neconcordanței 
dintre datele proiectului și 
jele cu care trebuia .să fie 
complexul. S-au făcut multe 
di'eri la construcție pentru a 
tea monta utilajele. Pe de 
parte, și pe acest șantier organiza
rea producției și mai ales folosi
rea utilajelor a fost nesatisfăcă
toare. După cum ne informează to
varășul inginer MIRCEA NEDEL- 
CU, directorul Trustului gostat 
Deta de care aparține unitatea din 
Berzovia, Departamentul Gostat, 
cunoscînd situația de pe șantier, a 
prevăzut în acest an popularea cu 
păsări a complexului doar pe șase 
luni pentru a se obține circa 7 mi
lioane ouă. Dacă se dădea în ex
ploatare normal, adică la 31 decem
brie 1966 se puteau obține în plus 
de la acest combinat cel puțin două 
milioane de ouă în primul trimes
tru al anului.

Din raidul întreprins pe șantiere 
reiese că la lucrai ile de investiții 
destinate gospodăriilor agricole de 
stat, pe lîngă lipsa unor materiale 
se manifestă o slabă preocupare 
pentru organizarea producției, con
trol insuficient din partea organe
lor răspunzătoare și, ce este mai 
grav, o automulțumire din partea 
beneficiarilor.

utila- 
dotat 

reme- 
se pu- 

altă

CINCI SE ÎNCURCĂ, 
DAR CINE RĂSPUNDE?

în cadrul Trustului gostat Argeș 
în primul trimestru s-a planificat 
numai 12 la sută din planul de in
vestiții anual, din care pentru con
strucții montaje 18 la sută din plan. 
Dar nici aceste sarcini minime 
n-au fost îndeplinite. în lunile ia
nuarie și februarie s-a realizat 46 
la sută din planul valoric pe a- 
ceste luni și 38 la 
ții-montaj.

îngrășătoria de 
Stoicănești, cu o 
3 400 capete,, avea termen de dare 
în folosință 31 decembrie 1966. Vi-

sută la construc-

taurine de la 
capacitate de

novați de nerespectarea termenu
lui stabilit sînt T.R.C. Argeș (di
rector inginer CONSTANTIN OL- 
TEANU), iar ca executoare între
prinderea nr. 2 construcții montaje 
Pitești (director inginer GH. ZA- 
HARESCU). Din cauza amînării pu
nerii în funcțiune a acestui obiec
tiv se. apreciază că nu s-au reali
zat circa 600 tone carne. Iată cîteva 
din: fazele filmului lucrării. în luna 
octombrie 1966 beneficiarul și con
structorul au discutat „cu toată se
riozitatea" grava rămînere în urmă 
a lucrărilor, stabilindu-se termene 
precise de execuție care, pină • la 
urmă, nu au fost respectate. Cauza? 
în activitatea întreprinderii con
structoare au continuat să existe 
deficiențe serioase privind asigu
rarea cu forță de muncă, materiale 
de construcții, -utilaje, mijloace de 
transport. Ca urmare, în luna no
iembrie are loc o nouă întâlnire 
între beneficiari și constructori la 
Comitetul raional de partid Drăgă- 
nești Olt pe teritoriul căruia se rea
lizează investiția. Din nou s-auîn- 
cheiat grafice prin care s-a stabi
lit că grajdurile 16, 17, 18 să fie 
date în folosință între 1—5 decem
brie 1966. Nu s-a respectat nici a- 
cest termen, stabilindu-se altul care 
după modul cum se desfășoară în 
prezent lucrările este pus sub sem
nul întrebării. Care sînt cauzele 

.■întârzierii? Departamentul Gostat 
a predat constructorului documen
tația cu 3 luni întîrziere, iar cea 
pentru bucătăria de furaje nu este 
gata nici acum. Proiectantul — 
I.S.P.A.-București a intervenit cu 
dese schimbări de soluții în pro
iect; nici acum nu sînt . rezolvate 
unele obiecțiuni ale constructoru
lui. Pe de altă parte, Trustul Gos
tat Argeș a menținut, multă vreme 
acest șantier fără diriginte.

Un alt obiectiv, complexul de pui 
de la Cuparu, avea termen de dare 
în folosință — 31 august 1966. Și 
aici lucrările se desfășoară anevo
ios. întreprinderea construct ii- 
montaj nr. 8 București are nereali
zată din planul pe trimestrul I o va
loare de investiții de 400 000 lei. 
Cauza: proasta organizare a mun
cii, lipsa de materiale, a brațelor 
de muncă. Deși beneficiarul a ofe
rit constructorului mecanici cali
ficați care să-1 ajute la montarea 
utilajului, acesta i-a refuzat. In
ginerul șef al combinatului avicol, 
NICOLAE IONESCU, ne spune:

O cauză principală a rămînerii in 
urmă este numărul prea mare de 
întreprinderi care execută lucrări
le. Cele cinci întreprinderi de con
strucții se încurcă una pe alta. Nu 
știi pe cine să mai tragi la răs
pundere".

Iata-ne și în birourile uneia din 
„cele cinci": întreprinderea con-

strucții-montaje nr. 8 București. 
Ing. HARITON DIMULESCU, șeful 
de șantier, aruncă vina pe alții: „De 
întirzieri noi nu sîntem vinovați, ci 
beneficiarul și furnizorul de uti
laje. Uzina „Tehnometal“-Timișoara 
a livrat instalațiile de evacuare la 
31 decembrie anul trecut, adică 
exact cind combinatul trebuia să 
fie dat in producție. Apoi, proiec
tantul— I.S.P.A.-București — a in
tervenit cu schimbări de soluții pe 
tot parcursul execuției, obligindu-ne 
la refaceri de lucrări. Ducem lipsă 
de cărămidă". Dar pe șantierul com
binatului diferite materiale de con
strucție (cărămidă, prefabricate, 
scîndură) sînt depozitate în neorîn- 
duială deoarece munca este prost 
organizată: se pierde mult timp cu 
aducerea materialelor de construc
ții la puitctele de lucru.

Dar nu numai întreprinderile 
constructoare amintite tărăgănează 
darea în folosință a unor obiective 
din cadrul gospodăriilor de stat. 
Faptele arată că însuși Trustul Gos
tat nu manifestă exigență pentru 
astfel de lucrări, nu colaborează 
suficient cu constructorii. Ba, mai 
mult chiar, și la lucrările în regie, 
unde constructorul și beneficiarul 
sînt de fapt una și aceeași per
soană, există mari rămîneri în 
urmă. Ariul ațesta G.A.S. din Truș- 
tuT Argeș trebuie să construiască 
în,regie obiective în valoare de 2 
milioane lei. Multe din aceste lu
crări începute stagnează. După 
cum se vede înșiși beneficiarii uită 
uneori că fiecare construcție condi
ționează realizarea unor produse 
cum sînt carnea sau laptele și că 
obținerea acestora nu poate fi amî- 
nată.

★
Din raidul întreprins în regiu

nile Banat și Argeș rezultă că din 
primele luni ale anului s-a por
nit cu încetineală la treabă, și, ceea 
ce este mai grav, nu au fost create 
condiții pentru recuperarea neîntâr
ziată a rămînerilor în urmă. O pri
mă concluzie care se impune ca o 
necesitate stringentă vizează res
pectarea cu strictețe a graficelor 
întocmite, asigurarea cu mai multă 
promptitudine a materialelor și for
ței de muncă. Este imperios nece
sar ca pe toate șantierele de con
strucții din cadrul gospodăriilor de 
Stat , să se ia măsuri energice pen
tru impulsionarea lucrărilor, orga
nizarea rațională a muncii, gospo
dărirea cu grijă a materialelor. Se 
simte nevoia ca Departamentul Gos
tat, Ministerul Industriei Construc
țiilor și celelalte organe care par
ticipă la realizarea investițiilor în 
G.Ă.S. să analizeze și să coordo
neze activitatea pentru ca toate o- 
biectivele prevăzute să poată fi date 
în funcțiune într-un timp scurt.

lui de metal — s-au îmbu
nătățit și parametrii calita
tivi ai utilajelor noastre, 
productivitatea unora, de 
pildă, a concasorului tip 4 
A, dublîndu-se.

— Dar din punct de 
vedere al prelucrării 
tehnologice, ce ați în
treprins pentru econo
misirea metalului ?

parte, ele o asemenea situa
ție se face răspunzător și 
forul nostru de resort — 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Dar 
trebuie să recunoaștem că 
nici în uzină nu s-a acționat 
continuu, cu perseverență, 
pentru gospodărirea cu grijă 
a metalului. Rezervele cele 
mai mari de economisire a 
metalului sînt, după cum 
se știe, în secțiile primare : 
turnătorie, forjă. Neres] 
rea condițiilor t„’...„ 
de turnare a dus, cum era 
de așteptat, la creșterea re. 
butului. Aceasta a însemnat 
irosirea unor mari cantități 
de metal. La aceasta, trebuie 
adăugat că aprovizionarea 
neritmică cu metal, uneori 
chiar anapoda, fără a se ține 
seama de cerințele concrete 
ale producției, a dus la fo
losirea unor laminate supra
dimensionate. Sincer vor
bind, ca să realizăm unele 
piese am transformat în 
șpan mari cantități de me
tal. Desigur, asemenea stări 
de lucruri nu mai puteau fi 
tolerate.

Nerespecta- 
tehnologice

— Ce ați întreprins 
pentru înlăturarea lor ?

— în lumina indicațiilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, am efectuat 
un studiu comparativ pen
tru a stabili cu precizie la 
ce nivel se află produsele 
noastre, în ce privește con
sumul de metal, față de cele 
mai reușite tipuri similare 
realizate în alte țări. Con
cluziile pe care le-am des
prins sînt concludente. Ex
cavatoarele noastre de 0,3 
și 0,5 mc au greutăți proprii 
mult superioare celor ale u- 
nor produse similare „de 
vîrf“ existente pe plan mon
dial. La excavatorul de 0,5 
mc se consumă, de pildă, cu 
3,5 tone met^l în plus, iar la 
excavatorul de 0,3 mc — 
cu 1,5 tone mai mult față 
de produsele de aceeași ca
pacitate ce se realizează de 
către unele firme din Repu
blica Federală a Germaniei 
și Franța. Pornind de la a- 
cest lucru am reanalizat toa
te elementele de proiectare 
care permit reducerea greu 
tății excavatoarelor. Astfel 
s-a proiectat excavatorul de 
0,4 mc modernizat, utilizîn- 
clu-se construcția excavato
rului de 0,3 mc, cu excepția 
reductorului principal, a cu
pei platformei de răcire, ca
binei și capotajelor. care au 
fost reproiectate. Drept ur
mare, greutatea noului pro
dus se reduce de la 36,7 
tone pe mc. la 29 tone pe 
mc. Totodată, se utilizează 
întreaga putere a motorului, 
iar productivitatea crește cu 
30 la sută. Noul produs își 
va păstra încă multă vreme 
competitivitatea pe piața ex
ternă.

Un alt produs de serie al 
uzinei noastre este ruloul 
compresor de mai multe ti-, 
puri. Studiile întreprinse au 
scos la iveală posibilități 
certe de reducere a consu
mului de metal. Rulourile 
statice, cu roți metalice, au 
în prezent o greutate de 10 
tone. Partea metalică s-ar 
putea reduce la 7—8 tone, 
păstrînd caracteristica de 
compactare de 10 tone prin 
completarea greutății de 
2—3 tone prin lest neme
talic.— nisip, blocuri de be
ton. Iu uzină s-a întocmit 
proiectul de execuție a ru- 
loului compresor moderni
zat, a cărui greutate se re
duce în urma calculelor fă
cute cu 1,5 tone metal pe 
bucată. Precizăm că prin re- 
proiectare — calea principa
lă pe care acționăm acum în 
vederea reducerii consumu-

■— Atenția noastră este 
îndreptată în special spre 
secțiile primare de fabrica
ție. La secția turnătorie, gțu- 
pa de cercetare științifică a 
elaborat noi rețete ale a- 
mestecurilor de turnare, ca*' 
re permit o mai ușoară dez
batere și curățire a pieselor. 
Munca de cercetare științi
fică înmănuncheată cu cea 
de concepție va duce ne
mijlocit la reducerea con
sumului de metal pe tona 
de piese turnate. De altfel, 
colectivul turnătoriei s-a an
gajat la începutul anului să 
economisească 30 kg oțel pe 
tona de piese turnate, anga
jament ce se realizează a- 
cum în mod curent. Ne-am 
propus, de asemenea, să ex
tindem matrițarea pieselor 
forjate,' care se realizau în 
trecut prin formare liberă. 
De la începutul anului s-au 
executat și omologat 21 ma
trițe pentru confecționarea 
pieselor la utilajele de se
rie, prin care vom econo
misi anual circa 80 tone me
tal. Vom tipiza noi repere și 
subansamble .ale unor pro
duse, sporind și mai mult e- 
ficietița economică a matri- 
țării și ștanțării. Numai prin 
tipizarea garniturilor și a 
siguranțelor la diferite ti
puri de mașini, se vor eco
nomisi anual peste 30 tone 
de metal.

Examinînd cu seriozitate 
toate aceste posibilități și 
stabilind măsuri concrete 
pentru punerea lor în valoa
re, colectivul nostru s-a an
gajat să reducă anul acesta 
consumul de metal cu 1 143 
tone. în două luni am reali
zat peste 200 tone, ceea ce 
dă garanția că ne vom pu
tea depăși angajamentul 
luat.

■— Considerați că mă
surile amintite vor în
chide toate canalele ri
sipei de metal ?

— Sînt anumiti factori 
din afara uzinei care favo
rizează încă pierderi mari de 
metal. Să exemplific. Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra ne livrează pentru osii 
montate brame la lungimi 
de 1 000—1 050 mm, cu o 
greutate de 0,595 tone pe 
bucată în loc de 0,575 tone, 
iar Combinatul siderurgic 
Reșița ne livrează bandaje 
de 0,303 tone pe bucată, în 
loc de 0,296 tone. Supradi
mensionările sînt o adevăra
tă plagă. Dacă ar fi înlătu
rate, la întreaga producție 
de osii montate a uzinei s-ar 
putea economisi peste 1000 
tone metal pe an.

Pierderi mari de metal re
zultă și din nelaminarea n- 
nor profile la dimensiunile 
prevăzute de standardele 
actuale. Noi folosim mari 
cantități de oțel rotund de 
55,85,95 mm„ dar ni se 
livrează oțeluri supradimen
sionate de 60,90,100 mm. 
Diferența se află în lăzile 
de șpan : peste 100 tone 
metal pe an. Este de neîn
țeles de ce uzinele siderur
gice din țară au sistat la
minarea platbcnzilor, ob'i- 
gîndu-ne să folosim tablă. 
Noi am făcut un calcul și 
am ajuns la concluzia că 
din această cauză se pierd 
în uzina noastră circa 200 

. tone. Pierderi de peste 20 
tone anual sînt generale și 
de faptul că uzinele specia
lizate nu execută organele 
de asamblare ce ne sînt ne
cesare — șuruburi, piulițe.

Nu mai vorbim că impor
tante rezerve de reducere a 
consumului specific de me
tal ar putea fi puse în va
loare prin lărgirea sortimen
tului de oțeluri aliate, din 
care să se realizeze tabla și 
profilele care ne-ar permite 
să reducem greutatea utila
jelor fabricate în uzină.

Măsurile la care
uzinei „Progresul” sînt neîndoielnic bune. Sînt încura
jatoare și primele rezultate. Este necesar însă să se 
acționeze cu mai multă perseverență pentru a ti puse 
în valoare noi posibilități de economisire a metalului, 
concomitent cu ridicarea performanțelor tehnice și a 
calității produselor. Eforturile colectivului uzinei brăi- 
lene trebuie să fie, în același timp, mai mult susținute 
de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Industriei Metalurgice, prin măsuri hotărite 
pentru înlăturarea grabnică a anomaliilor arătate mai 
sus, care se perpetuează de ani de zile.

s-a referit directorul general al

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii'
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UNDE ESTE ORIGINEA tv

TENDINȚELOR 
CENTRIFUGE ALE 
FIZICIENILOR
DIN PRODUCȚIE?

Se subliniază adeseori, și pe bună 
dreptate, rolul important pe care îl 
are fizica modernă în desfășurarea 
activității de producție din zilele 
noastre. Este vorba nu numai des
pre contribuțiile succesive, tot mai 
frecvente și mai substanțiale în ul
tima jumătate de secol, ale acestei 
revoluționare discipline — materia
lizate într-un mare număr de teh
nologii și instalații perfecționate — 
dar și despre numeroasele operații 
și activități complexe cu caracter 
fizic ce se impun a fi rezolvate în 
viața de zi cu zi a fabricilor și uzi
nelor.

S-a arătat, pe bună dreptate, 'ă 
numărul fizicienilor de pe terenul 
producției este încă redus, insufi
cient în comparație cu cerințele 
multiple și importante care apar. Pe 
plan mondial există în momentul de 
fată o intensă preocupare față de 
atragerea lor în mai mare măsură la 
rezolvarea nevoilor întreprinderilor
— fie prin angajare directă, fie prin 
colaborarea lor în calitate de consi
lieri științifici — și, cu atît mai 
mult, față de valorificarea în cit mai 
mare măsură a capacităților fondu
lui de fizicieni încadrați deja în a- 
ceastă activitate. Un exemplu su
gestiv în această privință este dat 
de cunoscuta firmă vest-germană 
„Siemens" — cu rezultate remarca
bile în domeniul construcției de 
echipamente științifice și industriale
— în care lucrează astăzi nu mai 
puțin de 30 de fizicieni. Aceștia sint 
cuprinși în sectoarele „cheie" ale 
activității de producție, adică în la
boratoarele de analize și cercetări, 
atelierele de prototipuri, serviciile 
de concepție.

Și în țara noastră o parte din ab
solvenții facultăților de fizică sint 
repartizați anual în cele mai diferite 
sectoare ale producției. Numărul 
acestora nu este însă mare, mai ales 
în raport cu cerințele progresului 
tehnic, ale introducerii în producție 
a celor mai noi cuceriri ale tehnicii, 
asimilării și conducerii unor utilaje 
de tehnicitate tot mai înaltă, dez
voltării activității științifice în 
uzine ; aș dori însă să mă opresc a- 
supra unui subaspcct al problemei : 
modul cum sînt folosiți fizicienii ce 
lucrează în producție. Pornind de 
la premisa reală că în general, în 
ansamblu, numărul fizicienilor noștri 
din producție este încă restrîns, cu 
atît mai multă importanță capătă 
problema judicioasei lor utilizări.

Unul dintre domeniile care îi soli
cită pe fizicieni cu o tot mai mare 
insistentă și în număr sporit este in
dustria chimică, în cadrul căreia 
unitatea noastră — Combinatul de 
cauciuc sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — ocupă un loc de 
pi-lm ordin.

în cadrul combinatului există nu
meroase sectoare de larg interes și 
de vaste aplicații ale fizicii — rec
torul de experimentări în aparatură 
fizică, laboratorul de fizică, dome
niul lucrărilor de microscopie elec
tronică, sectorul de control al îmbi
nărilor sudate cu izotopi radioactivi. 
Prezența fizicianului în asemenea 
sectoare a devenit de multă vreme 
indispensabilă. Or, în momentul de 
față în multe din aceste locuri de 
muncă lipsesc fizicienii — deși cu 
cîțiva ani in urmă ei erau prezențl. 
în ciuda faptului că progresul teh
nic ridică în mod obiectiv tot mai 
numeroase probleme de competența 
fizicienilor — aș cita numai tendința 
generală de înlocuire a aparaturilor 
de măsurare și control industrial 
„clasice" cu instalații de analiză fi
zică a parametrilor — se constată că 
numărul fizicienilor angajați în pro
ducție, în loc să crească, se micșo
rează. în numai cîțiva ani numărul 
fizicienilor care lucrează în combi
natul nostru s-a redus aproape la 
jumătate.

De ce aceasta ? După părerea mea 
acționează în această direcție mai 
multe cauze. Cred însă că, în prin
cipal. este o urmare a faptului că 
odată încadrați în producție nu li se 
creează întotdeauna posibilitatea de
plină de a dezvolta o activitate care 
să corespundă rolului și pregătirii 
lor. Aceasta chiar în situațiile în 
care într-un loc de muncă sau altul 
există operații și activități specifice 
profilului de fizician și există și 
specialistul corespunzător. Este, cred, 
elocvent exemplul combinatului 
nostru, unde lucrările de spectrofoto- 
metrle sînt efectuate de ingineri 
chimiști, iar fizicianul din laborato
rul unde se fac asemenea operații 
se ocupă in mare măsură de... ana
lize chimice. Este de mirare că în 
asemenea condiții, care, treptat, pot 
conduce spre o descalificare parțială, 
fizicienii se îndepărtează de între
prindere ?

Practic, nu există încă o preocu

pare susținută pentru utilizarea 
multilaterală a fizicienilor nu numai 
în îndeplinirea sarcinilor specifice 
de producție, dar și în desfășurarea 
unei activități științifice utile pro
ducției. Experiența internațională 
dovedește prin numeroase exemple 
rolul și posibilitățile deosebit de în
semnate pe care le are fizicianul în 
perfecționarea tehnicii și tehnologiei 
moderne, activitate în care trebuie 
să fie atras și cointeresat într-o tot 
mai mare măsură.

Desigur că în atragerea fizicienilor 
la desfășurarea unei activități de 
cercetare permanente un rol impor
tant revine laboratorului uzinal — 
principalul exponent și coordonator 
de activități științifice uzinale. Spe
cialiștii lui trebuie să-i atragă pe 
fizicieni la dezbaterea și abordarea 
celor mai importante teme și solici
tări, să-i antreneze în soluționarea 
diverselor cerințe care apar. Pe de 
altă parte, însuși fizicianul trebuie 
să manifeste interes față de aceste 
preocupări, să depisteze problemele 
importante, „vizibile" uneori doar de 
pe terenul strictei lui specialități și 
să urmărească soluționarea lor ra
pidă.

Uneori însă, chiar cînd din proprie 
inițiativă fizicianul contribuie la 
desfășurarea unor cercetări intere
sante, vizînd aplicații productive de 
mare însemnătate, rezultatele acti
vității lui nu își găsesc finalizarea 
corespunzătoare. De exemplu, cu 
cîțiva ani în urmă, un colectiv de 
ingineri și fizicieni din combinatul 
nostru a început investigații pri
vind construirea prin forțe și cu 
disponibilități proprii a unor tipuri 
de cromatografe de gaze — insta
lații folosite astăzi larg în mai fie
care întreprindere chimică. Proto
tipul unui astfel de aparat, deși a 
fost prezentat și primit bine la pri
ma sesiune a Institutului de metro
logie (1961), nu a fost încă nici pînă 
astăzi fabricăt. De asemenea,' s-a 
încercat construirea și a unor cro
matografe pentru lichide, dar lucră
rile de cercetare au fost întrerupte 
nejustificat o perioadă de peste doi 
ani. Menționez că asemenea apara
turi continuă Să fie și astăzi procu
rate din import, plătindu-se pentru 
ele sume apreciabile. Dauna econo
mică este evidentă — dar nu este 
greu de întrevăzut ce efecte negative 
a avut aceasta asupra fizicienilor 
respectivi, care și-au văzut efortu
rile irosindu-se iară rezultat.

Există unele deficiențe și în ce 
privește asigurarea perspectivei pro
fesionale a fizicianului din produc
ție, a posibilității lui de a progresa 
ca pregătire de specialitate. In mo
mentul de față, conform nomencla
torului de funcțiuni existent în în
treprinderi, un fizician, indiferent de 
nivelul pregătirii sale profesionale, 
poate ajunge cel mult fizician prin
cipal (cu o salarizare apropiată de 
cea a unui tehnician sau maistru). 
Gradul de fizician specialist, exis
tent pentru ingineri, nu figurează 
incă, deși ar avea un important rol 
stimulativ.

Consider că, în același timp, ar fi 
necesare și unele forme de speciali
zare a fizicienilor repartizați să lu
creze în producție. In unele țări 
există deja unități profilate în acest 
sens, așa cum sînt institutele de fi
zică tehnică. Dar chiar dacă în a- 
cest stadiu al dezvoltării noastre 
nu am merge atît de departe, se 
face acut simțită nevoia unor forme 
obișnuite dc specializare post-uni- 
versitară în ramura fizicii tehnice ; 
în acest sens ar fi necesară organi
zarea unor cursuri cu specific .tfără 
frecvență", de o durată între doi și 
doi ani și jumătate. Actualul sistem 
de doctorantură poate comporta, în 
mod incontestabil, îmbunătățiri sim
țitoare în această direcție. Fizicianul 
nu se poate prezenta în momentul 
de față la dottorantură decît dacă 
lucrarea sa are un profil pregnant 
teoretic, lucru care, chiar dacă nu 
contravine, îngreunează afirmarea 
fizicienilor din producție care, după 
cum se știe, au în mare măsură preo
cupări de gen aplicativ.

Cu titlu informativ aș aminti aici 
și anumite optici deficitare existente 
la unii reprezentanți ai conducerilor 
de întreprinderi și ai direcții'oi* de 
resort din ministere, cu privire la 
rolul și munca fizicianului din în
treprindere. Aspectele nu sînt esen
țiale, dar vădesc o anumită atmos
feră, o anumită ambianță în jurul 
fizicianului. De curînd, alcătuindu-se 
pe linie de minister o situație asu
pra numărului de specialiști cu stu
dii superioare care lucrează în com
binatul nostru în domeniul apa-ate- 
lor de măsură și control, au fost cu
prinși toți inginerii — cu excepția 
celor doi fizicieni, dintre care unul 
conduce sectorul metrologic, iar ce

lălalt un sector de întreținere și ex
ploatare a acestor aparaturi. Nu 
este o întîmplare izolată ; cînd în 
vara anului 1966 s-a trecut la alcă
tuirea colectivelor de autori pentru 
manualele de aparate de măsurat și 
control destinate școlilor profesio
nale, fizicienii au fost excluși, deși 
în școlile Ministerului Industriei 
Chimice astfel de obiecte sînt pre
date de mulți fizicieni din produc
ție. In virtutea unor astfel de „vi
ziuni" asupra rolului fizicianului s-a 
ajuns să se declare că... sectorul de 
metrologie din combinat nu poate fi 
condus de un fizician, deși în orice 
manual sau tratat de specialitate se 
poate citi că „metrologia este o ra
mură a fizicii al cărei obiect de 
studiu sînt măsurările precise, uni
tățile de măsură și procedeele de 
măsurare a mărimilor fizice". Dacă 
este așa, atunci de ce este nevoie ca 
Direcția generală din minister să 
dea „derogare pentru studii" fizicia
nului numit în acest post — ca și 
cum acesta nu ar avea pregătirea 
corespunzătoare ?

Sînt doar cîteva aspecte pe care le 
ridică în momentul de față modul 
în care este folosită în producție a- 
ceastă importantă rezervă de forțe 
științifice.

Puiu ALEXANDRU
fizician, 
Combinatul de cauciuc sintetic 
din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

teatre
• Teatrul de operă și balet :
RĂPIREA DIN SERAI — 11,
ROMEO ȘI JULIETA — 19,30
• Teatrul de stat de operetă : 
SINGE VIENEZ — 10,30, LĂ- 
SAȚI-MĂ SĂ CINT — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : DOAM
NA LUI IF.REMIA — 10, INȘIR- 
TE MĂRGĂRITE — 15, VE
DERE DE PE POD — 20, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI
— 10, INTILNIRE CU ÎNGE
RUL — 15, DOMNII GLEM- 
BAY — 19,30, (sala Palatului) : 
CASTILIANA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 10,30, TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
LUI DANTON — 11; 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SFlNTUL MITICĂ BLAJINU
— 10, CANDIDA — 15, FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 10, AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE —
15.30, HENRIC AL IV-LEA —
19.30, (sala Studio) : ANTIGONA 
ȘI MEDEEA — 10,30, ABSEN
TA UNUI VIOLONCEL — 
16; 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": 
INELUL LUI JUPITER — 
10; 20
• Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR - 10,30. SIMPLE 
COINCIDENTE — 15,30, INCI
DENT LA VICHY — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
10, CEI TREI MUȘCHETARI —
19.30,
• Teatrul evreiesc de stat : MA
TINEU LITERAR : „I. L. PE- 
RETZ, POET ȘI DRAMATURG"
— 11, VIOARA LUI STEMPE- 
NIU — 20 (premieră).
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : SEARĂ DE 
TEATRU — 10,30. ULTIMA 
OKA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; GULIVER IN 
TARA PĂPUȘILOR — 11.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 11; 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 11; 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PĂMlNT — 
20.
• Circul de stat : INTERNA
TIONAL '67 — 10; 16; 19,30.

12,15 — Concert simfonic. Partea a

6.30 — Cum va fi vremea ?
8,32 — Intîlnirea de duminică — emi

siune pentru femei.
9,15 — Emisiune pentru copii și tine

retul școlar : Calul Fury — 
film ; Recreația mare.

10.30 — Emisiunea pentru sate, 
doua a concertului Orchestrei simfonice

a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Dirijoi' : Mircea Basarab. 
In program : Simfonia a IV-a în Fa minor opus 36 de Ceaikovski.

15,00 — Campionatul mondial de hochei : U.R.S.S.—S.U.A. Transmisiune de 
Ia Viena.

18,00 — Magazin 111.
19,30 — Telejurnalul de seară.
19,55 — Interpretul preferat — muzică populară la cererea telespectatorilor. 
20,25 — De vină-i numai primăvara !... emisiune muzicală.
21,00 — Program de operă susținut de basul Nikolai Ghiaurov. Transmisiune 

de la Sofia.
21,50 — Telesport.
22,15 — Artiști de culoare pe scenele teatrelor de varietăți.
22,40 — Telejurnalul de noapte.

Casa de culturâ a sindicatelor din Baia Mare: în atelierul de pictură
Foto : M. Andreescu
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Permanențele 
virtuozității lui 
DINU LIPATTI
Ceea ce definește va

loarea unor mari artiști 
este atitudinea lor față de 
arta pe care o slujesc. 
Dinu Lipatti, de la a cărui 
naștere se împlinesc cinci
zeci de ani, este printre 
aceștia.

în interpretare, ca și în 
creație, In crezul său ar
tistic ca și în mesajul pro
fund uman al artei sale, 
el era guvernat de o înal
tă atitudine etică și este
tică. „Umilitatea" în 
faja operei de artă, dă
ruirea totală se impun ca 
adevărate puncte cardi
nale în etica lui Dinu Li
patti. „Nu vă serviți de 
muzică, ci serviți-o voi pe 
ea" — spunea marele 
muzician, chemînd o dată 
mai ’mult la ridicarea ar
tistului înspre înălțimile 
contopirii totale cu arta, 
cu epoca, cu societatea în 
care trăia

Muzica, în gîndirea lui 
Lipatti, este oglinda epocii 
care a generat-o în viziu
nea proprie a autorului ei. 
Totodată, prin permanen
țele umane pe care le im
plică este o neîncetată 
mărturie a lumii în deve
nire.

Dinu Lipatti a stăpînit 
cu măiestrie arta de a fi 
contemporan. Interpretă
rile sale sînt adevărate 
tablouri de epocă văzute 
prin sensibilitate și prin 
cunoașterea de înaltă 
cultură a unor contempo
rani. „Valsurile" de Cho
pin evocă o întreagă 
lume, naivă și îndepărta
tă, în care interpretul ne 
introduce prin culoarea 
transparentă a unor trăiri 
afective, prin imaginea 
vie a unui cîntec fără cu
vinte sau a unor pași de 
dans. Din creionările sale 
se desprinde o simpatie 
ascunsă față de epoca 
valsurilor și cea a pri
mului romantism, dar și 
nota unei fine ironii.

Dinu Lipatti se oprește 
la arta unor Chopin, Mo
zart, Schubert, identifieîn- 
du-se parcă în familia 
spirituală a acestor „me
teori a căror vremelnicie 
s-a compensat cu o inten
să strălucire”. Grieg, cu

marea epică a nordului, 
Liszt cu tensiunile filozo
fice ale învolburatei lumi 
romantice prind viață în 
arta lui, făurite prin ini
ma sa, prin gîndirea sa, 
nemijlocite la nivelul unei 
măiestrii prodigioase.

Bach a lost pentru Li
patti o preocupare con
stantă. Coralul în sol ma
jor, de pildă, era mereu 
reluat, mereu adîncit . în 
vederea unei maxime ex
presii. Interpretarea lui 
trăiește ca un cîntec, 
simplu și ingenuu, dar cît 
de profund în sinceritatea 
lui.

Plenitudinea realizărilor 
lui Dinu Lipatti și com
plexa pătrundere a operei 
și epocii ei dar și a pro
priei contemporaneități 
au determinat conștiința, 
marii răspunderi ce in
cumbă interpretului o 
maximă fidelitate față de 
textul muzical, o maximă 
sinceritate în tot ceea ce 
transmite interpretul, sim
plitatea cîntecului, dar și 
tensiunea expresiei.

Lipatli ilustrează arta 
de a fi contemporan și 
prin factura măiestriei 
sale pianistice. Ferindu-ne 
de comparații și ierarhi
zări, constatăm doar că 
Dinu Lipatti este unul din 
primii mari pianiști ai se
colului nostru. Dinu Lipatti 
stăpînea un repertoriu 
amplu, de la Scarlatti la 
Strawinski, Bartok, Enes
cu. Prin acest loc ce-i re
vine lui D. Lipatti în pia
nistica mondială, se im
pune însăși arta interpre
tativă românească.

După o pregătire făcută 
exclusiv în țară, tînărul 
absolvent al clasei profe
soarei Florica Musicescu 
de la Conservatorul din 
București, obține în 1933 
un mare premiu interna
țional la Viena. Era dova
da unei maturități a școlii 
noastre interpretative și, 
prin tînărul interpret, o 
evoluție ascendentă a 
acesteia pe plan mondial. 
Tradiția enesciană era 
astfel preluată cu strălu
cire.

Asemenea „formelor' 
lui Brâncuși, măiestria lui

Lipatti depășea orice 
urmă de travaliu tehnic. 
Nici daltă, nici marmură, 
nici degete, nici coarde : 
totul era comunicarea ne
mijlocită a unor idei și 
trăiri afective preluate din 
viața însăși.

Compozitorul Dinu Li
patti completează în mod 
armonios personalitatea 
acestui mare muzician. 
Regăsim și în activitatea 
sa creatoare aceeași ten
dință de a urca și a se 
menține la nivelul supe
rior al contemporaneității, 
aceeași modestie față de 
propriile realizări, care 
nu erau decît expresia 
năzuinței neobosite spre 
perfecțiune. Suita „Șătra- 
rii" de Lipatti (1933) stă 
cu cinste pe linia inaugu
rată de „Priveliștile mol
dovenești" de M. Jora sau 
„Divertismentul rustic" de 
Sabin Drăgoi, reluată la 
un nou nivel de George 
Enescu în „Suita săteas
că" (1939). „Concertino în 
stil clasic" (1937) este o 
pagină unică în muzica 
noastră modernă prin 
prioritatea expresiei și 
prin bogăția unor imagini 
în care confesiunea liri
că alternează cu voia 
bună a dansului.

Marele George Enescu 
a călăuzit primii pași ai 
lui Dinu Lipatti, devenit 
încă din fragedă copilărie 
fiul său spiritual. L-a în
drumat apoi, au colabo
rat pe tărîmul interpreta
tiv, i-a unit o comunitate 
supremă de idealuri ale 
unui autentic umanism. La 
dispariția prea timpurie a 
pianistului (în anul 1950) 
George Enescu, în conso
nanță cu întreaga lume 
muzicală, spunea • „Am 
nutrit speranța că patria 
mea va găsi în Lipatti 
poetul demn să o cînte...".

La 50 de ani de Ia naș
terea marelui muzician, 
țara și poporul cinstesc 
amintirea lui, căci nepre
țuita sa activitate și operă 
s-au integrat în fondul de 
aur al culturii noastre 
înaintate și în tezaurul de 
artă al umanității.

Romeo GHIRCOIAȘIU
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Exigențele 
profesio- 

nalității
(Urmare din pag. I)'

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15, GRI VIȚA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21. GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30 MODERN — 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPU
BLICA (completare Imprudenții) — 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 19: 21.15.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21. FEROVIAR - 8; 10,30; 13,15; 15,45; 18,30; 
21,15. MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUCEA
FĂRUL (completare Umbra) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,30; 21, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30. ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cine
mascop : FESTIVAL — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30;
21, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 16.15; 18,30, AURORA 
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30 (la toate completarea 
Hieroglifele pămîntului), EXCELSIOR — 9,45; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

cinema
• DOAMNA CU CĂȚELUL : CENTRAL — 9; 
11,45; 15,45: 18; 20,45.
• ÎNTRE DOI : UNiON (completare Zeii locuiesc 
în junglă) — 15.30; 20, FLOREASCA — 20,45, 
AURORA — 20,30.
• PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : 
UNION — 10,30; 18.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MOSUL MOSHI - ALO, JAPONIA : DOINA 
completare Poveste pe un metru patrat) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CLUBUL UZINELOR „RE
PUBLICA" — 15; 17,15; 19,30.
• CAMPIONII EUROPEI — ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 1 — COMOARA DIN PANAGJURIST 
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 47 - BOMBOANE 
MUZICALE : TIMPURI NOI - 9—21 în conti
nuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI și INSPECTORUL DE 

POLIȚIE : LUMINA — 9.30; 12.45; 16,15; 19.30
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și NU

SÎNT DEMN DE TINE : GIULEȘTI - 10; 15; 19.
• CERUL ȘI IADUL ! ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Orașul interzis) — 10,30; 13; 
15,30; 20,30.
• ZORBA GRECUL : DACIA (completare Pala
tul) — 8.45—14,30 în continuare; 17,30; 20,30.
• EL GRF.CO — cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare A 6-a sesiune .■» Marii Adunări Naționale) — 
15,30; 18; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : BUCEGI 
(completare Hieroglifele pămîntului) — 9,30; 11 45- 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : COSMOS (comple
tare Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
MUNCA (completare Viile și vinurile României) 
— 16; 18.15; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNIREA — 
15,30; 19. PACEA — 12; 15,45; 19.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VI- 
TAN (completare Romanțe aspre) — 15,30; 18; 
20,15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : MIORIȚA (completare 
Zece minute in lumea fluturilor) — 10; 12; 14,15: 
16,15; 18.30; 20.30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : 
FLACĂRA - 12; 15,30; 18; 20,30.

• INSPECTORUL DE POLIȚIE : MOȘILOR
(completare Orizont științific nr. 9) — 15; 17;
19; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : COLEN- 
TINA — 15,30; 17,45; 20.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : RAHOVA (com
pletare Viile și vinurile României) — 11; 15,30; 18;
20.30, VOLGA (completare Hieroglifele pămîntu
lui) — 9,30: 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : PROGRESUL 
(completare Ritmuri și imagini) — 10; 15,30; 18;
20.30.
• NEVESTE PERICULOASE : LIRA — 15,30; 
18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM —
cinemascop . DRUMUL SĂRII — 11; 15,15; 18;
20,30.
• WARLOCK — cinemascop • VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : COTROCENI
(completare Ultima treaptă) — 10,30; 15,15;
18; 20,45.

mai asupra acelora care 
izvorăsc din diletantismul 
creatorilor lui. Așa, de 
pildă, regizorul și sceno
graful se mulțumesc ade
seori să schițeze „în linii 
mari" viitoarea reprezen
tație, elarifieîndu-și con
cepția și deiinitivînd-o 
de-a lungul repetițiilor, 
ceea ce atrage după sine 
modificări și cheltuieli de 
prisos, ascunse după un 
argument nobil : specta
colul e o realitate mobilă, 
o valoare în devenire și 
el nu poate avea o con- 
iigurație închegată din 
capul locului. Nimeni nu 
contestă că un spectacol 
își găsește expresia de
finitivă abia în momentul 
în care pagina de hîrtie 
devine, pe scenă, reali
tate de carne și este evi
dent că unul din terenu
rile fertilității estetice îl 
constituie, în teatru, mun
ca în comun, nenumărate
le inițiative și sensibilități 
care circulă și pulsează în 
viața unei reprezentații. 
O reprezentație nu e în- 
trutotul previzibilă, se su
pune legilor spontanei
tății, iar personajele, 
aflîndu-se în relații func
ționale, modifică sub
stanțial proiectele. Dar, 
așa stînd lucrurile, nu e 
totuși de acceptat ca re
gizorul și scenograful 
să-și desăvîrșească vi
ziunea abia la iinalul 
muncii lor, risipind o 
imensă cantitate de ener
gie în tatonări și expe
riențe dezorientate. Unii 
consideră că variațiile de 
concepție și de sensibili
tate ale creatorilor spec
tacolului pun în lumină a- 
dîncimile procesului lor 
de elaborare artistică. 
S-ar putea să fie și așa, 
dar mă întreb dacă nu e 
mai firesc ca partea cea 
mai mare a acestor cla
rificări să se consume 
înainte de începerea re
petițiilor ? Dacă o piesă 
purcede deopotrivă de la 
principii și convingeri ca 
și de la stări de conștiință 
încă nelimpezite, un spec
tacol, adică organizarea 
ei în spațiul realității, ră- 
mîne, în primul rînd, un 
act de luciditate. Repeti
țiile aduc revelații care 
nu sînt niciodată subal
terne și dispensabile, dar 
ele trebuie să sprijine și 
să întărească un punct de 
vedere cert. Convingerea 
mea este că astăzi, mai 
mult ca oricînd, nici un 
artist nu poate porni la 
înfăptuirea unui spectacol 
ca și cum s-ar îmbarca 
într-o aventură.

Obiceiul, devenit aproa
pe general, al actorilor 
de a-și realiza rolul nu
mai în timpul repetițiilor 
colective este, la rîndul 
lui, de natură să măreas
că nejustificat de mult 
durata de pregătire a u- 
nei reprezentații. S-a pier
dut buna deprindere de a 
medita tu însuți la dru
mul unui personaj, de a 
ști textul cînd urci pe 
scenă. S-a introdus prac
tica dăunătoare de a 
munci la însușirea indica
țiilor regizorale exclusiv 
în cele trei-patru ore de 
repetiții zilnice. Consecin
ța imediată a acestei stări 
de lucruri este că inte
grarea feluritelor detalii 
ale unei compoziții în in
teriorul unui contur are 
loc în mod anevoios și o 
întreagă echipă trebuie 
să se adapteze ritmului 
de percepție și de pre
lucrare artistică al celui 
mai lent dintre actori. Las 
la o parte implicațiile e- 
tice ale unui asemenea 
stil de muncă pe care îl 
inspiră și-l îndrumă ne
păsarea față de teatru 
pentru a semnala lenea 
de gîndire a celor ce-1 
acceptă și se abando
nează în voia lui. E tim
pul să redescoperim a- 
devărul că asimilarea u-

nui personaj constituie o 
suită de momente care nu 
încap toate în timpul re
petițiilor colective. In ori
ce caz, unul din cele mai 
însemnate dintre ele are 
loc în solitudinea reflec
ției, în dialogul cu pro
pria inteligență și sensi
bilitate, în exercițiul deli
cat al mijloacelor de care 
dispui. Interpretul este un 
artist și condiția artistului 
rămîne aceea de a-și cău
ta singur în rezervorul de 
virtualități ale talentului 
său cele mai potrivite, 
cele mai expresive instru
mente de înțelegere și de 
comunicare. Numai actorii 
inferiori se încredințează 
exclusiv sugestiilor și pu
terii regizorului, consim
țind să se prefacă în fan
toșe docile. Ceilalți în
cearcă să traducă într-un 
fel propriu cerințele ex
primate de creatorul 
spectacolului și lucrează 
asupra lor, grupînd într-o 
configurație organică și 
semnificativă indicațiile 
regizorului. înțelesul cel 
mai înalt al termenului de 
profesionalism trebuie 
căutat în această deplină 
concordanță a actorului 
cu viziunea de ansamblu 
și cu propria individuali
tate.

Diletantismul s-a insta
lat însă nu numai pe seîn- 
durile scenei ci și în 
plumbul unor cronici dra
matice. Așa, de pildă, mă 
întreb citind cite un arti
col, dacă autorul lui, care 
n-a asistat la nici o re
petiție, cunoaște despre 
piesă și reprezentație alt
ceva decît află la repe
zeală din programul de 
sală, dintr-un compendiu 
de istoria literaturii, din 
vreo Enciclopedie. Că în 
ciuda unei informații la
cunare, articolul se închi
de uneori cu o sentință 
executivă, iată ce mi se 
pare grav. Grav nu nu
mai din punct de vedere 
moral, deși am să mă o- 
bișnuiesc greu cu ideea 
că judecătorul meu nu 
cunoaște legile artei și 
că autoritatea sa decur
ge exclusiv din împre
jurarea (pasageră) că 
deține o cronică drgma- 
tică. Grav și din punct 
de vedere estetic, căci 
critica este disciplina 
și arta cărturarilor și 
ea nu suportă improviza
țiile. In adevăr, dacă lim
bajul criticii se însușește 
pînă la urmă, ceea ce se 
însușește mult mai greu 
este vocația profesională, 
seriozitatea, simțul de 
răspundere. Cel ce judecă 
ideea și mijlocește emo
ția trebuie să știe cel pu
țin atît cît știe creatorul 
operei și să fie călăuzit 
de aceeași pasiune. Și 
nu e de conceput, așa 
cum procedează unii din
tre cronicarii noștri, să 
dai lecții, buchisite în pri
pă, din plăcerea de a în
văța pe alții.

Am considerat și voi 
considera totdeauna criti
ca o emanație a culturii, 
născută în conștiințele ne
liniștite de nevoia de a- 
devăr și de exactitate. Ea 
se întemeiază pe judecata 
de valoare, pe ierarhia o- 
perelor, pe educația fru
mosului. Aici ca și în tea
tru nu-i loc de amatorism. 
Opinia criticului se for
mează în propria sa inti
mitate, la capătul unui 
proces condus de scrupu
lul adevărului și dincolo 
de acest proces nu mai 
încape confuzie, șovăire și 
timiditate, personalitatea 
fiind unul dintre atribu
tele cronicarului.

Iată un șir de atitudini 
care, oricît de deosebite 
ar părea, sînt solidare 
între ele și decurg dintr-o 
facilitate etică și estetică. 
Siîrșitul lor nu poate veni 
decît dintr-o revizuire e- 
sențială a unui sistem de 
lucru în teatru și în con
știința celor ce judecă 
teatrul.

concerte
Azi la ora 11 are Ioc la Ateneu concertul or

chestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" : dirijor : Mircea Basarab. solist : Ion 
Voicu. In program lucrări de Vivaldi. Mozart și 
Ceaikovski.

La ora 28, Ateneul va găzdui concertul orchestrei 
„Barbu LăutaruDirijor : Ionel Budișteanu. So
liști : Angela Moldovan, Ana Ispas. Minodora Ne
meș, Ion Cristoreana, Vlad Dionisie ș a.

La Sala mică a Palatului începe, la ora 10.30. 
concertul educativ pe tema „Instrumentele orches
trei simfonice", organizat de Filarmonica de Stat 
„George Enescu" pentru elevi.
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Solidaritate frățească 
cu lupta dreaptă a 

eroicului popor vietnamez

Mitingul de la Casa de cultură 
a studenților din Capitală

Cronica

zilei SPORT

Sub semnul solidarității frățești cu 
lupta dreaptă a eroicului popor viet
namez, la Casa de cultură a studen- 
ților din Capitală a avut loc sîmbătă 
după-amiază un miting la care au 
participat numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene. Erau prezenți, de ase
menea, membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București și studenți viet
namezi care învață în țara noastră.

Mitingul a fost deschis de Traian 
Ionașcu, membru al Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez. A luat cuvîntul Aure
lian Nestor, membru al Biroului Co
mitetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, secretar 
general al Uniunii Ziariștilor din 
România.

Vorbitorul a arătat că poporul ro
mân, profund îngrijmat de agresiu
nea S.U.A., condamnă cu vehemență 
și indignare crimele săvîrșite de im
perialiștii americani pe pămîntul bra
vului popor vietnamez, care cu arma 
în mină își apără eroic ființa națio
nală și libertatea.

în încercarea disperată de a înă
buși lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru libertate — a spus vor
bitorul — imperialiștii americani au 
întreprins în ultimele săptămîni noi 
acțiuni de intensificare a agresiunii. 
Ei supun unor bombardamente ae
riene sistematice regiuni dens popu
late, centre și obiective industriale, 
iar recent au trecut la intensificarea 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam.

* Noile acțiuni agresive ale S.U.A.. 
cu grave implicații pentru pacea lu
mii, stîrnesc o adîncă îngrijorare îri 
rîndul popoarelor, care condamnă cu 
tot mai multă hotărîre războiul a- 
gresiv dus de imperialismul american 
în Vietnam. Poporul român cere cu 
hotărîre încetarea Imediată, definiti
vă și necondiționată a bombardamen
telor efectuate de imperialiștii ameri
cani asupra R. D. Vietnam, retrage
rea neîntîrziată a tuturor trupelor a- 
mericane și a celorlalte trupe străine 
din Vietnamul de sud. întregul nos
tru popoi este ferm hotărît să acorde 
și în viitor poporului frate vietnamez 
tot sprijinul politic, material și moral 
pînă la victoria deplină împotriva 
agresorilor.

Muncitorul Gheorghe Dobrescu, de 
la uzinele „Grivița Roșie", demascînd 
fărădelegile comise de imperialiștii a- 
mericani pe pămîntul Vietnamului, a 
subliniat că acestea reprezintă o fla
grantă încălcare a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta.

Împreună cu întregul nostru popor 
— a spus vorbitorul — noi, muncitorii 
de ia uzinele „Grivița Roșie", ne ală
turăm milioanelor de oameni cinstiți 
din întreaga lume pentru a condamna 
cu hotărîre actele de război ale impe
rialiștilor americani. Sîntem din toată 
inima alături de poporul frate vietna
mez și avem convingerea nestrămu
tată că lupta lui eroică va fi încunu
nată de victorie.

Exprimînd simțămintele femeilor din 
România — mame, soții, surori — îmi 
ridic glasul de aspră condamnare a 
fărădelegilor Statelor Unite, a spus în 
cuvîntul său Elisabeta Dordea, ingi

ner la Fabrica de medicamente „Ga- 
lenica".

Inimile ni se umplu de revoltă a- 
flînd că imperialiștii americani între
prind noi și noi acțiuni criminale. Pă
mîntul vietnamez este răscolit de bom
be. Adevărate torente de foc se revar
să din aer, de pe uscat și de pe mare. 
Cad numeroase victime : femei, copii, 
bătrîni.

Femeile din țara noastră își exprimă 
admirația pentru lupta neînfricată și 
plină de eroism a fiicelor Vietnamului, 
a întregului popor vietnamez împotriva 
agresorilor americani și-și exprimă con
vingerea nestrămutată în victoria fi
nală a luptei sale.

în cuvîntul său, studentul Gheor
ghe Hostea, de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie, a spus : Tine
retul țării noastre a urmărit și urmă
rește cu profundă simpatie actele de 
eroism ale tineretului Vietnamului și 
victoriile pe care, alături de întregul 
popor vietnamez, le obține în lupta 
pentru salvgardarea libertății și inde
pendenței patriei sale. Sînt zadarnice 
speranțele imperialiștilor americani că 
prin intensificarea acțiunilor lor agre
sive vor reuși să zdruncine voința de 
luptă a poporului vietnamez. Conti- 
nuînd pe calea escaladării, S.U.A. nu 
fac altceva decît să-și atragă și mai 
mult oprobriul tuturor popoarelor lu
mii.

împreună cu întregul popor ro
mân, tineretul patriei noastre cere cu 
tărie încetarea imediată a agresiunii 
americane în Vietnam și își exprimă 
solidaritatea frățească cu lupta sa 
dreaptă.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam la 
București. Hoang Tu. După ce a ară
tat că în momentul de față războiul 
de agresiune dus de Statele Unite ale 
Americii în Vietnam a intrat într-o 
fază extrem de înverșunată, vorbito
rul a spus : Poporul vietnamez doreș
te mai mult decît oricine pacea, dar 
pacea nu poate fi asigurată decît;’ prin 
respectarea independenței și a liber
tății naționale. Programul în 4 punc
te al Republicii Democrate Vietnam și 
declarația în 5 puncte a Frontului Na
țional de Eliberate sînt expresiile 
concentrate ale conținutului și spiri
tului fundamental al Acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Dacă S.U.A. nu recunosc 
această poziție înseamnă că ele nu 
doresc să rezolve problema vietname
ză. Considerăm că denunțarea și con
damnarea escaladării războiului și a 
altor acțiuni agresive ale imperialiș
tilor americani, precum și ajutorul 
sub toate formele al tuturor țărilor 
socialiste, al popoarelor lumii iubitoa
re de pace și dreptate, inclusiv al po
porului american, sînt pentru poporul 
nostru necesare și prețioase. în în
cheiere, ambasadorul a spus : Expri
măm mulțumirile noastre sincere 
partidului, guvernului și poporului 
frate român pentru sprijinul și aju
torul politic, moral și material pre
țios acordat.

Participanții la miting au adoptat 
apoi o moțiune de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

In încheiere a fost vizionat un 
program de filme documentare cu 
aspecte din viața și lupta poporului 
vietnamez.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA VIZITEI PRE
ȘEDINTELUI COMITETULUI 
PENTRU TIPĂRITURI DE PE 
LÎNGĂ CONSILIUL DE MINIȘ

TRI AL U.R.S.S.
Președintele Comitetului pentru 

tipărituri de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Mihai
lov, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația președintelui 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Pompiliu Macovei, a pără
sit sîmbătă Capitala. în timpul șe
derii în țara noastră, oaspetele a 
fost primit la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, a vizitat 
Trustul industriei Poligrafice, edi
turi, precum și muzee și monumen
te istorice din București și Brașov. 
Cu prilejul prezenței sale la Bucu
rești, ambasadorul Uniunii Șovte 
tice. A. V. Basov, și președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă au oferit dejunuri.

RECEPȚIE OFERITA 
DE AMBASADORUL INDIEI

în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră, amba
sadorul Indiei ia București, K. R. 
F. Khilnani, a oferit sîmbătă la 
amiază o recepție în saloanele 
ambasadei. Printre invitați se 
aflau Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale. Au parti
cipat, de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

„THE GOLDEN GATE 
QUARTET" A SOSIT 

ÎN CAPITALĂ
Formația americană „The Golden 

Gate Quartet" — „Cuartetul porții 
aurite" — a sosit sîmbătă după-a- 
miazâ în Capitală Acest cuartet vo
cal de jazz va putea fi ascultat în 
cadrul celor patru concerte pe care 
le va susține în sala Palatului în 
zilele de 20, 21, 22 și 23 martie.

(Agerpres)

AZI IN CAPITALĂ
• BASCHET, — în sala Flo- 

reasca. De la ora 9 : C.S.S. 
București-A.S.A. Cluj (tem), 
Voința București-Univeisitatea 
Iași (tem), I.C.F.-Politehnica 
București (mase), Steaua-Di- 
namo Oradea (mase) ; de la 
ora 16,30 : Politehnica Bucu- 
rești-Crișul Oradea (fem), A- 
cademia Militară-Medicina 
Tg. Mureș (mase), Olimpia 
T. V. București-Constructorul 
București (tem).

• RUGBI, pe stadionul Giu- 
lești : Dinamo-Gloria (ora
9.30) ; Rapid-Steaua (ora 13).

• FOTBAL, meciuri amicale. 
Stadionul Dinamo : Dinamo 
București-Metalurgistul (ora 
10). Dinamo Victoria Bucu- 
rești-Flacâra Moreni (ora
11.30) ; stadionul Giulești, ora 
11 : Rapid București-Progresul 
Brăila.

• VOLEI. — Sala Giulești, 
ora 8 : Universitatea Bucu- 
rești-Medicina Tg. Mureș 
(tem), I.C.F.-Dinamo București 
(fem), Rapid-Farul (tem), Se- 
mdnâtoarea-I.C. Arad (mase); 
sala Dinamo, ora 8 : Viitorul 
București-Corvinul Deva (fem). 
Medicina București-Medicina 
Cluj (fem). I.C.F.-Universitatea 
București (mase), Progresul 
București-Progresul I.R.A. Su
ceava (mase).

• PATINAJ ARTISTIC. Pe 
patinoarul „23 August", de la 
ora 19 : Concură demonstrativ 
al participanților la competi
ția internațională „Cupa Bucu- 
reștiului".

Examene de diplomă pentru absolvenții
fostelor școli

Ministerul Invătămîn- 
tului aduce la cunoș
tința absolvenților fos
telor școli medii-teh- 
nice, care au funcționat 
în perioada 1948—1955, 
că s-a aprobat un ul
tim examen de diplome, 
care se va desfășura 
între 25 și 30 august 
1967. La acest examen 
se pot înscrie candida
ta care au promovat 
toți anii de studii, dar 
nu posedă diploma de 
absolvire. Pentru în
scrierea la examen, 
candidații trebuie să în-

medii-tehnice
deplinească următoarele 
condiții: să lucreze e- 
fectiv în specialitatea 
pentru care s-au pre
gătit în școala medie- 
tehnică urmată ; să 
nu fi fost respinși mai 
mult de trei ori la sus
ținerea examenului de 
diplomă.

Obiectele de examen 
și programele de studii 
vor fi cele de la exa
menul de diplomă al 
ultimei serii de elevi 
ai școlilor medii-tehni- 
ce respective. Centrele 
de examen vor fi anun

țate tn cursul lunii 
mai 1967. La aceste 
centre, candidata vor 
găsi subiectele pentru 
lucrările de proiect și 
vor primi îndrumări a- 
supra programelor de 
studiu. Alte informa
ții privind examenul de 
diplomă se pot obține 
de la direcțiile de în- 
văfămînt ale ministere
lor și celorlalte institu
ții centrale în subor- 
dinea cărora au func
ționat școlile medii 
tehnice respective.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Izolat în Transilvania și 
Muntenia a plouat. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul sud-vestic. 
Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila între 2 grade la Toplița. 
Joseni și Ocna Șugatag și 10 
grade la Tr. Severin. Local în

Oltenia, în cursul dimineții, s-a 
semnalat ceață.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 și 22 martie. în țară : 
Vreme schimbătoare. Cer tem
porar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 8 grade, 
iar maximele între 6 și 16 grade, 
în București : Vreme schimbă
toare. Cerul vă fi temporar no
ros, favorabil ploii. Vînt potri
vit din vest. Temperatura ușor 
variabilă.

Campionatul mondial 
de hochei pe gheață 

în primul meci: România — Elveția 7-2

VIENA 18 (Agerpres). — Selec
ționata României a debutat cu suc
ces în cel de-al 34-lea campionat 
mondial de hochei pe gheață care 
s-a deschis sîmbătă seara la Vie- 
na. Întîlnind pe patinoarul „Do- 
naupark" reprezentativa Elveției, 
hocheiștii români au obținut victo
ria cu scorul de 7—2 (4—0, 1—0, 
2—2). Echipa română a început 
puternic jocul, reușind să înscrie 
în prima repriză patru puncte prin 
lOnescu, L Szabo. G. Szabo și Biro. 
îii repriza secundă, hocheiștii ro
mâni păstrează inițiativa și ridică 
scorul prin Florescu care a marcat 
spectaculos în urma unei combi
nații cu Pană. In ultima repriză jo

cul se echilibrează și ambele for
mații înscriu cîte două goluri, 
Biro și Florescu pentru România, 
U. Luethi pentru Elveția. Următorul 
meci al echipei române va avea 
loc luni, în compania selecționatei 
Italiei. Tot în grupa B, echipele 
Ungariei și Iugoslaviei au termi
nat nedecis : 6—6.

Jocurile grupei A au început cu 
o surpriză : echipa S.U.A. a învins 
cu 4—3 (2—2, 1—1, 1—0) selecțio
nata Suediei, una din pretendente
le la primele locuri. Alte rezultate 
din grupa A : U.R.S.S.—Finlanda 
8—2; Cehoslovacia— R. F. a Ger
maniei 6—2; Canada—R. D. Ger
mană 6—3.

IN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

NICOLAU LA 0 JUMĂTATE 
DE PUNCT DE NOUA LIDERA

în runda a opta a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Belgrad, Alexandra Nicolau a în- 
tîlnit-o pe olandeza Heemskerk. 
Alexandra Nicolau (jucînd cu albe
le) a atacat de la început și, în 
urma unor reușite manevre tactice, 
a cîștigat un turn. La mutarea 37, 
Heemskerk s-a recunoscut învinsă.

Cîștigînd -partida cu Liliak și re- 
mizînd partida întreruptă cu Nedel- 
kovici, Zatulovskaia a trecut in 
fruntea clasamentului. Alte rezul
tate : Gapi inriașvili — Nedelkovtci 
1—0 ; Novara — Belamarici 0—1 ; 
Asenova — Eretova 0—1. Partidele 
Timofeeva — Konarkovska și Bilek 
— Iovanovici s-au încheiat remiză.

In clasament conduce Zatulovs
kaia cu 5,5 puncte (1), urmată de 
Gaprmdașvili cu 5,5 puncte, Nicolau 
Iovanovici și . Belamarici cu cîte 
5 puncte, Liliak cu 4,5 puncte eto.

Tenis de masa : TRAGEREA 
LA SORȚI A GRUPELOR 

CAMPIONATELOR MONDIALE 
DIN SUEDIA

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, campio
natele mondiale de tenis de masă 
se vor disputa intre 11 și 21 apri
lie la Stockholm. In vederea acestui 
mare eveniment sportiv, Comitetul 
de organizare a stabilit, prin tra
gere la sorți, grupele preliminare. 
în competiția feminină pe echipe, 
dotată cu „Cupa Corbillon", echipa 
României a fost repartizată în gru
pa a 6-a, alături de formațiile Sue
diei, Scoției și Cambodgiei. Selec
ționata masculină a României va 
juca în competiția pentru cupa 
„Swaythling" în grupa a 8-a, îm
preună cu echipele Republicii Fede
rale a Germaniei, Portugaliei, El
veției, Irlandei și Izraelului.

In cîteva 
rinduri

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
DE LA EREVAN, echipa Politehnica 
Timișoara a învins cu scorul de 5—1 
(2—0) formația „Șirak" din Lenin
akan. Fotbaliștii români au jucat ex
celent, scrie corespondentul Agenției 
TASS. Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Surdan (2), Regep (2), și 
Petrovici. Finala turneului se va dis
puta la 21 martie între echipa Poli
tehnica Timișoara și formația finlan
deză „Uponpallo" din Lahti.

La Kaunas s-a disputat aseară în 
SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA HANDBAL 
FEMININ meciul dintre echipe
le „Jalgiris” Kaunas, campioana 
U.R.S.S., și Universitatea Timișoara. 
Intîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
10—7 (6—3) în favoarea sportivelor 
lituaniene. Meciul retur va avea loc 
la 26 martie la Cluj.

LA „MEMORIALUL PODUBNÎI", 
tradițional turneu internațional de 
lupte greco-romane care se desfă
șoară la Moscova, participă peste 70 
de sportivi din 10 țări, printre care 
și România.

In limitele categoriei 63 kg, Simion 
Popescu l-a învins la puncte pe Ces- 
lov Cojen (Polonia), Kniazev 
(U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte pe 
Martti Laakso (Finlanda). La catego
ria 52 kg, Gheorghe Stoiciu a fost în
trecut la puncte de Petr Kirov (Bul
garia).

LA SOFIA, a început un concurs 
internațional de patinaj artistic, la 
care participă sportivi din Cehoslo
vacia, Iugoslavia, România și Bulga
ria. La figurile impuse-bărbați, pe 
primul loc s-a clasat Petr Starec 
(Cehoslovacia) cu 365,7 puncte. Pati
natorul nostru Mihai Stoenescu a o- 
cupat locul trei cu 322,7 puncte.

ÎN FINALA „CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI" LA FLORETA 
MASCULIN se vor întîlni echipele 
Ț.S.K.A. Moscova și Ujpest Buda
pesta. In semifinale, sovieticii au în
vins cu 9—0 echipa Cercolo Nautico 
Neapole, iar cei maghiari au întrecut 
cu 9—5 formația Olvmpischer Fech 
Bonn (R.F.G.). In sferturile de finală, 
Ujpest Budapesta făcuse meci nul 
(8—8) cu Steaua București, însă s-a 
calificat datorită unui tușaveraj su
perior.

ÎN MECI RETUR pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, V.F.L. Gummersbach 
(R.F.G.) a învins cu 19—10 (10—6) pe 
Medvesceak Zagreb (Iugoslavia). în 
primul joc, echipa iugoslavă cîștigașe 
cu 13—9. Datorită unui golaveraj su
perior, Gummersbach s-a calificat în 
semifinale. Programul semifinalelor 
va fi stabilit luni la Dortmund prin 
tragere la sorți.

Tenis: ILIE NĂSTASE 
IN FINALA TURNEULUI 

DE LA ALEXANDRIA 
(R.A.U.)

Tenismanul nostru Ilie Năstase
1- a învins cu 3—6, 6—2, 6—2, 6—3 
pe sovieticul V. Korotkov și s-a ca
lificat în finala turneului interna
țional de la Alexandria (R.A.U.). în 
finală, Ilie Năstase îl va întîlni pe 
chilianul Pinto Bravo, care .l-a eli
minat cu 6—4, 6—4, 6—0 pe Got
tschalk (R. F. a Germaniei). Iată 
rezultatele din semifinalele probei 
de dublu masculin : R. Howe (Aus
tralia), M. Sangster (Anglia) — Ko
rotkov, Egorov (U.R.S.S.) 6—3, 7—5 ; 
Lundquist, Bengtsson (Suedia) — 
Rodriguez, Cornejo (Chile) 6—4,
2— 6, 6—4.

(Urinare din pag. I)

Și mai dăunătoare sînt 
pedepsele umilitoare la 
care recurg unii părinți 
pentru a ciștiga autorita
te asupra copilului. Opo
ziția în astfel de cazuri 
poate căpăta forma unor 
abateri grave de la disci
plină — atitudini necuviin
cioase. fuga de acasă, mici 
infracțiuni etc. Un părin
te din cartierul Gherăiești, 
din orașul Bacău, de exem
plu, a legat copilul de pat 
cu lanțul pentru a-1 împie
dica să mai fugă de acasă, 
iar un altul, din cartierul 
C.F.R. al aceluiași oraș, și-a 
bătut atît de grav copilul 
îneît acesta și-a pierdut cu
noștința. Este important de 
precizat că în toate cazurile 
de aplicare a unor pedepse 
severe copilul reacționea
ză opozant, prin repetarea 
abaterilor. Părerea mea 
este că autoritatea părinți
lor nu trebuie să se spri
jine pe aplicarea pedepse
lor umilitoare. Ea depinde 
de personalitatea părinți
lor, de priceperea de a

CE ȘTIȚI DESPRE
COPIII DV.?

educa copilul, folosind pro
cedee pedagogice adaptate 
particularităților de vîrstă 
și individuale. Autoritatea 
se impune de la sine a- 
tunci cînd viața și com
portarea părinților sînt un 
exemplu de muncă, demni
tate, cînd în familie dom
nește atmosfera caldă de 
înțelegere și încredere, 
cînd părinții și copiii se 
iubesc, se bucură de succe
se, se ajută reciproc.

Liviu V. FILIMON 
lector al Institutului 
pedagogic din Bacău

INCULPATUL

Cît de dureroasă este a- 
cea situație în care un co
pil, abandonat de părinți, 
ajunge, la vîrsta majoratu
lui, pe banca acuzaților, a- 
tunci cînd alți tineri de 
seama lui pășesc pragul fa
cultăților !

...Ședința de judecată în- 
arhiplină 
deplină, 
justitia- 
primele 
priviri.

cepuse. În sala 
domnea o liniște 
Din mulțime, doi 
bill, așezați în 
bănci, își furau 
După mimica feței păreau 
că retrăiesc amintiri, clipe 
frumoase sau triste. Pe 
banca acuzaților — un tî- 
năr înalt, cu o figură dis
tinsă. își pironise privirea 
într-un punct fix. Cu toate 
că mai fusese judecat în 
epoca minorității, nu părea 
tulburat.

— Cornel Ceorgescu, se

auzi vocea secretarului de 
ședință.

Tînărul se ridică. După 
interogatoriul preliminar i 
se aduc la cunoștință fap
tele pentru care a fost tri
mis în judecată penală : 
două furturi în dauna ce
tățenilor și un furt în dau
na avutului obștesc.

Femeia din prima bancă 
izbucni în plîns. Surprins 
de mila neașteptată, incul
patul își îndreaptă privirea 
spre sală.

— îți cunoști părinții ? 
— îl întrebă președintele 
completului de judecată.

— Nu ! — răspunse tînă
rul după ce cercetă atent 
fiecare persoană.

...Dosarul cuprindea, pe 
lîngă o serie de fapte pe
nale, și o viață zbuciu
mată. tristă, de copil pără-

sit. în anul 1951, părinții 
lui, Ion și Eliza Georgescu, 
au divorțat. Cornel, în 
vîrstă de numai 3 ani, a 
fost dus Ia țară, într-o co
mună din apropierea ora
șului Cluj, la bunica Matil
da. Cîteva luni părinții 
i-au acordat toată atenția. 
Se întreceau în cadouri și 
scene de dragoste. Apoi vi
zitele s-au rărit în așa 
măsură îneît în tot cursul 
anului 1954 mama l-a vă
zut doar de două ori, iar 
tatăl niciodată. într-o zi 
bunica a primit o scrisoa
re : „Sînt în București la 
un curs. N-am să pot tri
mite întreaga pensie. Cînd 
voi termina am să vă dau 
și din urmă". Semnează 
Ion Georgescu.

Bătrîna și-a înștiințat de- 
îndată fata la Cluj despre 
vestea trimisă de tatăl co
pilului. „De ce eu, care 
am un salariu mai mic, să-l 
cresc singură pe Cornel î“
— și-a zis aceasta. Și i-a 
făcut deîndată cunoscut 
mamei sale că nici ea nu 
mai poate momentan să-i 
trimită bani, că este pe 
cale de a-și reface viața și 
are nevoie de multe. Bu
nica s-a resemnat. Muncea 
din răsputeri și nu mai â- 
pela la nimeni. Lipsit însă 
de supraveghere, copilul, 
pe măsură ce creștea, de
venea neascultător, obraz
nic, iar la învățătură obți
nea note tot 
Cui să mă plîng — 
bătrîna fiicei
— că nici de 
mai ascultă", 
venit însă

mai slabe, 
scria 

sale la Cluj 
învățător nu 
Scrisoarea a 
retur. Eliza

vegheat însă, a Intrat în an
turajul unor recidlviști, 
elemente înapoiate, care 
l-au tras din nou pe panta 
decăderii.

★
la început Ion 
părea furios

răsfoind presa străină

Drumul Tanzaniei

Georgescu nu mai locuia la 
aceeași adresă.

în iarna anului 1961 bă- 
trîna a încetat din via
tă. Rudele mai apropiate 
l-au îndemnat pe Cornel, 
care de acum „era mare", 
să se ducă la Cluj, s-o 
caute pe mamă-sa, la 
București, să-1 caute pe ta
tăl său. La Cluj n-a aflat 
însă nimic. La București...

în noaptea de 14 aprilie 
1961 organele procuraturii 
anchetau un tînăr de 13 
ani care furase dintr-un 
compartiment al accelera
tului de București o valiză. 
A ajuns la Institutul de 
reeducare. La 18 ani pără
sea Institutul de reeducare 
cu diploma de muncitor 
tîmplar. în caracterizarea 
ce i s-a dat se arăta că este 
un element sîrguincios, cu 
multiple calități. Nesupra-

ȘCOALA

De unde
Georgescu 
pentru faptul că tribunalul 
l-a invitat și pe el la a- 
cest proces, la auzul cuvîn- 
tului tată, ochii i s-au ume
zit. Mai avea doi copii din 
cealaltă căsătorie, dar nici 
unul parcă nu i-a spus atît 
de curat tată. Era însă 
prea tîrziu. Inculpatul să- 
vîrșise infracțiuni pentru 
care trebuia să-și primeas
că pedeapsa. Ambii părinți 
l-au vizitat la penitenciar. 
„Avea loc suficient în fa
milia mea”, au declarat ei 
ulterior. De ce nu și-a gă
sit totuși Cornel loc în... 
familia părinților săi? Soar
ta copilului nu se hotărăște 
în ceasul al doisprezecelea, 
prin pocăințe ! Acești pă
rinți trebuie să suporte o- 
probriul opiniei publice, 
care nu poate trece indife
rentă pe lîngă astfel de 
„neglijențe" cu urmări atît 
de tragice.

C. NICULICĂ 
judecător, Tribunalul 
popular al raionului 
N. Bâlcescu — București

FAMILIA

In interacțiune
Cunosc destui părinți care 

consideră că s-au achitat 
de obligațiile ce le au 
pentru instruirea și educa
rea copiilor lor numai în- 
scriindu-i și adueîndu-i la 
școală. „Școala reușește 
să-i cunoască mai bine" — 
spun ei. Unde duce o ase
menea atitudine ? Marcel 
V. Stănculescu din clasa a 
IV-a a Scolii generale nr. 
1 Pitești manifesta dez
interes față de învățătură.

Nu-și făcea niciodată te
mele, era neglijent. Părinții 
(mama 
tăi salariat 
Pitești) n-au 
la școală, 
niciodată la 
rigintelui. Legătura cu fa
milia elevului s-a realizat 
totuși prin vizitele la do
miciliu. Pentru elev s-au 
organizat ore speciale de 
predare a lecțiilor și teme
lor in incinta școlii, i s-au

casnică, 
la 

venit 
n-au 
chemarea di-

iar ta-
D.R.T.A. 

niciodată 
răspuns

dat îndrumări pentru or
ganizarea în familie a unui 
program de studiu indivi
dual. Dar părinții au ma
nifestat în continuare a- 
ceeași indiferență față de 
copil. Ce s-a întîmplat cu 
el ? A început să vaga
bondeze, s-a apucat de fur
turi. Intr-a V-a a rămas de 
mai multe ori repetent. 
Iată un rebut educativ 
apărut din cauza dezintere
sului părinților, al familiei.

Altul. Elevul Firică Ma

Publicația engleză 
„Tribune" inserează 
articolul lui F. Broc
kway, consacrat „tan- 
zanizării", pe care 
il reproducem mai 
jos :

„Brusc, Tanzania 
și-a sporit importan
ța în Africa. Și nu 
din pricină că ea este 
mare sau importantă 
din punct de vedere 
strategic, ci din cau
ză că președintele ei, 
Julius Nyerere, a de
clarat naționalizarea 
băncilor, a compani
ilor de asigurare și a 
întreprinderilor din 
alte ramuri impor
tante.

Acum trei ani, Ny
erere mi-a vorbit 
despre intenția sa de 
a înfăptui o aseme
nea naționalizare. Dar 
pentru aceasta, con
sidera el, sînt necesa
re două lucruri — a- 
cumularea de mijloa
ce bănești și atrage
rea sau pregătirea u- 
nor specialiști de nă
dejde pentru înlocui
rea personalului care 
gr putea pleca.

Funcționarii vechi 
din majoritatea fir
melor naționalizate 
sint englezi. Dar cei

ce au vizitat Dar es 
Salaam au fost uimiți 
de competența spe
cialiștilor africani 
care așteaptă în pre
zent avansarea Apli- 
cînd africantzarea a- 
colo unde există 
africani competenți, 
Nyerere încurajează 
în același timp cola
borarea cu europenii 
care nu manifestă 
sentimente rasiste

Naționalizarea băn
cilor și so •ietății jr de 
asigurare este, refor
ma cea mai impresio
nantă. ,4u fost de a- 
semenea naționali
zate 8 firme de frun
te de import-export 
din care va fi consti
tuită corporația co
mercială de stat și 8 
companii de morărit 
care vor deservi coo
perativele de produc
ție și fermele. Coope
rativele produc deșa 
cea mai mare parte a 
cafelei și bumbacului 
tanzanian. Extracția 
diamantelor este con
trolată deja de cîțiva 
ani de stat.

De aceea se poate 
spune că guvernul 
Tanzaniei a luat in 
propriile mîini pîrghi- 
ile de conducere ale

economiei. Reacțiile 
City-ului și Wall-Stre- 
et-ului nu vor intîr- 
zia, și, fără îndoială, 
investițiile vor fi în
ghețate. Dar Nyerere 
consideră că țările a- 
fricane își pun prea 
multe speranțe in in
vestițiile de capital 
străin, ceea ce submi
nează, după părerea 
sa, tendința de a crea 
printr-o muncă asi
duă o economie via
bilă pe baza resurse
lor proprii, tn discu
ția de acum trei ani, 
Nyerere a subliniat 
că forța potențială a 
Tanzaniei constă in 
agricultura ei, a că
rei dezvoltare trebuie 
conjugată cu crearea 
unei industrii prelu
crătoare și controlul 
de stat asupra comer
țului exterior. Tocmai 
aceasta este esența 
actualelor transfor
mări.

Este, de asemenea, 
necesar să se remarce 
că Nyerere nu se 
mulțumește cu o re
voluție pornită de 
sus. El duce o vastă 
campanie pentru par
ticiparea conștienta a 
întregului popor la 
opera de edificare.rian. în clasa a VÎI-a,

cînd familia și rudele lui 
cele mai apropiate l-au |
lăsat în voia soartei, a în- . 
ceput să absenteze. „Eu 
l-am trimis la școală, faceți 
ce credeți cu el" — răspun
deau părinții la apelul diri
gintelui. Sau : „De unde să I 
știu, eu că a lipsit nemoti- I 
vat trei zile?”. Mama ele- • 
vului nu a vrut să înțelea
gă nici în ruptul capului că 
printr-uh control zilnic a- 
supra fiului ei și printr-o 
strînsă legătură cu profe
sorii ar fi putut îndruma I
bine pașii copilului. ■

Ce concluzii se desprind 
din cele două cazuri ? Este 
absolut necesar ca părinții 
să păstreze o strînsă legă
tură cu școala, să contro- I
leze zilnic activitatea co- •
pilului, să vină periodic 
sau ori de cîte ori este 
nevoie să discute cu ca- |
drele didactice pentru a-și 
cunoaște copilul și sub as
pectul instruirii și educa
ției. Prin pregătirea și *
competenta lor, profesorii I
sînt în măsură să aprecieze 
posibilitățile elevilor și pot. ■
da sfaturi și îndrumări |
deosebit de valoroase fami
liei. Părinții care se mărgi
nesc însă a cunoaște copilul . 
analizînd doar activitatea 
și comportarea lui de aca
să și din curte greșesc 1 
mult. Numai ținînd o strîn
să legătură cu școala, pă
rinții pot cunoaște în com
plexitatea sa pe copil. *

Prof. Constantin POPESCU 
Smoala generală nr. 1
Pitești I

ACȚIUNE 
DE ACHIZIȚIONARE 
A METALELOR

întreprinderea pentru co
lectarea metalelor achizițio
nează de la întreprinderile de 
stat utilaje casate, metale 
vechi feroase și neferoase. 
Plata acestora se face prin 
virament. întreprinderea a- 
chiziționează, de asemenea, 
diferite obiecte metalice de uz 
casnic deteriorate sau scoase 
din uz, aflate în posesia unor 
persoane particulare. O gamă 
variată de asemenea obiecte, 
începînd cu cutiile de conserve, 
bucăți de tablă, cazane, calo
rifere etc se predau contra 
plată imediată, fie depozitelor 
întreprinderii pentru colecta
rea metalelor, fie cooperative
lor de consum sau colectorilor 
autorizați.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
DE PROIECTARE CU 
TEMA „GRUPAREA DE 
DOTĂRI SOCIAL-CUL- 
TURALE TĂTĂRAȘIIAȘI"

La concursul de proiectare 
organizat în 1966 de Comitetul 
de Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare cu 
tema „Gruparea ae dotări so- 
cial-culturale Tătărași-Iași", au 
fost acordate: Premiul II în 
valoare de 15 000 lei — au
tori : arh. Horia Nudiță și arh. 
Gabriel Rădulescu ; Premiul 
III în valoare de 10 000 de lei 
— autori : arh. Toma Olteanu 
și arh. Constantin Dobre ; O 
mențiune în valoare de 5 000 
de lei — autori : arh, Costin 
Pastia, arh. Ștefan Perianu. 
cu colaborarea arh. F. Swo
boda.



viața internațională
PRIMA [TAPĂ 
A FOST 
ClȘ TIGA TĂ 
declară premierul sirian

DAMASC 18 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la un miting în ora
șul Alep, primul ministru al Siriei, 
Youssef Zeayyen, a declarat că 
„prima etapă a luptei pentru pe
trol cu „Iraq Petroleum Company" 
a fost cîștigată, compania fiind 
nevoită să răspundă la cererea 
justificată a poporului sirian. In 
prezent, a adăugat el, ne aflăm în 
a doua etapă a luptei al cărei țel 
este câștigarea deplină a drepturi
lor legitime ale poporului sirian. 
Este vorba de achitarea de către 
companie a unor obligații neîn
deplinite în ultimii zece ani, pre
cum și satisfacerea altor cereri. 
Lupta cu monopolurile petroliere, 
a subliniat Zeayyen, va continua 
pînă la victoria deplină. In acest 
scop, el a chemat la unitate toate 
forțele progresiste arabe, „condiție 
esențială pentru a obține victoria 
asupra reacțiunii și imperialismu
lui care încearcă să-și mențină po
zițiile în Orientul arab“.

Ziarul ,,Nhan Dhan" despre
MOBILURILE
CONFERINȚEI

♦

DE LA GUAM
HANOI 18 (Agerpres). — Ziarul 

nord-vietnamez „Nhan Dhan" a 
publicat un articol în care arată 
că conferința de la Guam care 
se deschide la 20 martie cu par
ticiparea președintelui S.U.A., 
Johnson, nu are alt scop decît de 
a discuta măsurile în vederea ex
tinderii în continuare a războiului 
de agresiune dus de S.U.A. în 
Vietnam. Ziarul arată că principala 
cauză a convocării acestei confe
rințe constă în eșecurile suferite 
de S.U.A. pe toate fronturile. Pen
tru a ieși din acest impas S.U.A. 
au escaladat războiul și s-au aven
turat în acțiuni de bombardare a 
Hanoiului, ceea ce le-a atras con
damnarea din partea întregii lumi.

în fața intensificării războiului 
de agresiune, scrie „Nhan Dhan", 
armata și populația din cele două 
părți ale țării noastre sînt hotărîte 
să lupte pînă la capăt și vor obține 
incontestabil victoria finală . In 
articol se arată că problema vietna
meză poate fi rezolvată pe baza po
ziției în patru puncte a guvernului 
R.D. Vietnam și a declarației în 
cinci puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

O nouă rundă
a convorbirilor

tripartite
corespondență din Londra

Tratativele tripartite dintre Sta
tele Unite, Anglia și R.F.G., care 
vor fi reluate luni la Washington, 
urmează să abordeze, așa cum s-a 
mai anunțat controversata proble
mă a compensării cheltuielilor de 
staționare a trupelor britanice și a- 
mericane în R.F.G. In ultimul timp, 
în culisele N.A.T.O. s-a desfășurat 
o activitate febrilă pentru a se a- 
junge la un compromis în această 
problemă. După lungi și infruc
tuoase tratative bi și . tripartite, 
Bonnul a făcut în cele din urmă o 
nouă ofertă, și anume de a cum
păra mărfuri britanice în valoare 
de circa 40 milioane lire în decur
sul unui an. Cifra este cu numai 
cîteva milioane de lire mai mare 
decît cea oferită de fostul guvern 
Erhard în toamna anului trecut.

Unele cercuri politice londoneze 
consideră că ar exista acum șanse 
ca un acord de compromis să fie 
încheiat în scurt timp. Pentru Ma
rea Brftanie, un asemenea acord 
ar însemna de fapt o dare înapoi, 
mai ales după ce în repetatele de
clarații oficiale s-a subliniat în 
mod neechivoc că dacă Bonnul nu 
compensează întreaga sumă a chel
tuielilor în devize pentru trupele 
britanice de pe Rin, o parte din 
acestea va fi retrasă.

Cele 40 milioane lire, adică mai 
puțin de jumătate din totalul de 
aproape 90 milioane lire cît re
prezintă întreținerea trupelor, este 
probabil suma maximă pe care 
Bonnul ar consimți să o ofere. Se 
consideră că Londra nu o va mai 
refuza. Pentru a-i împăca pe nu
meroșii critici interni ai cheltuie
lilor militare, și în special aripa de 
stînga laburistă, va fi utilizată pro
babil o formulă pe care săptămî- 
nalul „Economist" o înfățișează

astfel : Guvernul 
ceda la subțierea 
Rin, redueînd-o 
adică atît cît să 
laburistă, fără a-i jrita pe vest- 
germani. Nu va avea loc nici un fel 
de retragere masivă, adaugă săp- 
tămînalul. De fapț, Washingtonul, 
care a intervenit în această ne
gociere, mai întîi ca un fel de ar
bitru și ulterior ca partener inte
resat, a obținut pînă la urmă par
tea leului : guvernul de la Bonn 
a acceptat să cumpere bonuri de 
tezaur americane în valoare de 500 
milioane dolari, ceea ce reprezintă 
patru cincimi din dolarii care se 
scurg anual pentru întreținerea 
armatei a șaptea în R.F.G.

Prezicerile cercurilor politice a- 
mintite sînt, cel puțin în lumina 
altor elemente, prea optimiste. 
Unul dintre aceste elemente, în 
măsură să tempereze serios opti
mismul, îl constituie interviul acor
dat ziarului „Times" de ministrul 
de finanțe vest-german Strauss în 
care este exprimată îndoiala că 
Bonnul va putea suporta mai mult 
de 36 milioane lire pentru comenzi’ 
militare și civile în Marea Bri- 
tanie.

Biesheuvel
va reincerca
să formeze
guvernul olandez

englez va pro- 
armatei de pe. 
cu cîteva mii, 
calmeze stingă

HAGA 18 (Agerpres). — Regina 
Juliana a Olandei i-a încredințat 
din nou lui Barend Biesheuvel mi
siunea de a duce tratative în ve
derea formării unui nou cabinet. 
Această hotărîre. a tronului, a sur
prins pe observatorii' politici din 
capitala Olandei, întrucîț a sur
venit la puțin timp după ce Bies
heuvel a anunțat că eforturile sale 
de a forma un nou guvern au 
eșuat. Și liderii 
patru partide 
creștin-istoric și liberal — cu 
Biesheuvel a avut întrevederi 
vederea formării unui guvern 
coaliție le-au calificat drept 
fructuoase.

La Haga nu s-a comunicat 
cine va avea tratative Biesheuvel 
în noua sa încercare de a forma un 
guvern de coaliție, specificîndu-se 
doar că raportul său final asupra 
acestor tratative va fi prezentat 
reginei îq scurt timp.

De la alegerile legislative, care 
au avut loc la 15 februarie, noua 
misiune a lui Biesheuvel repre
zintă a patra încercare de a forma 
un cabinet, care să pună capăt cri
zei de guvern.

nou guvern 
politici ai celor 

catolic, calvin, 
care 

în 
de 
in-

CU

CAIRO ÎS (Agerpres). — pes
te 100 000 de patrloți se află în 
prezent în închisorile și lagăre
le din Rhodesia, se spune în de
clarația dată publicității de bi
roul din Cairo al partidului 
Uniunea poporului african 
Zimbabwe (interzis de guver
nul rasist al lui Ian Smith). Li
derul partidului, Joshua Nko- 
riio, împreună cu alți trei li
deri, se arată în continuare în 
declarație, au fost transferați 
îhtr-un lagăr necunoscut, iar 
starea excepțională a fost pre
lungită.

AZI ALEGERI IN UNGARIA
corespondență din Budapesta

Azi au loc alegeri 
în Ungaria. Cei 7 mi
lioane de cetățeni 
care se vor prezenta 
în fața urnelor vor 
alege 349 de deputați 
în Adunarea de stat 
a Republicii Popu
lare Ungare, precum 
și deputății organelor 
locale ale adminis
trației de stat.

A devenit tradițio
nal ca în preajma 
alegerilor să se facă 
bilanțul realizărilor 
și perspectivele care 
stau in fața poporu
lui. In cadrul nu
meroaselor mitin
guri care au avut 
loc pe tot cuprinsul 
Ungariei în preajma 
alegerilor, s-au evi
dențiat pașii tăcuți în 
construcția socialistă 
în perioada care a 
trecut de la ultimele 
alegeri. Printre im
portantele obiective 
economice care au 
apărut pe harta Un
gariei socialiste în 
acești ani se cuvin 
menționate combina
tul chimic de pe Tisa, 
Tafinăria de petrol și 
termocentrala 
Szazhalombata, 
brica de mașini de 
înaltă precizie de la 
Csepel și altele. Anul 
trecut industria Un
gariei a produs de a- 
proape 20 de ori mai 
mult decît în 1938

In documentele de 
partid ungare se pre
cizează că în anii ce
lui de-al treilea plan 
cincinal (1966—1970) 
producția industrială 
va crește cu 32—36 la 
sută. La rîndul ei. a- 
gricultura va cu
noaște o nouă dez
voltare. Producția a-

din 
ta-

gricolă va crește în 
cincinal cu 13—15 la 
sută. In anii celui 
de-al doilea cincinal 
au fost construite 
282 000 locuințe, față 
de 250 000 cît era pla
nificat. Aceasta în
seamnă că aproape 
1 milion de oameni 
s-au mutat în case 
noi. In anii cincina
lului al treilea, se 
prevăd a fi con
struite 300 000 de lo
cuințe.

Bilanțul realizărilor 
de pînă acum cît și 
programul dezvoltă
rii viitoare a Ungariei 
socialiste, 
de cel de-al 
Congres al 
formează 
multiplelor 
țări de elan 
ce caracterizează și 
mai pregnant în aces
te zile, viața orașelor 
și satelor ungare.

elaborat
IX-lea 

P.M.S.U. 
suportul 
manifes- 

creator
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ITALIA k

Proiect de lege pentru 
interzicerea fumatului 
in localurile publice

ROMA. — Un proiect cu privire la inter
zicerea fumatului în localurile publice a 
fost depus în Senatul italian. Proiectul a 
fost prezentat de senatbrul comunist Um
berto Terraeini. „Prima sau, mai bine zis, 
unica rațiune a acțiunii mele, a scris pre
zentatorul în ziarul „l’Vnită", o constituie ne
cesitatea de a ocroti sănătatea. „Eu, continuă 
autorul, sînt pentru a lăsa fiecăruia deplina 
libertate de a se intoxica, a se îmbolnăvi 
și chiar a se ucide cu acele mijloace care-i 
plac mai mult, printre care și tutunul. Dar 
ceea ce nu se poate îngădui este ca cei 
care se ucid ei înșiși cu arma tutunului să 
atenteze totodată la viața acelora care re
fuză cu hotărire să fumeze. Aci apare da
toria imperioasă a statului de a le da aces
tora din urmă ocrotire. Aceasta a fost în
țeleasă în lumea întreagă, în multe țări, 
indiferent de orânduirea lor socială și po
litică; aceasta trebuie realizată in cele din 
urmă și în Italia".

In secția de montaj a unei noi unități industriale din orașul Conakry (Gui
neea)

L RODESCU

In timpul mitingului muncitorilor textiliști din uzinele Berliet din Lyon, 
care se află în grevă în sprijinul revendicărilor lor

O telegramă din Londra a- 
nunța joi că taxa de scont a 
Băncii Angliei a fost redusă de 
la 6,5 la sută la 6 la sută. 
Această măsură, care urmează 
alteia similare luată la sfîrși- 
tul lunii ianuarie, indică — po
trivit comentatorilor occiden
tali — o anumită însănătoșire 
a lirei sterline. Moneda brita
nică a fost supusă în repetate 
rînduri unor puternice presiuni 
speculative pe piața financia
ră occidentală, datorită defici
telor înregistrate de balanța 
de plăți externe a Angliei. 
Anul trecut, însă, pasivul con
turilor externe a fost redus a- 
proape la jumătate față de 1965.

Ameliorarea, scrie agenția 
„France Presse", a intervenit 
în ultimul trimestru al anului 
trecut, grație excedentelor co
merciale. Potrivit previziunilor 
Băncii Angliei, perspectivele 
favorabile ale exportului per
mit să se spere că balanța de 
plăți va înregistra la siîrșitul 
acestui an un excedent de 175 
milioane. Acest excedent nu ar 
fi totuși suficient pentru ca 
Anglia să restituie toate îm
prumuturile contractate în 
străinătate în vederea susți
nerii lirei sterline. Londra a a- 
chitat o bună parte din împru
muturile pe termen scurt, dar 
i-au rămas de rambursat pînă 
în anul 1970 aproape 1,5 mi
liarde de dolari.

„AFACEREA KAMȘIȘ"
La începutul acestei 

săptămîni, Ministerul Jus
tiției al R.A.U. 
blicității 
zare în 
șișului", 
numește 
tul de jos, unde anultre-' 
cut feudalii au pus la 
cale asasinarea unui li
der local al Uniunii so
cialiste arabe, 
postului de radio 
actul de acuzare 
ționează un număr 
25 de inculpați, i 
care unii sînt acuzați de 
omor cu premeditare, al
ții pentru utilizare de acte 
false, 
ilegal de 
pății vor 
nui tribunal care 
format prin decret prezi
dențial, conform legii cu 
privire la securitatea sta
tului.

...Era o noapte de mar 
a anului 1966. Salah Hus
sein, țăran din Kamșiș, 
unul dintre conducătorii 
lopali ai Uniunii socialis
te arabe se întorcea 
acasă după o lungă reu
niune în cursul căreia au 
fost discutate unele mă
suri pentru „îmblînzirea" 
proprietarului funciar Al- 
Fiki, care teroriza satul. 
Moșierul, căruia prin re
forma agrară i-au fost 
confiscați 230 de fe- 
dani (un fedan — 0,42 ha), 
reușise prin diferite sub
terfugii să păstreze pen
tru sine sute de fedani 
din cele mai bune pămîn- 
turi. El intenționa să con
struiască un dig pe prin
cipalul canal de irigație 
al provinciei cu scopul de 
a lipsi de apă pe țărani 
și a-i ține astfel la chere
mul său. Era o formă per
fidă de a menține rapor
turile de dependență sta
tornicite în decursul seco
lelor între țărani și mo
șieri. Dar felahii nu s-au 
lăsat înșelați'. Ei au pro
testat cu toată hotărî- 
rsa, dejucîndu-i planurile, 
înfuriat, Al-Fiki a recurs 
la o adevărată demon-

a dat pu- 
actul de acu- 

„afacerea Kam- 
Kamșiș — așa se 
un sat din Egip-

Potrivit 
Cairo, 
men- 

de 
dintre

corupție și port 
armă. Incul-, 

fi deferiți u- 
va fi

0 declarație a lui

Waldeck Rochet

■ PARIS. Cu ocazia prezenței 
în Franța a scriitorilor ro

mâni Ana Blandiana, Marin So- 
rescu, Ștefan Bănulescu și 
Gheorghe Dinu, ambasadorul 
României la Paris, Victor Dimi- 
triu, a oferit un cocteil. Au 
participat poeți, scriitori, oameni 
de cultură 
edituri din 
rari.

și artă, directori de 
Paris și critici lite-

■ PNOM
Cambo

— ------ T PENH. Guvernul
— Cambodgiei a adresat gu
vernului american note de pro
test în legătură cu violarea re
centă a teritoriului său de către 
forțe militare americano-sud- 
vietnameze.

■ PEKIN. Consiliul chinez 
pentru promovarea comer

țului internațional și Asociația 
japoneză pentru dezvoltarea co
merțului exterior au dat publi
cității o declarație comună în 
care este relevată dorința am
belor părți de a dezvolta rela
țiile comerciale dintre R. P. 
Chineză și Japonia.

■ LAGOS. Consiliul militar 
suprem (guvernul central 

militar) al Nigeriei, condus de 
11. col. Yakubu Gowon, a dat 
publicității vineri un decret prin 
care se stabilește că este cea 
mai înaltă autoritate legislativă 
și executivă a statului. De ase
menea, potrivit decretului pu
blicat vineri, șeful guvernului 
militar central devine președin
te „al Consiliului executiv fede
ral".

■ MUNCHEN. Guvernul landu
lui Bavaria a decernat me

dalia de aur artistului Patriciu 
Mateescu pentru lucrările de 
ceramică prezentate in cadrul 
expoziției românești, la Tîrgul 
internațional meșteșugăresc de 
la Munchen.

strație de forță. Noaptea, 
pe străzi, răsunau împuș
cături de armă; în preaj
ma alegerii consiliului 
satului, membri ai fami
liei lui Al-Fiki au dat foc 
ogoarelor semănate cu 
grîu, aruneînd vina aces
tui dezastru pe vecinul lor, 
un țăran sărac, candidat 
la postul de președinte al 
consiliului. Totodată 
șierul 
narea 
sein.
acesta se 
reuniunea 
pușcătuiă

a plănuit 
lui

In
Salah 

noaptea 
întorcea 
amintită
a răsunat

t mo- 
asasi-

Hus- 
cînd 

de la 
o îm- 

în

mareșalul Amer, vicepre
ședinte al republicii. Co
misia s-a întrunit pînă a- 
cum în mai multe rînduri, 
hotărînd confiscarea pă- 
mînturilor a numeroase fa
milii de moșieri care s-au 
făcut vinovați de sabota
rea legii reformei agrare, 
de menținerea în mod ile
gal a unor întinse supra
fețe de pămînt. Cu pri
lejul dezbaterilor parla
mentare, în presă, s-a sub
liniat că în timp ce po
porul egiptean își con
centrează eforturile în di
recția dezvoltării econo-

comentariu
întuneric și vajnicul re
prezentant al intereselor 
țărănimii din Kamșiș s-a 
prăbușit ca fulgerat. Ini
țiatorii crimei au încercat, 
firește, să șteargă urme
le, dar poliția l-a desco
perit repede pe făptaș — 
Mahmoud Khatyr, căruia 
proprietarul funciar îi pro
misese 200 de lire egip
tene pentru a comite cri
ma. S-a descoperit, de a- 
semenea, o mare canti
tate de muniții în cele 
cinci case aparținînd lui 
Al-Fiki. 70 de membri ai 
familiei moșierului 
fost arestați.

„Afacerea Kamșiș" 
pășește, prin largile 
implicații, 
căpătînd 
națională, 
feudalilor
încercat prin șantaj și o- 
mor să împiedice înfăptu
irea reformei agrare pen
tru a-și menține privilegi
ile, a provocat un uriaș vai 
de indignare în întreaga 
țară! Imediat după aflarea 
știrii despre asasinatul din 
Kamșiș a fost constituită 
o comisie centrală pen
tru lichidarea rămășițe
lor feudale, prezidată de

au

de- 
sale 

cadrul local! 
o semnilicație 

Fărădelegea 
locali, care au

miei naționale, feudalii 
uneltesc împotriva măsu
rilor adoptate de guvern, 
împotrivindu-se în fel și 
chip îmbunătățirii soartei 
milioanelor de felahi, cu 
scopul de a-și putea im
pune în continuare voința. 
Kamal Ed-Din Rifat, secre
tarul Uniunii socialiste 
arabe, arăta recent într-o 
discuție cu un ziarist 
străin că 
îpcălcat de 
te ori 
gii reformei agrare 
1961. Am descoperit 
spunea el — că mulți 
feudali își făceau „dispă
rut" pămîntul, falsificau 
documentele, încredințau 
o parte din proprietatea 
lor oamenilor de paie pe 

. care-i corupeau și con- 
strîngeau la tăcere, îi 
șantajau și ucideau dacă 
îndrăzneau să demon
streze adevărul. Am des
coperit i că în acest 
mii de fedani au 
sustrași reformei.
Fayum,' de exemplu, în- 
fr-un singur caz, o fami
lie de feudali continua să 
posede 2 000 fedani, în 
parte sustrași din bunurile 
statului.

un 
feudalii au 

nenumăra- 
prevederile le- 

din

fel 
fost.

La

După cum se știe, pri
ma lege a reformei a- 
grare, promulgată ime
diat după revoluția din 
1952, a limitat proprieta
tea agricolă la 200 de fe
dani pe individ, iar cea 
de-a doua, din 1961, la 
100 de fedani, surplusul 
trebuind să fie împărțit 
țăranilor fără pămînt sau 
cu pămînt puțin. Astfel, 
pînă în prezent aproxi
mativ 1 000 000 de fedani 
au fost confiscați și dis- 
tribuiți familiilor sărace. 
Aceste măsuri, ca și in
troducerea mecanizării, 
folosirea îngrășămintelor, 
aplicarea unor noi meto
de de muncă au avut ca 
rezultat creșterea simți
toare a producției agri
cole. Așa cum s-a arătat 
cu prilejul dezbaterilor 
din Adunarea Națională 
a R.A.U. din februarie a.c„ 
în ultimii 15 ani venitul 
provenit djn agricul*ură 
aproape s-a dublat, pro
ducția agricolă a crescut 
valoric de la 443 milioa
ne lire egiptene in 1952 
la 707 milioane anul tre
cut. Relevînd succesele 
obținute, presa egipteană 
subliniază totuși că pen
tru asigurarea necesaru
lui de produse agricole 
mai sînt încă multe de 
făcut. R.A.U. continuă să 
importe grîu și alte pro
duse agricole. Populația 
sa crește într-un ritm sus
ținut, depășind astăzi 30 
milioane de locuitori. Pla
nurile de viitor ale R.A.U. 
prevăd valorificarea u- 
nor întinse suprafețe de 
deșert, extinderea irigați
ilor, lărgirea mecanizării.

Procesul în „afacerea 
Kamșiș", care se va des
chide în curînd, va consti
tui, fără îndoială, un pu
ternic act acuzator la a- 
dresa feudalilor, o nouă 
expresie a năzuinței po
porului egiptean de a 
păși înainte pe calea pro
gresului economic și so
cial.

Nicolae N. LUPU

FRANCEZA'

ETIOPIA

atît în parlament, cît 
ca 
să

IMf N;

în Somalia
Franceză

Referendum

AFRICA

economica se des-

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cu prilejul unei reuniuni 
care a avut loc la Aubervilliers 
(suburbie pariziană), pentru a săr
bători succesul repurtat în alege
rile legislative de Partidul Comu
nist Francez, a luat cuvîntul Wal
deck Rochet, secretarul general al 
P.C.F. Vorbitorul a declarat că 
Biroul Politic al partidului, pre
ocupat să întărească unirea forțe
lor stîngii,
și în întreaga țară, a liotărît 
grupul parlamentar comunist 
acționeze în noua Adunare Națio
nală astfel, incit grupurile și de
putății stîngii Să ajungă la poziții 
comune în toate problemele esen
țiale ale vieții , naționale și inter
naționale. Grupul parlamentar co
munist își va desemna, fără infir
miere, delegația care se va întîlni 
Cu cea a grupului Federației, 
Vederea coordonării acțiunilor 
țnune ale celor două grupuri 
Adunarea Națională.

H DELHI. Sîmbătă s-au întru
nit în ședință comună cele 

două camere ale parlamentului 
indian. A luat cuvîntul președin
tele Indiei. Radhakrishnan. care 
s-a oprit în mod deosebit asu
pra situației interne. El a subli
niat în primul rînd necesitatea 
întăririi unității în tară, apăra
rea instituțiilor democratice, 
continua dezvoltare economică 
și creșterea nivelului de trai al 
populației — sarcini de bază ale 
guvernului central și ale guver
nelor statelor indiene. In dome
niul economic, a spus el, prin
cipala sarcină este dezvoltarea 
producției agricole, astfel îneît 
să fie lichidată dependența tării 
de ajutorul alimentar străin 
pînă la sfîrșitul anului 1971, 
oprirea creșterii prețurilor la 
mărfurile de primă necesitate și 
realizarea unui ritm mai rapid 
de dezvoltare economică. Pe 
plan extern, președintele s-a 
pronunțat pentru aplicarea în 
continuare a principiilor co
existentei pașnice și ale nean- 
gajării.

■ TEHERAN. Președintele I- 
rakului, Abdul Rahman A- 

ref. aflat într-o vizită oficială 
la Teheran, a 
convorbiri cu primul 
al Iranului, 
cu ministrul 
lor externe 
nat o serie 
ritoare la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între cele două

avut sîmbătă 
ministru 

Abbas Hoveyda, și 
iranian al afaceri- 
cu care a exami- 
de probleme refe-

Colonie franceză de la sfîrși- 
tul secolului ' trecut, Somalia 
Franceză, sau Coasta Somaților 
cum i se mai spune, este situată 
în dreptul strîmtorii Bab-el- 
Mandeb, poarta de sud a Mării 
Roșii. Marea majoritate a teri
toriului ei de 23 000 kilometri 
pătrați este formată din cîmpii 
aride și din munți golași cu pla
touri neroditoare. Datorită aces
tor condiții naturale nefavora
bile, numai aproximativ 2 000 de 
hectare situate lîngă coasta 
mării sînt cultivate. Locuitorii 
(în total 80 000), în mare parte 
nomazi, se ocupă mai ales cu 
creșterea vitelor, vînatul și în 
mai mică parte cu extragerea 
sării de pe fundul lacului Assal.

Activitatea 
fășoară în special în raza portu
lui Djibuti, capitala țării, unde 
locuiește peste 50 la sută din 
populație. Portul Djibuti repre
zintă un important punct de în
tretăiere a căilor aeriene 
maritime ale Europei, Asiei 
Africii ; aici se efectuează 
intens schimb de mărfuri. Ora
șul este legat de restul continen
tului african printr-o cale ferată 
de 784 de km (majoritatea se 
află pe teritoriul etiopian), al 
cărei punct terminus este Addis 
Abeba.

Somalia Franceză a primit în 
1946 statutul de „teritoriu de 
peste mări", iar din 1957 este con
dusă de un consiliu format din 
8 membri, dispunînd, totodată, 
de o Adunare teritorială compu
să din 32 de membri.

Anul trecut, guvernul francez 
a decis organizarea unui refe
rendum care să hotărască dacă 
teritoriul își va menține actualul 
statut sau va obține indepen
dența.

rare culturală între Norvegia și 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
pe perioada 1967—1968.

■ TURKU. In orașul finlan
dez Turku a avut Ioc ver

nisajul expoziției de artă popu
lară românească, organizată de 
conducerea Muzeului acestui o- 
raș cu sprijinul Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea. La festivitatea 
deschiderii au luat cuvîntul pri
marul orașului, J. Koikkalainen. 
și N. I. Vancca, ambasadorul 
României la Helsinki,

B SOFIA. La Sofia a fost sem
nat vineri un protocol cu 

privire la schimbul de mărfuri 
dintre R. P. Bulgaria și Dane
marca pe anul 1967. Potrivit 
prevederilor protocolului, schim
burile de mărfuri dintre cele 
două țări vor crește anul aces
ta cu 20 la sută, în comparație 
cu 1966.
■R VIENA. Rectoratul Univer- 

sității din Viena a anunțat 
că cele șapte premii „Gottfried 
von Herder", care au fost puse 
la dispoziție de către fondul 
„Friedrich Schiller" din Ham
burg și fondul „Johann Wolf
gang von Goethe" din Basci 
pentru contribuții la dezvolta
rea relațiilor culturale cu po
poarele din sudul și estul Eu
ropei, vor fi inminate 
cadru festiv la 
Viena în luna 
personalitățile 
atribui aceste 
academicianul
Philippide și profesorul de etno
grafie Mihai Pop.

într-un 
Universitatea din 
mai 1967. Printre 
cărora Ii se vor 
premii se află și 

Alexandru A.

HE TASKENT. Lîngă Tașkent 
" a început construirea celei 
mai puternice termocentrale din 
Uniunea Sovietică, al cărei prim 
agregat va intra în funcțiune in 
anul 1970. Energia electrică fur
nizată de această termocentrală 
va fi foarte ieftină. Se aprecia
ză că trei kilowați/oră de ener
gie electrică vor costa o copei
că. Acest fapt se explică prin 
proporțiile termocentralei, care 
va avea o putere instalată de 4.4 
milioane kW, precum și prin a- 
ceea că ea va fi aprovizionată 
cu combustibil foarte ieftin — 
gaze din Buhara.

H| BUDAPESTA. La sesiunea 
” Comitetului ungaro-iugo- 
slav pentru colaborarea econo
mică, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Budapesta, s-a 
constatat că volumul schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări pe anul 1966 a fost cu 17 Ia 
sută mai mare în comparație cu
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