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Cînd legu
micultura

este înscrisă la
„capitolul etc. “ Întreprinderea „Țesătura" Iași — noua secție de 

filatură. Laboranta Nela Ciobanu determină 
numărul de răsuciri pe metru a firelor la torsi- 

metru electric

* * * * * * * * * *

de la răscoalele din 1907
în sala Palatului Republicii 

Socialiste România a avut 16c 
vineri dupâ-amiază adunarea 
solemnă prilejuită de împlinirea 
a 60 de ani de la răscoalele ță
rănești din 1907.

Fundalul scenei era dominat 
de drapele roșii și tricolore. 
Cu litere mari erau înscrise 
datele : 1907—1967.

în aplauzele prelungite ale 
celor peste 3 000 de partici- 
panfi, în prezidiul adunării au 
luat loc, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu-

lescu-Mizil, llie Verdeț, Con
stantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Vasile 
Vilcu, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R., Nicolae Giosan, preșe
dintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Acade
miei, Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., Suzana Gâdea, pre- 
ședinfa Consiliului Național al

Femeilor, acad. Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scriito
rilor, acad. P. Constantinescu- 
lași, Gheorghe Stoica, membru 
al Consiliului de Stat, acad. 
Andrei Oțetea, directorul Insti
tutului de istorie „Nicolae lor- 
ga" al Academiei, Ion Popes- 
cu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor, Gheor
ghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului regional București 
al P.C.R., țărani participant! la 
răscoalele din 1907 : lire Boan-
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...„Roadă nouă-n gură veche" 
spun oamenii Ja prima roșie gus
tată primăvara, la prima cireașă. 
Și, de cînd îi lumea și urarea, 
dorința unanimă a fost de a 
rosti-o nu la sfîrșitul lui mai, ci 
încă din primele zile cu soare, 
ale primăverii. Pe cînd vor avea 
această posibilitate și locuitorii 
lașului ?

Încercînd să răspundem aces
tei întrebări am întreprins un 
raid printre legumicultorii din 
cooperativele agricole de produc
ție din apropierea orașului. Se 
pare însă că primăvara nu a fost 
întâmpinată peste tot cum se cu
vine, cum ar fi meritat, cum gr 
Idori-o piețele lașului „însetate!1" 
de trufandale în prezent, de le- 
g ie proaspete în viitor.

La Golăești — comună vecină 
icu lașul — s-a renunțat pur și 
Simplu la producerea de legume 
timpurii, deși acum 2 ani, coope-

La rampa de formare a tuburi
lor fluorescente (Întreprinderea 

„Electrofar" din Capitală)

rativa agricolă de aici obținuse 
peste 70 000 lei din valorificarea 
aceluiași sortiment. Acum, ra
mele din prefabricate și lemn în 
care s-au investit bani, stau în 
stive, fără nici o utilizare, degra- 
dîndu-se, ca o mărturie că aici 
legumicultura a trecut pe planul 
al zecelea.

Inginerul agronom de la Bosia 
— comună tot din preajma lașu
lui — a fost trimis în iarnă la 
o consfătuire pe țară a legumi
cultorilor. Cum a aplicat în coo
perativa agricolă învățămintele 
consfătuirii ? Grădina de legume 
măsoară numai 30 hectare, pen
tru acoperirea nevoilor proprii. 
Nu s-au făcut nici un fel de pre
gătiri pentru că nu au fost pre
văzute culturile forțate.

Asemenea exemple ar putea 
^continua, ele conturînd o situație 
ou totul necorespunzătoare pe 
raion. Pentru primăvara aceasta, 
cooperativele agricole de produc
ție \din raionul Iași și-au propus 
să confecționeze 13 750 mp ră
sadnițe noi, înțelegînd, deci — 
inițial — să-și sporească posibi
litățile de a produce legume 
timpurii ca urmare a condițiilor 
locale de care dispun și a cerin
țelor sporite ale piețelor ieșene. 
Care este situația în prezent ? In 
ce măsură a fost menținut ritmul 
necesar pentru realizarea planu
rilor inițiale ? In a treia decadă 
a lunii martie nu sînt confecțio
nați decît 3 600 mp. înregistrîn- 
du-se o mare întârziere față de 
„graficul" obținerii trufandalelor. 
Cînd se vor putea produce pri
mele legume ? Cel mai devreme 
în luna iunie. La răsadnițe rea- 
menajate, planul propus nu este 
îndeplinit, pînă în prezent, nici 
în proporție de 50 la sută — si
tuația fiind aceeași și la însămîn- 
țări în aceste „paturi calde". 
S-ar putea crede totuși că exis
tă unele speranțe pentru piețele 
ieșene. Dar, numai în aparență, 
pentru că alt plan al Uniunii ra
ionale a cooperativelor agricole 
de producție — Iași, precizează: 
din cele 1 007 hectare de legume 
(doar cu... două hectare mai mult 
decît anul trecut I) au fost rezer
vate pentru epoca I, mai puțin 
de... 200. Din acestea, 80 hectare 
aparțin cooperativei de produc
ție Movileni care și-a planificat,

MIHAIL DUMITRESCU
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NOI TIPURI
DE MOBILĂ

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Fabrica de mobilă „Liberta
tea" din Cluj a pregătit fabri
cația pentru, noi tipuri de mo
bilă cerută de beneficiari. 
Creatorii fabricii clujene au 
pus la punct modele de sufra
gerii din lemn sculptat a că
ror fabricație va începe în tri
mestrul II al acestui an. Pen
tru export, colectivul acestei 
fabrici a început să livreze 
mobilă din sheraton cu furnir 
exotic și sufragerii de • stejar 
cu lustru mat.

I
I

ÎN AVANS 
FAȚĂ DE GRAFIC

DEVA (de la corespon
dentul nostru)

Cu puțin timp în urmă, 
în apropierea grupului 
de laminoare din Peștiș 
(Hunedoara) a început 
construcția unui nou gi
gant al siderurgiei româ
nești : laminorul Bluming 
de 1 300 mm. Datorită 
hărniciei constructorilor 
(I.C.S. Hunedoara), orga
nizării superioare a pro
ducției și folosirii cu efi
ciență a timpului de 
muncă, toate lucrările se 
încadrează în graficul de 
execuție stabilit, unele 
aflîndu-se în avans. Au 
fost executate peste 
150 000 mc de excavații 
și 85 la sută din volumul 
de drenaje necesare, iar 
înainte de termen a fost 
executat și pus parțial în 
funcțiune decantorul de 
țundăr și de evacuare a 
șutajelor. In prezent con
structorii execută funda
țiile la hala principală ’ a 
laminorului, la sala ma
șinilor și la cele 8 cup
toare adînci de încălzire 
a lingourilor înainte de 
laminare.

Sectorul zootehnic al gospodăriei agricole de stat Segarcea

CUVÎNTAREĂ TOVARĂȘULUI

PAUL NICULESCU-MIZIL
Stimați tovarăși,

nostru popor ani- 
împlinirea a 60 de 
marea răscoală ță-

întregul 
versează 
ani de la 
rănească din 1907, care a în
scris în istoria României o ne
pieritoare pagină de eroism, 
sacrificiu și măreție revoluțio
nară. îndreptată împotriva 
silniciilor și asupririi moșie
rești, pentru pămînt, libertate 
și dreptate socială — răscoala 
din 1907 a zguduit profund 
societatea burghezo-moșie- 
rească, a constituit una dintre 
cele mai de seamă bătălii so
ciale pentru eliberarea de ex
ploatare și împlinirea năzuin
țelor de viață mai bună ale

*,

Foto : F. ROȘOGA

celor ce muncesc, pentru pro
gresul României.

Răscoala din 1907, uriașă ri
dicare de mase, a prilejuit o 
puternică manifestare a influ
enței exercitate de țărănime 
în plămădirea destinelor po
porului român, a rolului ho- 
tărîtor pe care ea l-a avut 
de-a lungul secolelor în făuri
rea istoriei patriei. Țărănimea 
a asigurat pîinea tuturor ge
nerațiilor transmițînd din 
tată-n fiu îndeletnicirile agri
culturii, și-a făurit cu inge
niozitate uneltele de muncă și 
a născut în rîndurile ei prime
le meșteșuguri, a tăiat dru
muri, a ridicat cetăți și alte 
lăcașuri de înaltă măiestrie 
arhitecturală ale căror relicve 
stârnesc și astăzi admirație. 
Prin munca și eforturile sale, 
țărănimea a adus o contribu
ție de seamă la crearea avuții
lor poporului, la formarea și 
dezvoltarea culturii naționale, 
la clădirea civilizației ome
nești în patria noastră.

„Talpa țării" cum i se spu
nea, țărănimea a susținut în 
decursul istoriei întregul edi
ficiu al organizării sociale. în
fruntând cele mai aspre încer
cări, trudind din greu în ar
șiță și ger, folosind coasa ca 
unealtă de muncă dar și ca 
armă împotriva dușmanilor — 
țărănimea are meritul de a fi 
conservat, ca un sipet minu
nat, cele mai de preț atribute 
ale personalității naționale a 
poporului român.

Dînd jertfe fără șovăire în 
ceasurile de restriște, țărăni
mea a format cu pieptul ei zid 
de apărare țării, pămîntului 
străbun. Momentele cele mai 
importante, de răscruce, ale 
luptei poporului român pentru 
scuturarea jugului și împilării 
străine, pentru libertate și 
neatîrnare, pentru formarea 
statului național unitar și cu
cerirea independenței și suve
ranității naționale, pentru 
victoria revoluției și construc
ției socialiste poartă pecetea 
participării active a țărănimii,

însuflețită de nemărginit pa
triotism.

„Multă vreme, de-a lungul 
milenarei existențe a poporu
lui român — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congre
sul cooperativelor agricole de 
producție — țărănimea a fost 
cea mai importantă forță a 
progresului social, purtătoarea 
năzuințelor de neatârnare și a 
sentimentului de demnitate 
națională... Animată de o ne
țărmurită dragoste pentru glia 
strămoșească și de un înalt 
spirit de sacrificiu, țărănimea 
s-a ridicat în calea năvălitori
lor și a cotropitorilor, a apă
rat cu propriul ei singe inde
pendența țării, însăși ființa 
națională a poporului".

în marea cronică a luptei 
revoluționare a poporului sînt 
pentru totdeauna consemnata 
bărbăția și dîrzenia neîndu
plecată cu care masele țărăni
mii s-au ridicat împotriva ex
ploatării și asupririi. Flăcările 
răscoalei de la Bobîlna, ale 
războiului țărănesc condus de 
Gheorghe Doja, ale marii răs
coale populare în fruntea că
reia s-au aflat Horia, Cloșca și 
Crișan, flăcările aprinse de 
moții lui Avram Iancu, de 
pandurii lui Tudor Vladimi- 
rescu și de oștirile revoluțio
nare din 1848 strălucesc în is
toria poporului român ca me
saje de lumină ale trecutului, 
care s-au unit cu vîlvătăile din. 
1907, purtând prin veacuri 
mărturia potențialului de e- 
nergie revoluționară a țărăni
mii noastre, a capacității po
porului român de luptă pentru 
progres social.

Aceste tradiții și-au găsit 
împletirea în epoca modernă 
cu lupta clasei muncitoare 
care — afirmîndu-se de la a- 
pariția ei pe arena socială a 
României ca cea mai consec
ventă clasă revoluționară, 
purtătoarea neînfricată a in
tereselor tuturor celor ce mun
cesc — a ridicat pe o treaptă' 
superioară lupta întregului

(Continuare în pag. a Il-a)

Povestea unor
„ghiozdane

Printre atâtea alte lucruri descoperite minții și simțirii 
noastre, de anii petrecuți în școală, unul ni se pare a se 
înscrie în coordonatele esențiale ale conduitei noastre de 
mai târziu. Profesorii ne-au înlesnit prin dojană blîndă, 
mustrare deschisă, sau poate uneori și mai mult, înțele
gerea nevoii și dreptății cu care se ispășește o pedeapsă, 
atunci cînd ne facem vinovați de o faptă rea. Consecvența 
și fermitatea cu care dascălii noștri ne-au pilduit acest

călătoare“
adevăr, au spulberat gîndul nostru la unele eventuale 
concesii neprincipiale, fără însă a ne pierde încrederea în 
omenia și înțelegerea celor puși să ne judece. Sînt însă 
și cazuri cind din lipsa de tact, a pripelii și inconsecvenței, 
pedepsele, înțelese ca măsuri educative, sînt golite de con
ținut, devin practic ineficiente, 
chiar; ele pun sub semnul 
celor ce le aplică.

RESTAURANTUL
ȘI TEHNICA SCENEI

Desigur că într-un colț 
rustic, și în centura sa pe
riferică, Bucureștiul nu duce 
lipsă de așa ceva, un gră
tar pus sub o streașină _ în 
care seara veghează străbu
nica neonului, lampa cu fi
til, este un mare punct de 
atracție pentru orice doritor 
de a ieși din canoanele zil
nice ale marelui oraș. A cău
ta un mediu rustic în inima 
urbanității cum e Capitala 
plasează problema amenajă
rii și particularizării rețelei

de alimentație publică în în
săși coordonatele premedi
tării scenice. Căci restauran
tul este — trimiterea nu este 
deloc fortuită — o mică în
scenare scenică, cu o disimu
lată regie care pune dimen
siuni mari sau mici pe de
corul în care-ți vei petrece 
cîteva ore. Regizorul e res
ponsabilul restaurantului, 
șeful de sală devine in lim
bajul tehnicii scenice, regi
zorul de culise, iar ospătarul 
un om care-și face din me

seria sa o artă cu un larg 
registru. Se repetă din ce în 
ce mai insistent faptul că a 
face comerț nu este dat ori
cui, nu este la îndemina în
tâmplării, căci comerțul re
clamă mari investiții de fan
tezie și un ascuțit simț dc a 
putea lua puls, exact cererii 
publice. Și dacă nu este la 
indemina oricui, atunci tre
buie chemați cei cărora nu 
Ie e deloc rușine să facă co
merț, să scoată din anonimat 
neștiutele bufete și restau

rante. Bucureștiul are Ia 
ora asta in rețeaua alimen
tației publice aproape 400 de 
unități dintre care foarte 
multe restaurante construite 
recent cu o tehnică modernă. 
Deci, investiții de milioane. 
E neliniștitor să vezi un res
taurant nou, avind toate pre- 
mizele materiale pentru un

V. ARACHELIAN
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Liceul nr. 8, Emil Ra- 
coviță este obișnuit între 
celelalte. Ceea ce ne reți
ne atenția și ne stîrnește 
nedumerirea însă, este nu
mărul neobișnuit de mare 
al elevilor exmatriculați de 
la începutul anului pînă a- 
cum. Directorul 
tovarășul profesor 
Alecu, ne replică 
de explicație :

— Eu știu o
„Frica păzește bostănăria"; 
ori de cîte ori cineva în
calcă regulamentul de 
conduită și este pasibil de 
pedeapsă, colectivul de 
conducere al școlii nu în
târzie să acționeze. Nu a- 
vem nevoie în școala noa
stră de elemente care nu 
vor să învețe, care nu 
frecventează cursurile, ca
re se obrăznicesc în fața 
profesorilor I

Iată un punct de vede
re cu care toată lumea

liceului, 
Viorel 

în chip

vorbă,

este de acord. Încălcarea 
disciplinei, abaterile de la 
normele vieții școlare sînt 
sancționate prin însuși re
gulamentul școlar a cărui 
aplicare se cere a fi făcu
tă cu seriozitatea pe care 
o redăm. Zece elevi de la 
liceul nr. 8 s-au făcut vi
novați de abateri discipli
nare și, pe bună dreptate, 
au fost exmatriculați. In 
ianuarie, printre alții, au 
fost exmatriculate elevele 
Paula Stănciulescu și Ele
na Șaradi din clasa a Xl-a 
B. Aveau multe absențe 
nemotivate, au fost sur
prinse de profesori în si
tuații și locuri nepermise 
unor eleve etc., etc. Prin 
hotărîrea consiliului peda
gogic însă, aceste eleve au 
încetat să mai creeze ne
plăceri liceului nr. 8. Ce 
s-a întîmplat cu ele mai 
tîrziu ?

Concret ,■ după ce s-a

mai mult, periculoase 
întrebării însăși autoritatea

hotărît exmatricularea a- 
cestor două eleve, același 
consiliu pedagogic năpădit 
de „milă“ a revenit asu
pra pedepsei și au comu
tat-o în „transfer" la altă 
școală. Și așa, Paula Stăn
ciulescu este acum elevă a 
liceului nr. 15. Nu s-a 
schimbat nimic în viața ei 
de elevă, în afară de faptul 
că acum merge mai depar
te cu două stații de tram
vai decît pînă acum la 
școală ; în rest aceeași ți
nută neîngrijită, aceeași 
pregătire slabă la învăță
tură...

Cine a cîștigat în urma 
acestei „pedepse educati
ve" ?; iată o întrebare pe 
care trebuiau să și-o pună 
cadrele didactice ale li-

ILEANA DINICA

(Continuare 
in pag. a III-c)

Înălțimi pe șantierul noului fur
nal de 1 700 m c de la șantie
rul Combinatului siderurgic Ga

lați



60 DE ANI DE LA RĂSCOALELE PIN 1907

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL
(Urmare din pag. I)
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popor pentru eliberarea națio
nală și socială, i-a dat clari
tate de scop, i-a imprimat spi
ritul său de organizare, i-a in
suflat combativitate, tenacita
te, o conștiință tot mai inaltă 
— factori esențiali ai victorii
lor dobîndite de oamenii mun
cii.

Sub conducerea proletaria
tului și a Partidului comunist, 
prin lupta unită a muncito
rilor și țăranilor, a tuturor oa
menilor muncii, 
găsi astfel deplină 
cea mai înaltă 
poporului - 
unicul stăpîn 
vieții sale.

Tovarăși,
Rădăcinile 

din 1907 
împlîntate în realitățile < 
nomice și social-politice 
România acelor vremuri, 
situația deosebit de grea 
maselor țărănești, apăsate 
jugul exploatării semifeudale 
și capitaliste, lipsite de pă- 
mînt și de drepturi, supuse 
arbitrariului și abuzurilor mo- . 
șierilor și arendașilor, ale au
torităților burghezo-moșie
rești.

Trecerea societății românești 
de Ia orînduirea feudală la 
cea capitalistă s-a desfășurat 
printr-un proces în cursul că
ruia, una din sarcinile princi
pale ale revoluției burghezo- 
democratice — desființarea 
jnarii proprietăți funciare — 
nu a fost pe deplin realizată. 
Cu toate că reforma agrară din 
1864 a desființat iobăgia și a 
jucat un rol pozitiv în dezvol
tarea economică și socială a 
României, totuși ea nu a lichi
dat proprietatea moșierească, 
menținînd dijma, claca, rușfe- 
turile, învoieli agricole și alte 
servituti cu caracter feudal. 
Ca rezultat, țărănimea era ne
voită să suporte jugul dublu al 
formelor de exploatare feu
dale capitaliste.

Nedreapta împărțire a pă
mîntului de la începutul seco
lului al XX-lea este ilustrată 
de statisticile vremii, care a- 
rată că 4170 de mari proprie
tăți cuprindeau 57 la sută din 
suprafața agrosilvică a tării, 
în timp ce 921 000 de gospodă
rii țărănești dețineau doar 34 
la sută, iar peste 300 000 de 
familii țărănești erau total lip
site de pămînt. La aceasta se 
adăuga faptul că un mare nu
măr dintre familiile cu pămînt 
nu aveau unelte și vite de 
muncă. în 35 de ani premer
gători lui 1907, arenda pămîn
tului a crescut de două-trei 
ori, iar în unele părți ale țării 
chiar de 5 ori. An de an de
veneau mai împovărătoare o- 
bligațiile „robilor albi ai pă
mîntului" — cum îi caracte
riza, cu drept cuvînt, Nicolae 
lorga. pe țăranii din acele vre
muri. înfățișînd suferințele pe 
care le îndura țărănimea, zia
rul socialist „România mun
citoare" scria: „Toată lumea 
știe cit de nemiloasă este ex
ploatarea țăranului român. 
Cine nu s-a cutremurat de in
dignare răsfoind barbarele toc
meli agricole, aceste mărturii 
de lăcomie și cruzime ale pro
prietarilor și arendașilor, me
nite să povestească generații
lor viitoare ororile pe care 
le-au îndurat strămoșii lor ?“

O profundă influență nega
tivă asupra dezvoltării econo
mice și social-politice a țării a 
exercitat pătrunderea capita
lului străin, care s-a intensi
ficat la începutul veacului. 
Marile puteri imperialiste ca- 
re-și tmpărțeau lumea își dis
putau principalele resurse ale 
țării, aeaparînd poziții domi
nante în economia României. 
Țara noastră a fost adusă în
tr-o stare de pronunțată de
pendență față de aceste puteri, 
care-i orientau linia generală 
de dezvoltare spre rolul de a- 
nexă agrară, sursă de materii 
prime și piață de desfacere a 
monopolurilor străine.

Toate acestea frînau dezvol
tarea socială a României, 
mențineau economia la un ni
vel coborît, înrăutățind consi
derabil condițiile de trai ale 
oamenilor muncii, adîncind 
mizeria maselor țărănești, ge- 
nerînd 
sociale 
agrare, 
prietăți 
de relații feudale, se impunea 
ca principală cerință obiec
tivă a mersului înainte al so
cietății românești, constituia 
în acel timp, problema capitală 
a întregii dezvoltări a țării, de 
a cărei rezolvare depindeau 
descătușarea forțelor de pro
ducție. progresul social, mo
dernizarea vieții de stat, in
dependența economică și poli
tică a României.

în aceste împrejurări și pe 
acest teren social, scînteia ca
re a aprins incendiul marii răs-

și-a putut 
realizare 

aspirație 
dreptul de a 

al patriei și

a 
fi 
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marii răscoale 
sint adînc, organic 

eco- 
din 
în

i a 
de

puternice contradicții 
Solutionarea problemei 
desființarea marii pro- 
moșiereștl, a formelor

coaie a fost sporirea dijmei 
in produse, a arenzii în bani și 
a celorlalte obligații la care 
erau supuse gospodăriile ță
rănești. „Pină acum am răbdat 
mult, — arătau locuitorii sate
lor Flâmînzi. Novaci și Stroești, 
în jalba înaintată In februa
rie 1907 prefectului județului 
Botoșani — dar acum nu mai 
putem răbda, ne-a ajuns cu
țitul la os..."

Dezlănțuirea maselor țără
nești a împlinit avertismentul 
zguduitor, pe care Coșbuc, 
dînd glas — în versuri de ex
cepțională forță și măiestrie 
artistică — obidei și suferin
țelor. mîniei și revoltei ce moc
neau surd în masele țărănimii, 
îl adresase cu peste un dece
niu înainte claselor dominante:

„Să nu dea dumnezeu cel 
sfint.

Să vrem noi singe, nu 
pămint I

Cind nu vom mai putea 
răbda,

Cind foamea ne va răscula. 
Hristoși să fiți, nu veți 

scăpa 
Nici in mormint

Jarul conacelor moșierești, 
cenușa registrelor de învoieli 
agricole și datorii, răfuiala cu 
boierii si arendașii au adeve
rit aceste cuvinte. „Vrem pă- 
mînt !“ a devenit în cursul 
răscoalei principala lozincă de 
luptă a țărănimii.

Amploarea răscoalei este o- 
glindită de faptul că. izbuc
nind spre jumătatea lunii fe
bruarie în comuna Flămînzi 
din nordul Moldovei, ea s-a 
extins cu repeziciune din co
mună în comună, din județ în 
județ, mai întîi în Moldova, 
iar apoi cu șl mai mare in
tensitate în Muntenia și Ol
tenia, cuprinzînd în viitoarea 
ei întreaga tară, mase uriașe 
de țărani. Au fost atacate mo
șiile și s-a trecut în unele 
locuri la împărțirea pămîntu- 
rilor marilor latifundiari, au 
fost izgoniți din sate repre
zentanții autorităților burghe- 
zo-mosierești, adeseori fiind 
numiți primari din rîndul răs- 
culaților. Merită relevate ca 
forme mal înalte de luptă. în 
unele județe, înțelegerile prea
labile între comunele înveci
nate pentru acțiuni concomi
tente. precum și încercările 
țăranilor de a pătrunde în o- 
raș.

în fața puternicei ridicări a 
maselor țărănești, clasele 
minante în frunte cu 
narhia au dezlănțuit un 
de sălbatică teroare, 
treaga armată a fost mobili
zată, iar țara a fost transfor
mată în teatru de război. Nu
meroase sate, cu locuitori cu 
tot, au fost rase de pe fața 
pămîntului de focul bateriilor 
de artilerie ; zeci de mii de 
țărani au fost întemnițați, 
schingiuiți, torturați. Deasupra 
satelor fumegînde, deasupra 
întregii țări, durerea și jalea 
și-au întins zăbranicul negru.

Reprimarea 
1907 — 
geroase 
porului 
deauna 
aeuzare 
conducătoare și a politicii lor. 
Memoria eelor peste 11 000 de 
țărani căzuți în 1907 va dăi
nui în veacuri ca un simbol 
al dîrzeniei și neînfricării ță
rănimii în lupta pentru pă
mînt, libertate și o viață 
demnă I

do- 
mo- 
val 
în-

răscoalei 
una din cele mai 
crime împotriva 
— va rămine 
un necruțător act de 
la adresafostelorcla.se
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Tovarăși,
Marea răscoală a țărănimii a 

determinat polarizări de forțe 
și precizări de poziții ale di
feritelor clase și pături so
ciale, față de aspirațiile ma
selor țărănești, față de pro
blemele dezvoltării României.

Forța socială care s-a 
tuat în fruntea acțiunilor 
solidarizare cu țărănimea 
fost proletariatul. Frăția
lupta împotriva dușmanului 
comun, izvorîtă din instinctul 
de clasă și din inima fierbinte 
a proletariatului, din conștiin
ța născîndă a comunității de 
interese a tuturor exploatați- 
lor și asupriților, și-a găsit 
expresie în sprijinul direct 
acordat țăranilor răsculați de 
către muncitorii din Pașcani, 
Buhuși, de pe Valea Praho
vei și din alte localități, în 
marile acțiuni de solidaritate 
organizate la București, Brăi
la și în alte orașe.

în cursul evenimentelor din 
1907, poziția cea mai înaintată 
au avut-o militanții de frunte 
ai mișcării socialiste — Ștefan 
Gheorghiu, Ion C. Frimu, Mi
hail Gh. Bujor, care, în ape
luri, manifeste, în presă au 
susținut cauza țărănimii, au 
exprimat solidaritatea socia
liștilor, au chemat pe munci
tori la acțiuni unite 
nii, pe ostași — la 
zare cu răsculații. 
țările de solidaritate
citorilor și ale mișcării socia
liste cu țărănimea, cerința tot 
mai hotărît formulată de a 
se rezolva problema 
mentală a satului — 
țăranilor — marcau 
nii viitoarei alianțe

cu țăra- 
fraterni- 
Manffes- 

ale mun-

funda- 
pămint 
germe- 

mun-

citorești-țărănești, care avea 
să se închege în anii noștri.

în ciuda instituirii regimu
lui marțial, a execuțiilor și 
condamnărilor la muncă sil
nică, numeroși soldați au re
fuzat să tragă in răsculați ; 
în Teleorman, Vlașca, grupuri 
de militari s-au unit cu ță
ranii, luptînd alături de a- 

oceștia.
Dovedi ndu-se la înălțimea 

luminaților cărturari patrioți, 
a căror inimă a bătut mereu 
alături de popor, reprezen
tanți proeminenți ai culturii 
și științei românești s-au si
tuat cu hotărîre de partea 
luptei drepte a țărănimii; ati
tudinea exprimată față de 
răscoală se înscrie ca una din 
cele mai prețioase pagini în 
istoria bogatelor tradiții pa
triotice, progresiste ale inte
lectualității române. Savanți 
și gînditori străluciți ca Vic
tor Babeș, Petru Poni, Ion 
Cantacuzino, Spiru Haret, Ni- 
colae lorga, fruntași ai scri
sului — Ion L. Caragiale, Mi
hail Sadoveanu, George Coș
buc — și-au exprimat solidari
tatea față de cauza țărănimii, 
au stigmatizat fărădelegile 
claselor stăpînitoare. Perrm- 
teți-mi să citez cuvintele de- 
partevăzătoare ale istoricului 
Xenopol : „Noi vedem in ase
menea frămintări fierberi din 
care va ieși o lume nouă. Ve
dem in cie un pas uriaș al 
evoluției și pe urma căruia va 
răsări o lume mai dreaptă, 
mai adevărată și mai fru
moasă — și tot către aceeași 
cale se îndreaptă și marea 
tulburare prin care trece acum 
iubita noastră tară".

Răscoala din 1907, setea de 
dreptate a țărănimii au inspi
rat paginile pline de drama
tism ale lui Liviu Rebreanu și 
Cezar Petrescu, versurile vi
brante ale lui Alexandru Vla- 
huță, Octavian Goga, Tudor 
Arghezi, pinzele de mare forță 
emoțională ale lui Tonitza, Lu- 
chian, Octav Bâncilă — crea
ții care au rămas pentru tot
deauna în patrimoniul culturii 
naționale, adeverind încă o 
dată că valoarea marilor ope
re de artă rezidă în mesajul 
lor, în redarea cu măiestrie a 
aspirațiilor poporului, în iden
tificarea creatorului cu viața 
și frămîntările acestuia.

Evenimentele revoluționare 
din 1907 s-au bucurat de sim
patia și solidaritatea populației 
din provinciile românești afla
te pe atunci sub dominație 
străină. Referindu-se Ia cau
zele răscoalei, ziarul transil
vănean „Adevărul" remarca : 
„Nu țăranii sint de vină... vina 
e a domnilor, care îi despoaie 
de averi și munci, fără nici o 
mustrare de conștiință, ne
voind să audă de plingerile, 
durerile și suferințele lor". La 
rîndul său, ziarul „Nagyvăradi 
naplo" („Jurnalul de 
dea") scria : „Numai 
mul nemaipomenit de
nai al trusturilor de arendași 
și conservatorismul latifun
diarilor nu voiau să ia cunoș
tință că de acum strigătul ul
timei disperări răsună nu nu
mai la ședințele socialiștilor 
de la orașe, ci și in mizerabi
lele colibe țărănești..."

Răscoala țărănească din 1907 
a avut un larg ecou interna
țional, înscriindu-se ca una 
din cele mai puternice mani
festări sociale ale timpului.

Opinia publică democratică 
din Franța, Rusia, Ungaria, 
Austria, Italia, Belgia, China, 
Anglia, S.U.A., Germania și 
din multe alte țări ale lumii a 
înfierat crima cercurilor gu
vernante din România. Cu 
adîncă înțelegere și simpatie 
s-a pronunțat pentru cauza ță
rănimii române mișcarea so
cialistă internațională ; Con
gresul de la Stuttgart din 1907 
al Internaționalei a Il-a a a- 
doptat o rezoluție care expri
ma protestul față de politica 
de exterminare împotriva po
porului muncitor din orașele și 
satele României.

Ridicînd la luptă forțe so
ciale atît de largi, răscoala 
din 1907 a constituit una din
tre cele mai aprige bătălii de 
clasă din istoria României, 
căpătînd pe alocuri aspectul 
unui adevărat război țărănesc. 
Ea a arătat incă o dată, cu o 
forță fără precedent, necesita
tea acută a înlăturării rămă
șițelor feudale in agricultură, 
a rezolvării problemei agrare. 
Cu prilejul acestei răscoale s-a 
afirmat cu o mare forță năzu
ința de dreptate socială a po
porului, setea lui neostoită de 
libertate, hotărîrea de a înlă
tura, cu prețul oricăror sacri
ficii, rînduieliJe perimate, de a 
netezi drumul progresului so
cial.

Evenimentele revoluționare 
din primăvara anului 1907 au 
exercitat o puternică înrîurire 
asupra dezvoltării 
a tării. Clasele
care au simțit în timpul răs
coalei clătinindu-Li-se pămin- 
tul sub picioare, au „des-

coperit" cu teamă adevăratul 
chip dîrz și aprig al țăranu
lui, pe care-1 socotiseră bun 
doar pentru a munci ca un 
rob și a fi biciuit la scara co
nacului cînd își cerea dreptu
rile. Sub presiunea răscoalei 
au fost adoptate legi care, ur
mărind atenuarea contradic
țiilor de clasă la sate, au în
grădit excesele sistemului ba
zat pe dijmă și au înlesnit 
dezvoltarea capitalismului în 
agricultură. Ele nu au atins 
însă bazele proprietății mo
șierești, perpetuind principalii 
factori care împiedicau pro
gresul rapid al țării.

Cu toată amploarea și vi
goarea ei, cu tot eroismul de 
masă al țărănimii, răscoala 
din 1907 a fost înfrîntă. Lipsa 
de organizare centrală, carac
terul local, necoordonat, de 
cele mai multe ori spontan, 
specific luptelor țărănești au 
înlesnit claselor dominante 
înăbușirea lor în singe. Tot
odată, procesul lent de dez
voltare a proletariatului în 
acel stadiu al evoluției capi
talismului, ca și dificultățile 
pe care le întîmpina mișca
rea noastră socialistă datorită 
dezorganizării în 1899 a ve
chiului partid muncitoresc, au 
împiedicat unirea luptei ță
rănimii cu a clasei munci
toare, contopirea într-un front 
unic a celor mal important» 
forțe revoluționare ale socie
tății noastre.

întreaga istorie a luptelor 
țărănimii noastre a arătat că 
ea nu se putea elibera sin
gură de exploatare și asu
prire. Misiunea istorică de » 
organiza și conduce lupta re
voluționară a poporului i-a 
revenit clasei muncitoare 
care, sub conducerea partidu
lui comunist, s-a dovedit la 
înălțimea acestei misiuni. 
Experiența poporului român 
confirmă încă o dată teza 
marxist-leninistă potrivit că
reia 
du-se 
rarea 
cii, a

înfăptuirea revoluției 
liste a determinat 
adînci, structurale în viața so- 
cial-economică a țării. Au fost 
lichidate pentru totdeauna ex
ploatarea și asuprirea, inegali
tatea socială, oamenii muncii 
sînt astăzi cei care dispun de 
roadele eforturilor lor, ale ac
tivității lor consacrate înflo
ririi țării.

Caracteristic desfășurării o- 
perei de construcție socialistă 
este dezvoltarea puternică, 
continuu ascendentă a econo
miei naționale. Datorită poli
ticii de industrializare socia
listă, urmată cu neabătută 
consecvență de către partid, 
în țara noastră s-a făurit o pu
ternică bază industrială, în ne
contenită dezvoltare și perfec
ționare. S-au creat ramuri in
dustriale noi, se ridică noi 
combinate și uzine, este intro
dusă intens tehnica nouă 
vîntul și elanul creator 
muncitorilor, inginerilor
tehnicienilor, eforturile perse
verente ale partidului pentru 
modernizarea industriei, pen
tru aplicarea largă a cuceriri
lor științei și tehnicii contem
porane, fac ca România să se 
situeze printre primele țări 
din lume ca ritm de creștere 
a producției industriale.

Politica de industrializare a 
determinat profunde modifi
cări în condițiile de trai ale în
tregului popor, ale tuturor ca
tegoriilor sociale, a trezit la 
viață economică și culturală 
intensă toate regiunile țării, stă 
la baza creșterii continue a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc. în
treaga experiență a dezvoltării 
țării în anii construcției socia
liste arată că politica de in
dustrializare este principalul 
factor al dinamismului tutu
ror ramurilor economiei, al 
progresului tehnic și bunăstă
rii poporului, al întăririi inde
pendenței și suveranității na
ționale.

Ca rezultat al acestei po
litiei s-a creat o puternică 
bază tehnico-materială a agri
culturii socialiste, a marii 
producții agricole mecanizate, 
se extinde tot mai larg apli
carea în agricultură a cuce
ririlor științei și tehnicii.

Orînduirea socialistă, nu 
numai că a împlinit, dar a și 
întrecut aspirațiile de drep
tate și viață mai bună pentru 
care țărănimea a dat atîtea 
jertfe de sînge. încheierea 
cooperativizării agriculturii a 
determinat 
mentale în 
deschizînd
noi, de lumină și prosperitate.

proletariatul, 
pe sine, asigură 
tuturor oamenilor 
întregii societăți.

eliberîn- 
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mun-
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Deși au trecut numai cinci 
ani de cînd sesiunea solemnă 
a Marii Adunări Naționale cu 
participarea a 11000 de dele
gați ai țărănimii — cifră sim
bolică amintind numărul ce
lor uciși în 1907 — a consfin
țit victoria socialismului la 
sate, forța noilor relații so- 
cial-economice s-a impus cu 
evidență și exercită o înriu- 
rire pozitivă asupra dezvoltă
rii economiei naționale. Deo
sebit de grăitor este faptul că 
agricultura României a asigu
rat o creștere continuă a pro
ducției agricole și, pe această 
bază, a satisfăcut în toți acești 
ani — inclusiv în anii de re
organizare a relațiilor de pro
ducție la sate — cerințele de 
hrană ale populației, de mate
rii prime pentru industrie, 
precum și unele disponibili
tăți pentru export.

Socialismul a schimbat 
structura] rolul și poziția în 
societate a țărănimii, care a 
devenit, alături de clasa 
muncitoare, stăpînă pe mij
loacele de producție, pe re
zultatele muncii sale, partici
pantă activă la conducerea 
statului. Unitâ prin relații de 
colaborare și întrajutorare 
frățească, țărănimea coopera
tistă reprezintă o clasă nouă, 
a cărei omogenitate și comu
nitate de interese cu tntregul 
popor constituie un factor e- 
sențial al unității națiunii 
noastre socialiste.

Pe baza creșterii producției 
agricole, a dezvoltării între
gii economii naționale, țără
nimea cooperatistă se bucură 
în tot mai mare măsură 
binefacerile civilizației 
cialiste : au sporit an de 
veniturile și puterea ei 
cumpărare, a luat o mare 
ploare construcția de 1 
ințe la sate, se extinde elec
trificarea, s-a îmbunătățit a- 
sistența medicală, se lărgește 
tot mai mujt orizontul cultu
ral aj țărănimii.

în anii 
realizări 
nut în 
țulturii, 
creației 
o largă 
întreaga sa 
român nu 
atîta forță geniul creator ca 
în zilele noastre.

Succesele obținute în opera 
de construcție socialistă sînt 
rezultatul eforturilor poporu
lui român, conștient că mun
cește pentru sine însuși, pen
tru propria sa bunăstare. Ele 
constituie un izvor de legitimă 
mîndrie. Dar, tovarăși, ceea ce 
caracterizează modul de activi
tate și de i 
lui nostru, 
este înalta < 
xaminează 
nerezolvate, 
față de lipsuri,

de 
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an 
de

> am- 
locu-

construcției socialiste 
de seamă s-au obțl- 
domeniul științei și 

învățămîntului și
artistice, care cunosc 
înflorire. Niciodată în 

istorie poporul 
și-a afirmat cu

ulterioare 
dominante,

A- 
al 
Șl

schimbări funda- 
satul românesc, 

zorile unei vieți

gîndire a] partidu- 
al conducerii sale, 
exigență cu care e- 

problemele încă
, neînduplecarea 

perspectiva 
largă și stăruința cu care con
centrează atenția și eforturile 
poporului asupra 
mari, de deosebită răspunde
re, de care depinde accelera
rea dezvoltării țării. Nu pu
tem să ne mulțumim, în nici 
un domeniu, cu cele obținute 
— trebuie să privim mereu 
înainte, spre obiective tot mai 
înalte. Acestea sînt spiritul și 
concepția programului trasat de 
Congresul al IX-lea a) partidu
lui, pentru realizarea unui nou 
avînt al forțelor de producție, 
al științei și culturii, pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
poporului, pentru progresul 
rapid și multilateral al țării.

în prezent, sarcina funda
mentală a întregului nostru 
popor este îndeplinirea în cele 
mal bune condiții a obiective
lor planului cincinal. Asigu- 
rînd continuarea neabătută a 
politicii de industrializare, dez
voltarea ramurilor de bază ale 
industriei, partidul subliniază 
că am ajuns într-un stadiu în 
care trebuie îndreptate efor
turi perseverente spre îmbună
tățirea calitativă a întregii ac
tivități, acordîndu-se cea mai 
mare atenție problemelor creș
terii eficienței economice, per
fecționării formelor și meto
delor de conducere a econo
miei, îmbunătățirii organizării 
muncii, întăririi disciplinei, a- 
plicării celor mai înaintate cu
ceriri ale gîndirii tehnice, legă
rii tot mai strînșe a științei de 
producția materială — ca pro
bleme de importanță hotărî- 
toare pentru transformarea 
României într-un stat indus
trial modern, eu o agricultură 
înaintată.

O parte componentă a aces
tui program, a întregului pro
ces de desăvîrșire a construc
ției socialiste o constituie 
dezvoltarea agriculturii. Por
nind de la examinarea condi
țiilor concrete ale țării, condu
cerea partidului nostru a sub-

sarcinilor

liniat și subliniază mereu că 
mai avem multe de făcut pen
tru a ajunge la nivelul unei a- 
griculturi intensive, multilate
rale, pentru a atinge indicii 
înalț! de productivitate socială 
a muncii, de organizare și de 
eficiență economică ai agricul
turii din țările avansate.

Noi sîntem conștienți de 
faptul că transformarea socia
listă a satului, cooperativiza
rea a marcat doar începutul 
procesului de ridicare a agri
culturii noastre. Mobilizarea — 
pe baza deplinei valorificări a 
superiorității relațiilor socia
liste — a marilor rezerve de 
care dispune agricultura în 
vederea sporirii producției, ri
dicării randamentului la hec
tar, economisirii muncii so
ciale, este condiția făuririi 
unui belșug de produse agro- 
alimentare în interesul po
porului muncitor. Sprijinind 
eforturile țărănimii, partidul 
a elaborat un ansamblu de 
măsuri pentru modernizarea 
agriculturii, care prevede ex
tinderea mecanizării, chimi
zării. irigațiilor și amelioră
rilor funciare, aplicarea pe 
scară largă a cuceririlor 
științei, concomitent cu redu
cerea cheltuielilor materiale și 
de muncă, în scopul dezvoltă
rii susținute și rapide a forțe
lor de producție, creșterii pro
ducției vegetale și animale, 
sporirii contribuției agricultu
rii la venitul național și la a- 
cumulările socialiste.

înfăptuirea acestui ansamblu 
de măsuri are o importanță 
hotăritoare pentru dezvoltarea 
întregii 
pentru 
largă a 
în viața 
greșul „ 
socialiste.

trecutul pa- 
de seamă 

și de elibe
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al României

Tovarăși,

Victoria cauzei
în țara noastră, libertatea, in
dependența și înflorirea patri
ei își au izvorul în alianța 
frățească a muncitorilor și ță
ranilor fără de care nu ar fi 
fost posibile uriașele prefa
ceri petrecute în patria noas
tră. Este meritul istoric al 
Partidului Comunist Român de 
a fi asigurat făurirea și ci
mentarea acestei alianțe, într-o 
perioadă de însemnătate cru
cială, hotăritoare, pentru po
porul român, în focul unor 
grandioase mișcări sociale, al 
luptei intense pentru înfăptui
rea pe cale revoluționară a 
reformei agrare, al participă
rii României la războiul eli
berator împotriva Germaniei 
hitleriste, al marilor bătălii de 
clasă pentru democratizarea 
tării, pentru înfrîngerea reac- 
țiunii burghezo-moșierești și 
instaurarea puterii celor ce 
muncesc, al luptei pentru dez
voltarea independentă, de sine 
stătătoare a patriei. în aceste 
mari încleștări sociale, clasa 
muncitoare, forța conducătoa
re a revoluției, și țărănimea, 
aliatul ei de nădejde, au mers 
alături, umăr la umăr, iar mă
reția victoriilor obținute a în
vederat cu și mai multă forță 
importanța decisivă a alianței 
muncitorilor și țăranilor, ca 
bază de neclintit a tuturor cu
ceririlor istorice ale poporului, 
a orînduirii noastre socialiste.

în actuala perioadă a con
strucției socialiste, alianța 
clasei muncitoare cu țărăni
mea a dobîndit un conținut 
nou ; măsurile luate de partid 
după Congresul al IX-lea, înfi-

socialismului

ințarea uniunilor cooperatiste, 
au deschis o nouă etapă în 
viața satului, au dus mai de
parte procesul de unire și de 
organizare a țărănimii, pe 
scara întregii țări, au creat ca
drul unei colaborări tot mai 
largi a celor două clase prie
tene. ridirfnd pe o treaptă su
perioară alianța muncitoreas- 
că-țărăneascâ, întărirea conti
nuă a acestei alianțe, a frăției 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, uni
tatea strinsă a întregului po
por in jurul partidului, a Comi
tetului său Central, consti
tuie garanția unor noi și im
portante succese în dezvolta
rea economică, socială și cul
turală a patriei, chezășia îna
intării societății noastre pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

Tovarăși,
Partidul Comunist Român 

acordă o înaltă prețuire tra
dițiilor revoluționare, a tot ce 
este progresist în 
triei, momentelor 
ale luptei sociale 
rare națională, 
pentru socialism,
acestor tradiții, cinstirea stră
daniilor și sacrificiilor făcute 
de înaintași pe a căror teme
lie seculară se înalță tot ce 
am clădit în acești ani, ne 
învață să iubim și mai mult, 
cu și mai multă pasiune cuce
ririle prezentului, sînt un pu
ternic factor educator, de dez
voltare a conștiinței socialiste 
a maselor largi și în special 
a tineretului — constituie o 
sursă generatoare de inepui
zabile energii pentru a conti
nua, a desăvîrși și a duce me
reu mai departe năzuințele de 
libertate și propășire a patriei.

Aceste tradiții glorioase re
prezintă pentru întregul po
por un însuflețitor îndemn la 
muncă neobosită și entuziastă 
pentru a face ca țara noastră, 
liberă și independentă, să de
vină tot mai prosperă, să îna
inteze neîntrerupt pe drumul 
civilizației socialiste — pentru 
ca națiunea noastră să-și spo
rească aportul la creșterea 
forțelor socialismului în lume, 
la cauza păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare.

Evocînd răscoala din 1907 
partidul, comuniștii, întregul 
popor aduc un omagiu 
mului țărănimii, vitejiei 
orificiilor ei în lupta 
triva exploatatorilor și 
pritorilor. Monumentele
cate în locurile pe unde 
trecut focul răscoalei, ordinele 
și medaliile ce strălucesc pe 
pieptul participanților, adună
rile solemne care se desfă
șoară în aceste zile în întreaga 
țară sînt o expresie a acestui 
înalt omagiu.

Nu există cinstire mai înaltă 
a eroicelor lupte revoluțio
nare pe care le aniversăm 
decît hotărîrea nestrămutată a 
partidului nostru, a oameni
lor muncii, a tuturor forțelor 
creatoare ale poporului de a 
nu precupeți eforturile pentru 
a înfăptui cu succes hotârîrile 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului, pentru a desă
vîrși măreața operă de con
struire a socialismului. In 
strînsă unire, clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea, oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate, ur- 
mînd cu neabătută încredere 
călăuza lor încercată — Parti
dul Comunist Român — vor 
făuri un viitor tot mai lumi
nos scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Româ
nia I

un
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gher, din regiunea Argeș, lor 
dache Bălan, din regiunea Ba 
câu, Nastase St. Bîra, din re
giunea București, Costea Po- 
rumboiu, din regiunea Galați, 
Maria Tănăsoiu, din regiunea 
Oltenia, Constantin Vasilescu 
din regiunea Ploiești, Gheor 
ghe lacobej, din regiunea Su 
ceava, Ion Cozma. muncitor la 
uzinele „Semănătoarea" din 
București, Gheorghe Goina 
Erou al Muncii Socialiste, pre 
ședințele Cooperativei agricole 
de producție din comuna Sin- 
fana, regiunea Crișana, Petre 
Mihalache, președintele coope 
rativei agricole de producție 
din comuna Urzii, regiunea 
lași, lancu T. Olaru, pensiona: 
ceferist din Pașcani.

în sală se aflau membri ș 
membri supleanji ai Comitete 
lui Executiv, secretari oi C.C 
al P.C.R., vicepreședinți a 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri a 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu 
lui, conducători ai instituțiilor 
centrale șl ai organizațiilor
obștești, academicieni, perso 
nalități de seamă ale vieți
științifice și culturale, general 
și ofițeri superiori, reprezen 
tonți ai presei române și co 
respondent! ai presei străine. Lo 
adunarea solemnă au parti
cipat, de asemenea, 
număr de
regiunile țârii, participant' lo 
răscoalele din 1907, precum și 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Adunarea solemnă a
deschisă de tovarășul Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R.

întîmpinat cu vii aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cuvîntarea a fost subliniată 
de asistentă, in repetate rîn- 
duri, cu puternice aplauze.-'

După adunarea solemn.".' a 
fost prezentat un spectacol 
consacrat răscoalei, la care 
și-au dat concursul ansamblu
rile de cîntece și dansuri ale 
armatei, „Ciocîrlia’, „Perinița*. 
soliști și corul Teatrului de 
Operă și Balet, actori ai tea
trelor din București și un grup 
de studenfi ai Institutului de 
artă teatrală și cinematogra
fică „I. L Caragiale*.

Emoționantă evocare a lup
tei îndelungate dusă de țărăni
mea română pentru dreptate so
cială, pentru pămînt și libertate, 
spectacolul a avut la bază ver
suri și alte texte scrise de 
Nicolae Bălcescu, Mihai Emi- 
nescu, B. P. Hașdeu, Georae 
Coșbuc, Nicolqe lorga, 
viu Rebreanu, Tudor Arghezi 
și ale unor tineri poeți. In 
marea diversitate de expri
mări artistice au fost incluse și 
fragmente din lucrarea drama 
tică „Răzvan și Vidra* de B. P 
Hașdeu și din opera „Răscoo 
la* de Gheorghe Dumitrescu.

Coruri, cîntece revoluționare 
dansuri populare, melodii fol
clorice, versuri înaripate au ex
primat apoi bucuria vieții no 
a țărănimii noastre, a între 
gului popor român în anii so 
ciclismului biruitor.

Programul s-a desfășurat pe 
fundalul unor sugestive deco 
ruri și imagini cinematografice

Artiștilor și realizatorilor spec
tacolului — care s-a bucurat de 
un deosebit succes — li s-au 
oferit flori din partea conducerii 
de partid și de stat. (Agerpres).

In sala Palatului Republicii Socialiste România, In timpul adunării solemne consacrate împlinirii a 
60 de ani de la răscoalele din 1907

Foto : AGERPRES
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Cind legumicultura

este înscrisă
la „capitolul etc “

(Urmare din pag. I)

GENERALITĂȚI ? FORES
TIERE

A trecut aproape o jumătate de an de cînd, din inițiativa 
conducerii partidului, a fost reorganizată activitatea organi
zației de pionieri. Intr-un articol intitulat „Perspective noi 
in fundamentarea științifică a mișcării pionierești" (publicat 
în „Revista de pedagogie" nr. 11/1966) se sublinia cu drept 
cuvint că „reorganizarea mișcării pionierești nu înseamnă 
doar schimbarea formelor organizatorice, ci și crearea con
dițiilor pentru ridicarea calității muncii educative in rin- 
dul școlarilor, pentru perfecționarea conținutului și meto
delor de activitate specifice Organizației Pionierilor". In 
acest scop, menționa revista citată „se cere o amplificare 
a cercetărilor științifice, pedagogice, psihologice și sociolo
gice, menite să evidențieze bazele științifice ale activității 
pionierești, să trateze principiile, metodele și formele de 
realizare a educației copiilor și tinerilor".

Ce s-a făcut, ne întrebăm, in acest timp ?
In răstimpul scurs, dacă ne gîndim la materialul de în

drumare pe care cercetarea științifică și publicațiile de spe
cialitate le-au oferit cadrelor didactice investite cu sarcini 
în cadrul organizației de pionieri, nu s-a făcut mare lucru.

In ultimele 5 luni, adică tocmai in perioada cînd se sim
țea cel mai mult nevoia unui sprijin teoretic și practic, „Re
vista de pedagogie" a publicat un singur articol (in numă
rul său din februarie a.c.) la rubrica „Opinii" intitulat „Spe
cificul și stilul de muncă a comandantului de pionieri". 
Autorul, tov. Gheorghe Fleancu, președintele Consiliului ra
ional al Organizației pionierilor „16 Februarie“-București, 
iși propune să dezvolte citeva din principiile care trebuie 
să guverneze optica de ansamblu asupra activității coman
dantului de pionieri. Un articol cu destule afirmații contro- 
versabile (rămine, in special, neclar ce deosebire este intre 
activitatea specifică a profesorului, ca profesor, și sarcina 
sa de comandant in organizația de pionieri). Esențial ni se 
pare insă altceva și anume că și această intervenție, singu
lară intr-o publicație de specialitate, continuă să mențină 
dezbaterea tot in planul ideilor „de ansamblu".

Vizitele făcute in școli, discuțiile purtate cu tovarăși pro
fesori cărora li s-au încredințat sarcini in Organizația de 
pionieri conduc la o întrebare permanent repetată : ce pu
nem în locul formelor și metodelor vechi, care s-au dove
dit ineficiente ? „Spuneți-ne cum să procedăm, întreabă co
mandanții de pionieri, ca să nu permutăm metodele didac
tice folosite la clasă, direct in organizația de pionieri ? Cum 
să facem ca elevii noștri cu care ne intilnim. zilnic la ore, 
să simtă, atunci cind desfășurăm activități pionierești, că 
fac intr-adevăr parte din organizația de pionieri și nu 
asistă la o prelungire a orei de dirigenție ? Dați-ne aseme
nea exemple".

O asemenea cerere trebuie, desigur, să-și găsească rezol
varea in experimentul viu, făcut in cadrul fiecărei organi
zații, de către fiecare comandant, dar nu este mai puțin ade
vărat că omul de știință, specialistul are in acest sens înda
toriri speciale.

Or, tocmai acestor întrebări arzătoare revista in care-și 
publică lucrările cercetătorii științifici in domeniul pedago
giei nu le dă răspuns. In singurul articol publicat pină acum 
li se vorbește comandanților astfel : „odată cu planificarea 
muncii are loc și repartizarea sarcinilor, care trebuie făcută 
IN AȘA FEL (s.n.) încît să-i activeze pe toți pionierii...", 
„comandantul trebuie să se ocupe ca elevii aleși in colec
tivul de conducere (...) să fie conștienți de importanța sar
cinilor...", comandantul va căuta să formeze opinia justă în 
legătură cu toate sarcinile de organizație...". Etc, etc.

Asemenea îndrumări (și mai clar precizate) sint cuprinse 
In regulamente, deja adoptate, cunoscute.

Ceea ce se cere imperios in prezent este tocmai lămuri
rea lui „în așa fel" — cu sugestiile, experiențele și conclu
ziile pedagogilor care se ocupă direct de cercetarea științi
fică și care au posibilitatea totalizării reușitelor, generali
zarea lor. Fiindcă, nu ne indoim, reușite sint numeroase in 
organizațiile de pionieri. Dar se cer cunoscute, generalizate 
pe baza unor criterii riguros științifice, pedagogice.

EUGEN FLORESCU

DEVA (de la cores
pondentul nostru).

De curind, întreprin
derea forestieră Petro
șani a început construc
ția drumului forestier 
spre noua exploatare de 
la Valea Izvor — Sașa 
de unde vor fi puse in 
valoare peste 100 000 
m. c. de masă lemnoasă. 
Concomitent se lucrează 
la prelungirea cu încă 
8 kilometri a drumului 
de pe Valea Popii în
ceput anul trecut și a 
celui de pe Valea Lolaia 
precum și la înlocuirea 
căii ferate forestiere 
Cimpa-Gîrbovina pe o 
lungime de 7 kilometri. 
In total, în acest an, în
treprinderea forestieră 
Petroșani va construi 
peste 34 kilometri de 
drumuri forestiere care 
vor înlesni punerea în 
valoare a masei lemnoa
se de la exploatările 
existente și de la cele 
care urmează să fie des
chise in viitor.

Boema

A C T U A L I T A T E
in interpretarea

studenților Conservatorului
SPORT

pe întreaga suprafață, în exclu
sivitate, ceapă.

Pentru o înțelegere mai cla
ră a „perspectivei* legumelor 
pe piețele ieșene, apelăm ia o 
altă „față a lucrurilor" : în timp 
ce legumicultorii raionului și-au 
propus să ofere piețelor doar 20 
de tone roșii timpurii, I.R.V.L.F. 
(întreprinderea raională de va
lorificare a legumelor și fruc
telor) înregistrează un deficit la 
contractări — același sortiment 
de 157 tone. Proporția, cerin- 
țe-contractări, este aceeași (la 
unele chiar mai scăzută) și la ră- 
dăcinoase, varză timpurie, car
tofi, castraveți, ardei etc. Față 
de necesarul pieții, I.R.V.L.F. 
înregistrează un deficit la con
tractări de peste o jumătate mi
lion kg la legume timpurii.

Care ar putea fi explicația a- 
cestei renunțări din partea uni
tăților agricole la o sursă de ve
nituri atît de importantă ? Pen
tru contractarea minimalizată nu 
poate fi decît una singură : evi
tarea obligativității respectării 
unui grafic precis de livrări. Este 
mai ușor, desigur (dar 
puțin rentabil) să nu ai 
obligație, nici ca termen 
vrare și nici cantitativ și 
tiv. Pentru că, eventual, 
pectarea contractului ar 
la... penalizări.

Dar și cantitatea necontracta
tă, care se preconizează a fi va
lorificată în etapa I, de către 
cooperativele agricole prin 
chioșcuri proprii direct pe piețe, 
este destul de mică față de ce
rințe. Explicația acestui fenomen 
am primit-o de la tovarășul ing. 
loan Ureche, președintele Uniu
nii raionale a cooperativelor 
agricole : „Producția de legume 
■— și în mod deosebit cea de le
gume timpurii — este într-ade- 
văr foarte mică față de solicitări. 
Aceasta deoarece în raionul 
nostru nu sînt încă amenajate 
instalații și sere speciale și nu

și mai 
nici o 
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avem nici condiții prielnice de 
sol și climă. Fină la 15—20 mai, 
în regiunea noastră cade încă 
brumă, periclitînd legumicul
tura.

— Răsadurile se pot proteja 
foarte simplu și sigur cu polieti
lenă. în raionul Iași nu se pro
cedează așa ?

— Începînd din anul viitor 
vom aplica și noi acest sistem. 
Deocamdată el se experimentea
ză numai în cîteva cooperative 
agricole și pe suprafețe mici.

Adică, ceea ce în întreaga țară 
se aplică de ani de zile cu bune 
rezultate, în raionul Iași încă se 
experimentează „pe suprafețe 
mici". Apare deci, clar, „natura" 
indicațiilor date cooperativelor 
agricole cu privire 
rea legumiculturii (a culturilor 
timpurii în mod deosebit) de că
tre Uniunea raională a coopera
tivelor de producție, luînd ca 
model „punctul de vedere" al 
tovarășului ing. loan Ureche. 
Deși există condiții excelente de 
a valorifica fiecare kilogram de 
legume, repede și rentabil, pe 
piețele lașului, acestui sector nu 
i s-a acordat decît o atenție mi
nimă, determinată într-o oareca
re măsură de înseși „recomandă
rile" organelor raionale.

Ieșenii așteaptă de la țăranii 
cooperatori din raion să nu-și 
dezmintă nici de data aceasta 
spiritul de buni gospodari. Meri
tă deci, cu prisosință, să se facă 
eforturi înzecite în vederea adu
cerii lucrărilor din grădinile de 
legume „la zi" pentru ca în 
scurt timp să se poată trimite pe 
piețe primele trufandale. Este 
de datoria uniunii raionale a 
cooperativelor de producție și a 
consiliului agricol raional să de
monstreze în practică, prin mă
surile ce le vor lua, că în raio
nul Iași legumicultura va înceta 
să maf fie lăsată la „capitolul 
etc.“, așa cum se pare că a fost 
înscrisă pînă acum, în planurile 
de muncă ale cooperativelor 
agricole.

la dezvolta-

RĂZBOI ȘI PACE (sena I) 
rulează la Patria (orele 
12; 15; 18; 21).

DRAGA BRIGITTE 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,45), 
Capitol (orele 9,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura 
(orele 9,30; 12; 15; 18; 20,30).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la București 
8,45; 11,15; 13.45; 16,15;
21), Grivița (orele 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
dia (orele 9; 11,30; 14;
19; 21,15), Modern 
11,15 13.30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; “

CIOCIARA 
rulează la Central (orele 
11,45; 15; 17,45; 20,30).

MONDO CANE 
rulează Ia Union (orele 
16; 19,30).

ZORBA GRECUL 
rulează la Doina (orele 11,30; 
16,15; 18; 20,45).

(orele 
18,45; 
10,15;

Melo- 
16,30; 

(orele 9;

21).

9;

io;

MM

Sophia Loren în „Căsătorie în 
stil italian"

Foio: O. CONSTANTIN

O fabrica cu fete 
unde fac sport doar băieții

Recent, studenții Conser
vatorului Ciprian Porumbes- 
cu au prezentat în premieră 
spectacolul cu opera „Boe
ma" de Giacomo Puccini (Di
recția .artistică prof. Jean 
Rînzescu, asistat de Bissy 
Roman). Pornind de la co
ordonatele concrete de rea
lizare ale acestui spectacol 
— școală, remarcăm de la 
buh început strădaniile con
ducerii și colectivului profe
soral al conservatorului de 
a le crea studenților cele mai 
bune condiții pentru a-și 
desfășura potențialul artis
tic.

— Un asemenea specta
col — ne spune prof. Jean 
Rînzescu, maestru emerit al 
artei, — constituie practica 
în producție a studenților 
conservatorului. Spre deose
bire de studenții altor 
cultăți, cei de la noi 
practica pe un șantier aflat 
chiar în cadrul Institutului. 
Astfel, în ultimii doi ani de 
studiu, viitorii interpreți fac 
cunoștință eu scena, în con
tact direct cu publicul spec
tator și în condițiile greută
ții spectacolului de operă. Pe 
scenă se verifica potențialul 
vocal și scenic al viitorului 
artist — interpret, care ca
pătă totodată deprinderea 
interpretării în prezența re
ceptivă a publicului. Pe de 
altă parte, asemenea specta
cole au și scopul de a-I înar
ma pe mterpret cu un reper
toriu de bază, necesar în 
activitatea viitoare din ca-

fa- 
fac

drul teatrelor noastre muzi
cale. Fapt deosebit de im
portant, întrucît necesitatea 
acută de interpreți reclamă 
chiar de la început prezența 
pe scenă (mai ales în tea
trele muzicale din regiuni) a 
absolvenților.

în ceea ce privește specta
colul propriu-zis, remarcăm 
tinerețea care-1 străbate, rit
mul vioi, realismul gestului, 
al atitudinii și al mișcării în 
scenă, cum și prospețimea 
vocală a tinerilor interpreți 
Lucia Tudose, Alexandra 
Dumitrescu, Ludovic Konia 
și Mihai Panghe. Remarcăm 
contribuția >n spectacol a 
tenorului Vasile Moldoveanu 
de la Teatrul de operă și ba
let al Republicii Socialiste 
România, absolvent recent al 
conservatorului.

Reținem ca reușite deose
bite ale spectacolului rezol
varea mișcării în scenă din 
actul al doilea și ritmul de 
joc care se suprapune ritmu
lui lăuntric al dramaturgiei. 
De asemenea, nu putem trece 
cu vederea finalul plin de 
sensibilitate al actului ul
tim, atît de deosebit de „cla
sicele" rezolvări melodra
matice cu care ne-am obiș
nuit în alte montări ale ope
rei lui Puccini.

De altfel, desele aplauze la 
scenă deschisă ale spectato
rilor au subliniat din plin 
succesul acestei producții 
studențești.

O scurtă vizită la 
cunoscuta fabrică 
brașoveană de pro
duse zaharoase „I.I.S. 
Dezrobirea", între 
altele, ne-a mijlocit 
să aflăm că mîndria 
tinerilor sportivi 
de-aici, este îndeo
sebi secția de ciclism 
condusă de antreno
rul Martie Ștefănes- 
cu, din rîndurile că
reia s-au ridicat cei 
trei frați Suciu, 
sportivi apreciați și 
cunoscuți prin per
formanțele lor în 
competițiile republi
cane de șosea și cj- 
elocros. Le-am 
dreptate. Nu 
rezerve însă, 
lucrează sute șl sute 
de tineri și mai a- 
les fete. De ce a- 
tunci, în acest caz, 
cînd marea majori
tate a membrilor a- 
sociației, 85 la sută, 
o constituie fetele, 
nu au fost înscrise 
în cronica sportivă a 
întreprinderii per
formanțe sau activi
tăți de amploare ale 
căror autoare să fie 
ele ? O întrebare fi
rește, la care, date 
fiind faptele reale, 
este imposibil de 
răspuns. Există, to
tuși, o performanță: 
a inactivității fetelor 
în acest domeniu. 
Prezenta lor este cu 
totul sporadică pe

dat 
făfă 
Aici

P. SEVERIN

Locurile pitorești își așteaptă turiștii!

In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
s-au luat măsuri pen
tru a asigura turiști
lor cit mai bune con
diții de acces in cele 
mai pitorești locuri. 
Printre altele a în
ceput extinderea spa
țiilor de cazare în sta
țiunile balneare So- 
vata, Lacul Roșu, 
Tușnad și Borsec. Se

vor amenaja nume
roase unități de ali
mentație publică cu 
specific local, printre 
care : cramele de la 
Jidvei și Batoș, Stîna 
din Călimani, „Hanul 
Cerbului" din depre
siunea Gheorghieni- 
lor, „Hanul Brădet" 
din Munții Harghita.

Sînt în curs de a- 
menajare drumuri de

acces către un mare 
număr de izvoare 
minerale și monu
mente ale naturii de 
mare atracție, 
principalele 
vor fi create 
de parcare și 
pentru turiști, 
cum și puncte
sistență tehnică și 
reparații pentru ma
șini.

Pe 
trasee 
locuri 
popas 

pre- 
de a-

terenul de sport. Cî- 
teva concursuri de 
„casă" la tenis de 
masă și unele acți
uni de turism local 
(dacă 
acestea 
zează 
te ?!) 
atîtea 
„amploare" a 
petițiilor
S-a făcut, de pildă, 
o deplasare la Sibiu 
la invitația Fabricii 
de bere din localita
te, cu care ocazie 
s-au întrecut doar 
băieții la popice. Fe-

și la Brașov 
se organi- 

cu dificulta- 
sint cam tot 
exemple de 

com- 
feminine.

au fost numai 
plimbare... Nu 
putea spune că 

de a face 
nu se mani- 
în masa tine- 

din fabrică, 
întîlnit foarte 

de

s-ar 
dorința 
sport 
festă 
relor 
Am 
multe amatoare 
volei, handbal, popi
ce, tenis de masă, 
șah, care nu pot des
fășura o activitate 
continuă și bine în
drumată î 
ramurilor 
preferate, 
asociației 
indiferență 
aceste preferințe

RISTAURANTUL
SI TEHNICA SCENEI

(Urmare din pag. I)
renume, degradîndu-se de pe 
o zi pe alta așa cum se în- 
tîmplă la restaurantul „Per
la" — ca să oferim și un 
exemplu neexemplar. Cau
za ? Gospodarii de aici, care 
probabil că la orice se pri>- 
cep, la a parlamenta Ia ne
sfârșit cu consumatorii, la 
a-ți arunca disparate comen
zile pe masă, la orice, numai 
la a te face să repeți vizita 
aici, nu. Așa se face că nu 
mar ești surprins aflind că 
acești coloși de milioane (cum 
sint multe din restaurantele 
nou construite) sint duși în 
spate de modeste bufete, os- 
pătării populare sau gogoșe- 
rii. Lasă că e rușinos, dar 
nu-i deloc mănos. Ar trebui 
să fie la mintea oricui, de la 
portarul unei întreprinderi 
comericale și pină la șeful 
contabil și directorul între
prinderii că a face comerț 
înseamnă a învesti o sumă 
și a o recîștiga înmulțit. Cu 
alte cuvinte a nu face pe 
banii statului acte de carita
te ou monstrul risipei. Și 
atunci nu e firesc să alungi 
șablonul dintr-o afacere ca- 
re-și revendică numele de 
•rtă culinară ?

în cadrul 
sportive 

Consiliul 
manifestă 

i față de 
și

aleargă la salvatoa
rea scuză a lipsei de 
terenuri și materiale 
sportive. Chiar este 
așa mare nevoie de 
nu știu ce baze spor
tive ca să faci atle
tism, șah, volei ? 
Nimic nou în aceas
tă poziție, numai că, 
am adăuga noi, ea 
este dublată de lip
sa de pasiune și 
preocupare, de pri
cepere organizatori
că. Se pare că nu
cleul format în sec
ția de ciclism spre 
care se îndreaptă 
toate privirile, este 
justificarea poziției 
de suficientă pe care 
S-a postat 
asociației.
ne, probabil 
nită, fiindcă 
bul sportiv 
nesc se 
„mulțumit' 
în care decurg tre
burile în asociație șî 
în consecință, le la
să să meargă de la 
sine.

Cît privește orga
nizația U.T.C. din 
fabrică ea nu și-a 
inclus, printre obiec
tivele muncii, nici o 
măsură menită să 
învioreze activitatea 
sportivă a 
proape 600 
Și tocmai 
inițiativele 
buit

• Astăzi se reia campionatul 
cat. A de fotbal. In Capitală, în 
program cuplat, se dispută me
ciurile : Steaua — Steagul Roșu 
Brașov, (ora 14) și Rapid — U- 
niversitatea Craiova (ora 16).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din ju
rul orei 15,30, aspecte de la me
ciurile etapei a 17-a, precum și 
rezultatele altor manifestări 
sportive. Transmisia se va face 
pe programul I.

TELEVIZIUNE
DUMINICA 26 MARTIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ? 8,32 Intîlni- 
rea de duminică. Emisiune 
pentru femei. 9,15 Emisiune 
pentru copii și tineretul șco
lar : Filmul „Aventurile unui 
școlar1'. 10,30 Emisiune pentru

99

consiliul 
Atitudi- 

moște- 
și Clu- 

orășe- 
declară 

de felul

celor 
de 
de 

ar fi tre
să pornească.

VIOREL RABA

sate. 12,15 Concert simfonic. 
După-amiază : Transmisiuni 
sportive. 18,00 Magazin 111. 
18,45 Telejurnalul de seară. 
19,00 Dialog la distanță, (Emi
siunea a III-a). Participă re
giunile Hunedoara și Cluj. 
22,30 Telesport. 22,50 Telejur
nalul de noapte.

Foto: AGERPRES

POVESTEA UNOR

Se află în plină desfășurare lucrările de extindere a Uzinei de aluminiu Slatina. Noua hală de elec
troliză și mărirea numărului de cuptoare la turnătorie cor duce la creșterea producției de aluminiu, 

care va ajunge la 75 000 tone anual.

GHIOZDANE CĂLĂTOARE^
(Urmare din pag. I)

ceului nr. 8, secția de în- 
vățumînt a raionului 23 
August (cu știrea căreia 
s-a făcut comutarea pe
depsei. Intr-un fel, dacă e 
să vorbim de cîștig, au 
„âștigat" alte eleve, care 
la rîndul lor, mai tîrziu ex
matriculate, avînd creat a- 
cest precedent, s-au folo
sit de el și au cerut și ele 
...rematricularea. Este ca
zul elevelor Cristina Neu
mann și Georgeta Secuia- 
nu, care au trecut și ele 
„cu bine" peste „drastica 
măsură" tot la liceul nr. 
15. Au redevenit eleve cu 
aprobarea scrisă a acelo
rași tovarăși, care în urmă 
cu citeva zile le-au exclus 
pe cel puțin un an din 
rîndul școlarilor.

Cum au fost primite e- 
levele in cauză la noul li
ceu nr. 15 ? Foarte repede 
și fără ezitare. E adevă-

rat că liceul nr. 15 nu le-a 
acceptat decît în momen
tul în care liceul nr. 8 a 
trimis un aviz favorabil re- 
matriculării lor ; odată so
sit avizul (era și nefiresc 
de acum să nu sosească) 
își făceau „intrarea victo
rioasă" și cele „năpăstuite" 
timp de citeva zile.

— Noi nu avem de un
de ști ce s-a întîmplat cu 
aceste eleve la liceul nr. 8, 
ne spune tovarășa direc
toare Elena Tănăsescu. 
Dacă conducerea de aco- 
la știa care le este situația 
trebuia să ne prevină... și 
apoi să știți că liceul nos
tru nu are un număr su
ficient de elevi la clase...

Așadar, iată motive, cu 
pretins chip de scuze : cla
se incomplete, „tăinuirea" 
liceului nr. 8, etc., etc. Dar 
de ce oare conducerea li
ceului nr. 15 nu s-a între
bat de ce se fac aceste 
„transferări" tocmai în cla
sa a Xl-a, tocmai la mij-

locul anului de studiu, de 
la o școală la alta vecină ? 
Oare nu răspundea la a- 
cegstă întrebare însăși 
foaia matricolă a Paulei 
Stănciulescu, care consem
na pentru purtarea ei no
ta 5, plus trei obiecte cu 
note sub limita de trece
re ? Evident că aceste mo
tive nu scuză pe nimeni. 
Adică de ce să întregim 
clasele ca număr și să le 
descompletăm calitativ ? ! 
De ce să primim in școa
la noastră elemente de ca
re altă școală s-a dispen
sat ? Obligațiile și îndato
ririle elevilor, normele lor 
de conduită, sînt aceleași 
pentru toți, în toate șco
lile ; nu ne aflăm nicide
cum în situația unor ins
tituții particulare, care se 
află în concurență. Și 
chiar dacă există o aseme
nea concurență neconstruc
tivă nu are nimeni de cîș- 
tigat ceva de pe urma ei.

— Desigur situațiile a-

cestea create în unele școli, 
ne răspunde profesorul e- 
merit Alexandru Dabija, 
director adjunct la Liceul 
„Nicolae Bălcesau", nu fac 
cinste și nu întăresc cu 
nimic prestigiul profesoru
lui și al școlii, în general, 
în ochii elevilor. In ase
menea cazuri de oscilare 
și revenire în acordarea u- 
nei pedepse, cel vizat nu 
va mai ști dacă este sau 
nu vinovat; nu va putea 
înțelege sau nu va vrea să 
înțeleagă mai tîrziu, de ce 
este pedepsit. Îmi exprim 
regretul, că și la liceul no
stru s-a întîmplat un caz 
similar. Una din elevele 
noastre care trebuia exma
triculată, a fost doar „tran
sferată" cu toate că avea 
peste 160 de absențe, nota 
7 la purtare și era corijen
tă la 5 obiecte. Diriginta 
clasei la care învață, la 
„sfatul" secției de învăță- 
mînt a Capitalei a consim
țit la acest „transfer", re-

nunțînd la discutarea situ
ației ei într-un consiliu ca
re trebuia să ceară exma
tricularea ei. Astăzi eleva 
este înscrisă la liceul nr. 8 
(iarăși liceul nr. 8) fără să 
reușească însă să se fi 
schimbat cîtuși de puțin.

Înainte de a lua o hotă- 
rîre care să fie mai tîrziu 
regretată ar fi bine să se 
cunoască sub toate aspec
tele posibilitățile de în
dreptare ale unui elev, să 
se încerce care din ele ar 
putea da rezultate mâi hu
ne. Numai cînd aceste mij
loace au fost epuizate fă
ră rezultat, să se treacă la 
sancționarea cea mai gra
vă, adică la exmatriculare. 
Din situația prezentată 
aici, exmatricularea, ca 
măsură educativă, a pier
dut orice conținut pozitiv, 
a devenit un fel de „uite 
popa, nu e popa", în care 
nu cred nici cei exmatri
culați și nici cei care au 
făcut exmatricularea.

JUANA GALLO
rulează la Giuleștf (orele 
10.30; 15,30; 18; 20,30), Miori
ța (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

MOSIII, MOSHI — ALO, JA
PONIA !

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

LUMEA MINUNATA A FRA
ȚILOR GRIMM

rulează la înfrățirea (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare), Rahova (ore
le 15,30; 18; 20,30).

APELUL
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

DACII
rulează la Bucegi (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 8,30; 10,45: 13; 15.30; 18;
20,30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ

rulează la Gloria (orele 9,15;
11,30; 13,45;
Arta (orele
15.45; 18,15;

ZILE RECI
rulează la
15,30; 18; 20,30).

UN MARTOR IN ORAȘ
rulează la Vitan (orele
18; 20,15), Progresul
15,30; 18; 20,30).

UN FILM CU O FATA 
MECATOARE

rulează
16; 18,15;

SANJURO
rulează
15,30: 18;

COLIBA UNCHIULUI TOM
rulează la
18; 20,45).

NIMENI NU
rulează la
15.30: 17,45; 20).

INTRE DOI, HIEROGLIFELE 
PĂMlNTULUl

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.30).

NU SINT DEMN DE TINE
rulează la Volga (orele 9.30;
11,45; 14,15; 16,30: 18,45; 21), 
Drumul Sării (orele 11; 15,15; 
18; 20,30)

DOUA FILME PE ZI
JUANA GALLO, dimineața

rulează
8,45: 11;

APELUL
rulează
18.30; 21).

JANDARMUL DIN SAINT — 
TROPEZ

rulează la Floreasca (orele 9;
11,15: 13.30; 16; 18,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI
rulează la Floreasca (orele 
20.45).

DOUA FILME 
PE SAPTAmINĂ

NIMENI NU VOIA SA MOARA
rulează la Viitorul
15,30; 18; 20,30).

OGLINDA CU DOUA 
ClNTEC DE LEAGĂN

rulează la
15,15; 18; 1

DIMINEȚILE 
CUMINTE

rulează la <
12,15; 14,30;

PRIMUL AN DE CĂSNICIE
rulează la Ferentari
15,30; 18; 20,30).

FIDELITATE, ClNTEC 
LEAGĂN

rulează la Pacea
15,45; 18; 20,15).

CERUL ȘI IADUL, ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC Nr. 1

! rulează la Crîngași (orele 
15,30; 17,45; 20,15).

16; 18,15; 
9; 11,15;
20,30).

Unirea

la Munca
20,30).

la Popular
20,30).

20.30), 
13,30;

(orele

15,30; 
(orele

FER-

(orele

(orele

Moșilor (orele 15;

VOIA SA MOARA
Colentina (orele

la Victoria
13.30; 16).

la Victoria

(orele

(orele

I
I
I

I

(orele

FEȚE,

Cotroceni 
20,45).

UNUI

(orele

BAIAT

Cosmos (orele 10; 
; 16,45; 19; 21,15).

(orele

DE

(orele
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BELGIA Imagine din

orașul Bruxelles

S-ar părea — dacă luăm în considerare 
opinii care revin, periodic, în actualitate — 
că importante personaje militare de pe 
malurile Tamisei sînt preocupate în pre
zent die problema cazărmilor care să 
adăpostească pe „băieții de pe Rin". 
Cazărmi pentru toți cei 59 000 de soldați 
britanici aflăți pe pămîntul vest-german ? 
Nu, nici vorbă...

Știrile din Londra atribuie guvernului 
Wilson intenția de a proceda la o „subție- 
re“ a efectivelor dizlocate în R.F. a Germa
niei. Știri de acest gen au mai circulat prin 
paginile ziarelor și avem toate motivele să 
credem că viitorul nu va consemna dispa
riția lor. Pentru că — chiar dacă „sub- 
țierea" se va produce — ea va fi extrem 
de anemică, păstrînd aproape intacte datele 
politice, militare și financiare ale contro
versatei probleme. ECONOMIST afirma că 
„nu va avea loc nici un fel de retragere 
masivă". întreaga operațiune este astfel 
concepută îneît „să calmeze stingă laburistă, 
fără a-i irita pe vest-germani".

La prima vedere ar părea că precumpă
nesc aspectele financiare ale problemei 
prezenței trupelor britanice pe Rin. Difi
cultățile balanței de plăți (agravate de 
cheltuielile pentru întreținerea trupelor 
aflate în Germania occidentală) conduc o 
parte din opinia publică, inclusiv, influente 
cercuri laburiste, la ideea readucerii în 
Anglia a celor 59 000 militari ce se găsesc 
pe Rin. Probleme asemănătoare se pun, 
într-un alt context dar cu aceeași acuitate, 
și la Washington. Numeroase voci, chiar 
de pe băncile Congresului, (Mike Mansfield) 
cer „reducerea substanțială" a forțelor ame
ricane din Europa. Problema determină 
complicații care merg mai departe decît 
soarta unui buget supra-solicitat. Un articol 
din NEW YORK TIMES releva că o retra
gere britanică însoțită de un gest similar 
american (chiar dacă ar fi vorba doar de 
retragerea unei părți a trupelor americane 
din Europa) ar putea duce la „o destrămare 
a întregii structuri militare a N.A.T.O.". 
Washingtonul a încercat să elimine o ase-

menea primejdie lansînd formula „coope
rării monetare". în practică, aceasta repre
zintă o concesie făcută Bonnului, deoarece 
presupune renunțarea la cerința ca acope
rirea sumelor necesitate de întreținerea 
celor 225 000 soldați americani din Germa
nia occidentală să se realizeze prin achizi
ții vest-gormane de armament efectuate în 
S.U.A. în schimb, Bonnul va cumpăra 
borziri de tezaur americane valorînd 500 
milioane dolari, ceea ce echivalează cu 
patru cincimi din dolarii pe care îi înghite 
armata a 7-a. De asemenea, un angajament 
vest-german va asigura Londrei 112,5 mili
oane dolari. Formula, în cazul Londrei, 
va fi oarecum deosebită: este vorba de 
achiziționarea de produse britanice pînă la 
concurența sumei de 112.5 milioane dolari, 
ceea ce ar evita Angliei dificultățile de 
felul celor previzibile pentru Washington

in perspectiva recuperării (contra valută) a 
bonurilor de tezaur. Oferta vest-germană 
(încurajată de Washington) este departe de 
cerințele Londrei (doar jumătate), deși re
prezintă un pas înainte față de „propune
rile Erhard". Guvernul Wilson pare dispus 
să accepte un acord în acești termeni, dar 
ținînd seama de sensibilitățile de ordin 
intern, încearcă să ia unele măsuri „de 
acoperire", mai mult simbolice (din această 
categorie făcînd parte posibila readucere în 
Anglia a 5 000 militari englezi din R.F.G.).

Formula, denumită Ia Bonn, „un 
compromis echitabil pentru susținerea 
N.A.T.O.", a fost examinată în cursul noii 
ediții a tratativelor tripartite care s-au 
desfășurat la Washington. Deși în privința 
dezbaterii concrete s-a păstrat tăcerea, din 
relatările personalităților care au reprezen
tat cele trei țări reiese că s-ar fi realizat 
un „progres substanțial". Totuși, acordul 
de ansamblu, nu s-a realizat încă și va fi 
nevoie de o nouă rundă de negocieri, în 
aprilie, pentru a clarifica aspectele rămase 
în suspensie. „Runda a patra “ ar fi apro
piat simțitor soluția finală. „Runda a 
cincea" o va realiza ?

Există, mai ales la Washington și Bonn, 
dorința de a închide cît mai grabnic acest 
incomod dosar. Dar „progresul substanțial" 
nu înseamnă încă o înțelegere definitivă. 
Un lucru este clar : cel reafirmat de oficia
lități din Washington citate de ASSOCIA
TED PRESS care au precizat că guvernul 
American „nu este de acord cu nici un fel 
de reducere substanțială a trupelor ameri
cane și britanice staționate în Europa". 
Ceea ce NEW YORK TIMES aprecia ca 
o încercare „de a obține cel puțin o 
cîrpăceală temporară a structurii N.A.T.O." 
s-ar putea să ducă, într-o rundă viitoare, 
la un acord care, însă, nu va fi capabil să 
reglementeze ghemul problemelor diver
gente care privesc cele trei țări și N.A.T.O. 
în ansamblu.

ATACURI ALE PATRIOȚILOR
SUD-V1ETNAMEZI

Atacurile forțelor patriotice în Vietnamul de sud 
au continuat vineri seara și în cursul nopții, în dife
rite regiuni ale țării. în nordul zonei platourilor înal
te, la 22 km. nord-vest de localitatea Quang Tri, 
patrioții au lansat un puternic tir de mortiere împo
triva pozițiilor americane.

Un purtător de cuvînt militar 
american a declarat că în aceas
tă luptă, care a durat peste două 
ore, au fost uciși 12 pușcași ma
rini americani, iar alți 91 au fost 
răniți.

Pe de altă parte, agenția Reu
ter anunță că bombardiere ame
ricane de tipul „B-5“, de la baza 
militară din Guam, au întreprins 
o serie de raiduri de bombarda
ment în provincia Quang Tri, în 
cursul nopții. Alte avioane au 
bombardat regiuni din provinciile 
Quang Nam (în zona platourilor 
înalte) și Phuoc Tuy (la sud- 
est de Saigon), unde se presupune 
că ar exista concentrări de uni
tăți ale patrioților.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului american a anun
țat că vineri, în provincia Quang 
Ngai, din centrul țării, o unitate 
a forțelor patriotice a atacat o

Lovitură
de stat... legală

Charles Blake face
precizări

poziție a pușcașilor marini ame
ricani, distrugînd rezervoarele pe
troliere și depozitele de aprovi
zionare ale unității americane.

FRAGIL

La 24 martie, în ora
șul Turku și.a deschis 
lucrările cel de-al 8-lea 
Congres al Uniunii de
mocrate a tineretului 
din Finlanda. La lucră
rile Congresului parti
cipă 205 delegați, pre
cum și delegații din 16 
țări.

Din țara noastră par
ticipă Marius Guran, 
membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.

de conducători ai 
organizațiilor de tineret și 
profesori din Universitățile 
sud-vietnameze au adresat 
o scrisoare conducătorilor 
organizațiilor de tineret 
din S.U.A. în care con
damnă și demască regimul 
militarist al generalului 
Ky. „Milioane de sud- 
vietnamezi, se arată în 
scrisoare, doresc cu ardoa
re încetarea războiului, dar 
nu-și pot exprima deschis 
această dorință, fără să-și 
riște viața. Actualul guvern 
din Vietnamul de sud nu 
reprezintă poporul nostru. 
El ne-a fost impus de 
Statele Unite și se află sub 
controlul militarilor. Dacă 
am avea posibilitatea de 
a alege, actualul guvern 
nu s-ar menține nici o zi.

Dorim să avem un gu
vern propriu, se arată în 
scrisoare, care să nu fie 
controlat de militari pen
tru a putea rezolva pro
blemele Vietnamului de 
sud prin forțele noastre 
proprii pe baza unității 
raționale a populației 
Sud și din Nord".

din

co- 
sta- 

nume 
fost

Un student de Ia 
legiul din Portland, 
tul Oregon, pe 
William Nigren, a
condamnat de un tribu
nal militar din localitate 
Ia un an și jumătate în
chisoare pentru refuzul 
de a se înrola în armată, 
în semn de protest față 
de agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. în depoziția 
făcută la proces, William 
Nigren a 
iul dus 
Vietnam, 
nedrept"
aceea refuz să 
în armata 
a declarat

Ziarul 
POST"
asemenea, 
tineri care 
lupte în Vietnam se află 
deja închiși pe diferite 
termene la închisoarea 
din Fort Carsson (statul 
Colorado).

calificat războ- 
de S.U.A. în 

ca „inuman și 
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informează, de 
că numeroși 

refuză să

Bătălia plajelor împotriva straturilor de petrol scurse din petro
lierul Torrey Canyon, care a eșuat acum cîteva zile, a început 
vineri seara. Datorită schimbării direcției vîntului, primul strat de 
țiței a ajuns pînă la plaja de la Sennen Cove, în partea de nord 
a Peninsulei Cornwall. Un detașament al „Marinei regale", expe
diat aici, a început proiectarea de detergenți cu ajutorul furtunu
rilor. Acțiunile de vineri seara au fost foarte dificile din cauza în
tunericului. Se pare că plaja de la Sennen Cove nu este decît în
ceputul. Întreaga regiune este practic în stare de alarmă. In fața 
afluxului de turiști, poliția a fost nevoită să închidă portul de la 
Newlyn. In întreaga regiune domnește o atmosferă de mobilizare 
generală, în cinematografele din portul Plymouth au fost lansate 
apeluri prin care se ordonă marinarilor să se prezinte la unită
țile lor

• PENTRU prima data in Eu
ropa, la Centrul nuclear de la 
Frascati, din apropierea Romei, 
aflat sub auspiciile Comitetului 
național pentru energie nuclea
ră din Italia, (C.N.E.N.) a fost 
realizată o experiență de trans
formare a energiei termice în 
energie electrică, pe cale magne- 
to-plasmodinamică (M.P.D.) Un 
comunicat dat publicității de 
C.N.E.N., anunță că experiența . 
a fost posibilă o dată cu intra
rea în funcțiune a unui trans
formator magneto-plasmo-dina- 
mic, proiectat 
Centrul nuclear

tare integrate ale N.A.T.O. și a 
evacuării de pe teritoriul fran
cez a trupelor americane.

Autoritățile franceze intențio
nează să încheie un acord simi
lar privitor la conducta de pe
trol a N.A.T.O., care, pornind 
de la Le Havre, străbate partea 
de sud a Franței, apoi terito
riul Belgiei, pînă în Republica 
Federală a Germaniei.

• PESTE 1 000 de luptători 
pentru pace din Anglia au în
ceput la 24 martie tradiționalul 
marș de la Aldermaston, al că
rui scop este de a atrage aten
ția opiniei publice asupra nece
sității de a întări pacea în lu
mea întreagă, de a lupta pen
tru colaborarea internațională, 
dezarmarea nucleară, 
înlăturarea surselor 
dare.

pentru 
de încor-

Și 
de

realizat la 
la Frascati.

• DUPĂ ce a vizitat orașele 
Liverpool și Manchester, delega
ția de ziariști români, condusă 
de Gheorghe Dolgu, redactor șef 
al revistei „Viața Economică", 
care se află în Anglia la invita
ția Ministerului Afacerilor Exter
ne al acestei țări, s-a întors la

Londra. Ambasada României la 
Londra a oferit un cocteil în 
cinstea delegației la care au par
ticipat membri ai Camerei Co
munelor, reprezentanți ai parti
delor politice, ai conducerii unor 
ziare și publicații politice, eco
nomice și științifice.

Adoptarea in Camera 
deputaților din Italia a 
planului de dezvoltare e- 
conomică pe cinci ani, 
cunoscut sub numele 
„planul Pieraccini", a con
stituit primul test al res
pectării disciplinei parti
delor politice participante 
la coaliția de centru-stîn- 
ga, după întrunirea lide
rilor respectivi la care s-a 
hotărit menținerea cola
borării in cadrul actualu
lui guvern.

Trecerea „planului Pie
raccini" prin parlament 
pune capăt unei dispute 
moștenite de la preceden
tul guvern. (La 20 octom
brie 1966. cînd au început 
dezbaterile, planul purta 
numele fostului ministru 
al bilanțului, Giolitti, care 
a refuzat să mai facă par
te din actualul guvern). 
Se poate deci sesiza „o 
stringere a rîndurilor" 
după ce se ajunsese ia un 
pas de criză. Bătălia care 
a dus la punerea în mino
ritate a guvernului în Se
nat și la „salvarea" ulte
rioară în Camera deputa- 
ților, s-a datorat unui 
motiv aparent minor : sta
tutul funcționarilor asigu
rărilor sociale. Dar faptul 
că precedentul guvern de 
centru-stînga a tost răs
turnat din pricina unei 
neînțelegeri privitoare la 
educația preșcolară a 
constituit o amintire des
tul de amară pentru a nu 
subaprecia primejdiile 
ivite la tot pasul pentru 
fragila coaliție. Trebuie, 
pe de altă parte, ținut 
seama că statutul func
ționarilor asigurărilor so
ciale italiene a dat naște
re unor frămintări de 
amploare in rindurile di
feritelor categorii de sa- 
lariați. Cel trei miniștri 
care răspund de finanțele 
Italiei — Emilio Colongo, 
Giovanni Pieraccini și 
Luigi Preti — au averti
zat asupra primejdiei 
agravării deficitului viito
rului buget. Căutind să 
aplaneze lucrurile, primul 
ministru Moro, a pregătit 
o lege prin care se pre
vede ca salariile funcțio
narilor asigurărilor socia
le să fie reduse la nivelul 
normal, iar indemnizații
le să fie achitate in con
tinuare doar cu caracter 
excepțional pînă la o so
luționare definitivă. Chiar 
Ia asigurările sociale a 
fost respinsă ideea proiec
tului de lege, deoarece a 
fost considerat doar ca 
„un expediment" menit să 
scoată actualul guvern 
din încurcătură...

Exprimarea nemulțumi
rilor cuprinde insă un 
cerc mai larg de partici
pants de la studenții care 
au ocupat clădiri ale uni
versității și o parte a cor
pului didactic care a re
fuzat să ia parte la 
cursuri, pînă la persona
lul de deservire a popu
lației din marile orașe, 
care a declarat grevă.

în dezbaterile din Ca
mera deputaților, premie
rul Moro a adresat un 
apel pentru păstrarea 
coaliției de centru-stînga 
și i-a avertizat pe socia
liștii unitari că provoca
rea unei crize de guvern 
ar avea consecințe negati
ve pentru partidul lor 
proaspăt creat. Principa
lul argument al premie
rului Moro l-a constituit 
evocarea primejdiei deza
gregării actualei majori
tăți guvernamentale, atît 
pe plan intern, cît și în 
perspectiva apropiatei în
tâlniri a șefilor de state 
și guverne din Piața co
mună, care urmează să 
aibă loc la Roma.

Din comentariile presei 
italiene, reiese că socialiș
tii s-au lăsat convinși că 
orice criză ar duce fie la 
înlocuirea șefului guver
nului, fie la alegeri preci
pitate, ceea ce nu i-ar 
avantaja. în consecință, 
la intîlnirea liderilor gru
părilor politice partici
pante la coaliția de cen- 
tru-stînga a fost pus la 
punct un aranjament în
tre . liderul democrat- 
creștin Moro, și liderul 
socialist Nennî, în speran
ța stăpînirii forțelor cen
trifuge din fiecare partid 
politic și din ansamblul 
coaliției guvernamentale. 
Cu prilejul adoptării „pia
nului Pieraccini" aranja
mentul și-a dovedit viabi
litatea, dar problemele 
acute care s-au ivit în 
timpul coaliției de cen- 
tru-stînga au demonstrat 
că nu s-a realizat o orien
tare politică trainică pe 
termen lung, ci doar com
promisuri de la zi Ia zi.

Z. FLOREA

Luînd cuvîntul la Casa ofi
țerilor de la cazarma Wilber
force, din Freetown, maiorul 
Charles Blake, conducătorul 
grupului de ofițeri care a pre
luat puterea vineri în Sierra 
Leone, a încercat să explice că 
această acțiune nu ar consti
tui, în fond, „o lovitură de 
stat“ deoarece acțiunea a avut 
loc ca urmare a unor consul
tări cu diverși juriști, în urma 
cărora s-a ajuns la convingerea 
că desemnarea lui Siaka Ste
vens de către guvernatorul 
Boston în funcția de prim-mi- 
nistru a fost neconstituțională. 
Blake a adăugat că preluarea 
puterii a fost găsită ca fiind 
„singura cale pentru evitarea 
haosului în țară pînă cînd pu
terea poate fi 
lor".

Citind surse 
agenția France 
za că în diferite provincii din 
Sierra Leone nu s-au semnalat 
incidente. In cercurile militare 
din capitală s-a exprimat vi
neri seara speranța că întreaga 
viață publică a țării va reveni 
la normal cu începere de luni.

• AUTORITĂȚILE rhodesie- 
ne intenționează să organizeze 
la 29 martie o licitație secretă 
de tutun. Aceasta va fi cea de-a 
doua licitație de acest gen din 
ultimele șase luni cu ajutorul 
căreia guvernul rasist de la 
Salisbury încearcă să vîndă tu
tunul, în pofida sancțiunilor e- 
conomice instituite împotriva 
Rhodesiei. Astfel, spre sfîrșitul 
anului trecut, 
șit să plaseze 
recolta sa de 
1966 în unele 
occidentală și 
le date rezultă că la licitațiile 
secrete din 1966 firmele engleze 
au achiziționat din Rhodesia 
mai mult tutun decît în anul 
1965.
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• LA PARIS 
un acord franco-american 
privire la conducta 
militară americană aflată pe 
teritoriul Franței în baza căruia 
conducta va rămîne în proprie
tate americană, Franța rezer- 
vîndu-și dreptul să controleze 
felul cum este ea folosită. Sem
narea acestui document este o 
urmare a hotărîrii Franței de a 
se retrage din organismele mili-

a

Rhodesia a reu- 
o mare parte din 
tutun din anul 
țări din Europa 
în S.U.A. Din une-

JAPONIA. — Recent la Tokio a avut loc o demonstrație a femeilor împotriva politicii a- 
mericane în Vietnam

Enigmele apei
Apa — dar al ce

rului, al vîntului și 
pămîntului — în
seamnă viața însăși. 
Istoria demonstrează 
că acolo unde apa s-a 
retras, o dată cu ea 
s-a retras și viața. 
Pămînturi ale Tunisiei 
și Libiei, de pildă, fer
tile pe vremea roma
nilor s-au pustiit de 
viețuitoare și plante 
atunci cînd apa a se
cătuit. Astăzi, acolo 
domnește deșertul. 
Romanii erau perfect 
conștienți de acest 
devăr, fapt atestat 
deplin de vestigiile 
nor construcții ale
celor vremuri. în Cri- 
meea ei au construit 
cupole — înălțimea 
200 metri, diametrul 
de 100 metri — cu un 
acoperiș perforat, prin 
care captau umidita-

a- 
pe 
u-
a-

tea, obținînd în inte
rior condensarea, deci 
binefăcătoarea ploaie.

în Hogar s-au găsit 
urmele unor cupole a- 
semănătoare, încon
jurate de o rețea de 
canale pentru irigație, 
existente și în sudul 
Libiei. Această ultimă 
descoperire aparține 
lui Henri Coandă, in
ventatorul aviației cu 
reacție, caracterizat 
astfel, recent, de spe
cialiștii francezi : „In
giner, fizician, biolog, 
Coandă posedă un spi
rit profund original, 
o inteligentă fascinan
tă care-1 constrînge să 
nu urmeze căi bătute".

Și cum, potrivit re
vistei „LE FIGARO 
LITTERAIRE", ' 
an ne aflăm în 
niul hidrologiei 
naționale, pus

de un 
dece- 
inter- 

sub

auspiciile UNESCO 
care a inițiat o mul
titudine de cercetări 
pentru salvgardarea 
apei potabile, ingine
rul Coandă a atacat 
cu succes acest dome
niu investigîndu-1 și 
inovîndu-1 pe cît de 
surprinzător pe atît 
de interesant. In pri
mul rînd, cercetările 
sale l-au dus la con
cluzia că sîntem încă 
departe de a dezlega 
toate „misterele" con
ținute de... apă. „Ciu
dat cum acest 
simplu e unul dintre 
cele mai dificil de în
țeles atît în ce 
vește compoziția 
și producția sa, 
servă Coandă. Apa ră
mîne o anomalie a 
naturii : nu s-a putut 
explica niciodată de 
ce rămîne în stare li-

corp

pri
cit 

ob-

chidă, nici de ce ten
siunea ei superficială 
e de două ori și jumă
tate mai puternică de
cît cea pe care ar tre
bui s-o aibă conform 
legilor fizicii. De ase
menea, altă ciudățe
nie a apei constă în 
faptul că ea crește în 
volum prin solidifi- 
care". Cit privește 
cristalizarea, taina de
vine și mai de nepă
truns. Henri Coandă, 
care studiază această 
chestiune de multă 
vreme a prezentat fo
tografii ale cristalelor 
conținute de fulgii de 
zăpadă căzuți în dife
rite regiuni ale glo
bului : Franța, Italia, 
Maroc (în Munții At
las) India, Japonia. El 
a stabilit curioase co
respondențe între for
ma delicatelor con-

• O EXPEDIȚIE 
canadiană condusă 
Plaisted și alcătuită din 
persoane, a plecat spre 
(Groenlanda) de unde va
ca să reediteze expediția ami
ralului Robert Peary, care în 
anul 1909 a atins pe uscat Polul 
Nord. Exploratorii intenționea
ză să ajungă astăzi cu un avion 
la Eureka, în insula Ellesmere, 
care face parte din teritoriile 
de nord-vest ale Canadei, 
unde va începe exDediția pro- 
priu-zisă. Planul călătoriei pre
vede crearea unei tabere-bază 
la Eureka, de unde se va porni 
cu vehicule pe șenile spre Po
lul Nord.

de

redată civili-

din Freetown, 
Presse relatea-

Zi la comandă ?
Noaptea va putea fi alungată la comandă ? 

Vom dirija lumina la scara meridianelor ?
Deocamdată un proiect al oamenilor de ști

ință americani schițează primii pași concreți în 
acest domeniu. Este vorba de proiectul denumit 
„ABLE" despre care publicații de specialitate 
din S.U.A. au furnizat în ultimele săptămîni 
cîteva amănunte. Proiectul „ABLE" prevede 
suspendarea „pe bolta cerească a unor puter
nici sateliți luminători, în măsură să lumineze 
perfect, în plină noapte, o zonă cu diametrul 
de 350 kilometri (zona experiment ar urma să 
fie cuprinsă între New York și Philadelphia).

Plasați pe o orbită geostaționară, acești sate
liți luminători ar constitui un punct fix și ar 
retrimite spre sol lumina solară, cu o intensi
tate de două ori mai mare decît cea din perioa
dele de lună plină. Format din plastic (mylar) 
acoperit cu un strat de aluminiu, satelitul — 
reflector al proiectului „ABLE" va avea în or
bită, un diametru de 640 metri. La lansarea de 
pe Pămînt, satelitul va avea forma unui gen de 
salteluță pneumatică, ușor de introdus în ogiva 
unei rachete tip Titan. O dată plasat pe o orbită 
staționară, de-asupra ecuatorului, satelitul s-ar 
umfla, prin procedeul folosit deja la satelizarea 
baloanelor de sondaj cosmic ; el va atinge ast
fel o suprafață maximă de reflectare.

Genul acesta de reflector cosmic ar putea fi 
folosit, de pildă, la luminarea zonelor continen-

tale sau marine unde trebuie organizate ope
rații dificile de salvare în plină noapte sau la 
luminarea regiunilor polare și sub-polare 
timpul lungilor nopți arctice 
Totodată, satelitul — reflector 
Iară ar fi ușor de transformat 
flector de unde el ar constitui, 
tică antenă puțind fi utilizat la 
sau tele-comunicații terestre.

Abia au devenit cunoscute 
despre proiectul „ABLE" că s-au înregistrat și 
primele obiecții. Ele vin din partea astronomi
lor. Aceștia afirmă că utilizarea sateliților — 
reflector ar constitui o formă de „poluare a 
cerului". Intr-adevăr, se naște temerea că ase
menea surse luminoase puternice „aninate" de
asupra Pămîntului, ar putea îngreuna observa
țiile astronomice. „Dar — replica profesorul 
Michael Miller, unul din autorii proiectului — 
astronomii sînt serios jenați în cercetările lor 
de iluminarea intensă a orașelor în timpul nop
ții ; ar însemna ca ei să revendice stingerea 
tuturor luminilor la miezul nopții".

Experiența va elucida probabil în viitorul a- 
propiat, efectele utilizării sateliților — reflector.

Ziua la comandă I Avem sentimentul că ase
menea realizare omenească, pînă mai ieri din 
categoria fantasticului, nu e foarte departe.

în 
sau antarctice, 
de lumină so- 
în satelit — re- 
astfel, o gigan- 
radioastronomie
primele indicii
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strucții ale acestor 
cristale și tipurile de 
oameni din fiecare 
regiune, sau chiar ar
hitectura locală tra
dițională. Astfel, ful
gul de nea japonez 
seamănă cu un templu 
shintoist, cel indian 
evocă cupola lui Tadj 
Mahal, iar cristalul 
zăpezii din Atlas a- 
mintește scrierea a- 
rabă. „Cît se poate de 
natural, afirmă Coan
dă, dat fiind rolul a- 
pei pe care o găsim la 
baza tuturor lucruri
lor. Cînd un misionar 
alb se întoarce din 
Singapore după 40 de 
ani, cu un ten mai 
galben și chiar cu 
ochii puțin oblici, vor
bim de „osmoză". Dar 
dacă este pur și sim
plu influenta apei ? 
Am observat cu sur
prindere că longevita
tea unui cristal de ză
padă din 
mai mare 
unuia din 
15 ore în
Acest raport este e- 
xact cu cel al longe
vității omenești medii 
din aceste două părți 
ale globului".

Balcani e 
decît cea a 
America — 
loc de 11 !

Microfotografiile cri
stalurilor de zăpadă 
demonstrează că fie
care apă poartă mar
ca unei ionizări at
mosferice deosebite și 
chiar a unor elemente 
cosmice necunoscute, 
ceea ce face să nu e- 
xiste două ape ase
mănătoare, fapt care, 
după opinia lui Coan
dă, s-ar repercuta și 
asupra naturii umane 
— sub aspectul parti
cularităților fizice, ba 
poate și psihice — atît 
de deosebite.

Revista „LE FIGA
RO LITTERAIRE", 
care prin comentato
rul său științific a o- 
ferit datele temei în 
speță, afirmă că legile 
matematice ale crista
lizării urmează abia 
să fie descoperite. Ob
servațiile inginerului 
Coandă sînt conside
rate deocamdată anti
cipații extrem de in
teresante prin valoa
rea pe care ar putea 
s-o aibă o mare des
coperire a înseși sur
selor vieții.

Oamenii de știință 
consideră însă că deo
camdată există mo-

tive de îngrijorare pri
vind „apa noastră 
cea de toate zilele", 
cea existentă și atît 
de utilă. Se pare că 
ea suferă în ultima 
vreme agresiuni din 
ce în ce mai puterni
ce și mai complexe : 
creșterea populației de 
pe Terra, poluționă- 
rile industriale și chi
mice, aruncarea de
șeurilor radioactive, 
despăduririle. Aproa
pe pretutindeni exper- 
ții se neliniștesc și se 
agită mai ales în ju
rul problemei desali
nizării apei de mare, 
care 
sută 
că a 
tesc. 
tică 
multe uzine 
capabile ca în 
să desalinizeze 
mc de apă 
pe zi. Bugetul 
a alocat 250 milioane 
dolari pentru crearea 
unei centrale atomice 
de desalinizare, lîngă 
New York. Pînă a- 
tunci însă, la Centrul 
interaliat al Societății 
de geografie econo
mică din Paris s-au

reprezintă 98 la 
din masa acvati- 
globului pămîn- 

Uniunea Sovie- 
construiește mai 

atomice 
viitor 

200 000 
marină 
S.U.A.

întrunit la începutul 
acestei luni specialiști 
din toată lumea, așa 
cum afirmă „LE FI
GARO LITTERAIRE", 
„în jurul inginerului 
Coandă, care cunoaște 
perfect această ches
tiune și poate că de
ține chiar soluția". 
Henri Coandă a anun
țat că în momentul 
de față pune la punct 
un aparat portativ, de 
dimensiuni reduse, ac
ționat de un motor 
mic (10 h.p.) care per
mite desalinizarea a 
400 1 apă de mare în 
24 ore. Aparatul va 
costa circa 70 dolari, 
ceea ce înseamnă că 
operația respectivă, 
mai ales în compara
ție cu cea realizată de 
costisitoarele centrale 
atomice, e extrem de 
ieftină.

In lupta pentru re
cucerirea apei știința 
oferă, deci, arme e- 
ficace. Rămîne numai, 
ca omul să învețe să 
le mînuiască. Ceea ce 
e de asemenea rezol
vabil.
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