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ACE 
CEIA

JENESC
Astăzi populația ru

rală a țării își îndreap
tă pașii, din primele ore 
ale dimineții, așa cum a 
devenit un trainic obi
cei, spre urnele de vo
tare, alegînd la condu
cerea obștii satului 
cei mai 
podari, 
și-a pus 
le sale 
așa cum 
atare eveniment.

Actul cetățenesc 
legerii în fruntea 
podarilor a celui mai 
destoinic dintre ei este 
un act de conștiință, in 
primul rînd, și de res
ponsabilitate socială, în 
egală măsură. Căci op
țiunile alegătorilor vi
zează nu numai 
crarea meritelor 
sau altuia dintre 
tașii satului, dar 
crederea că încă 
doua zi după scrutinul 
electoral întregul sat — 
alegătorii și alesul lor 
— vor purcede cu înze
cite forțe fizice și ambi
ții gospodărești la în
frumusețarea comunei 
sau satului lor, la efor
turi plenare pentru a 
face viața de azi mai 
frumoasă mîine.

Nu este de loc întîm- 
plător că alegerile au 
loc la noi de fiecare 
dată în pragul primă
verii, atunci cînd brațe 
vînioase vibrează în aș
teptarea faptei de mun
că, în pragul primăverii 
care inaugurează un 
nou ciclu de muncă al 
cîmpului. Ba, mai mult,

Pe 
pricepuți gos- 
Satul românesc 
din nou straie- 
de sărbătoare 
se cuvine unui

al a- 
gos-

consa- 
unuia 
frun- 

și în
de a

V. ARACHELIAN
(Continuare 

tn pag. a IlI-a)

De la treapta atinsă
spre alte trepte

în ultimii ani mi s-a pus, nu 
o dată, întrebarea dacă nu in
tenționez să scriu ceva despre 
înfățișarea de azi a satelor de 
pe Valea Călmățuiului in care 
a trăit odinioară Darie și care 
au fost zugrăvite pe larg în 
Desculț. Aceeași întrebare mi 
s-a pus și acum. Voi răspunde 
pozitiv și cit se poate de scurt. 
Iată : despre starea de astăzi 
a satelor de pe Călmățui și in 
primul rînd despre satul Omi
da, pregătesc un amplu roman 
care aș dori să fie romanul 
procesului de cooperativizare 
a agriculturii din țara noastră, 
proces care a durat mulți ani 
și care s-a terminat cu succes 
în primăvara lui 1962. Fără 
îndoială că aceste sate de pe 
Valea Călmățuiului — ca, de 
altfel, aproape toate satele din 
Republica noastră — și-au 
schimbat mult înfățișarea, 
unele chiar atît de mult încît 
att ajuns de nerecunoscut. A 
devenit un fapt banal să spu
nem, dar totuși trebuie spus 
mereu și mereu, că s-au clădit 
pretutindeni noi edificii pu
blice — școli, spitale, 
de nașteri, sedii dt 
turi populare, cămine

acad. 
ZAHARIA STANCU

case

turale înzestrate cu biblioteci, 
cu săli de teatru și cinemato
graf, complexe legate de acti
vitatea din ce în ce mai rod
nică a cooperativelor agricole 
de producție, magazine de a- 
provizionare și așa mai de
parte. Țara și-a înmulțit căile 
de comunicații și, în bună par
te, s-a industrializat, făcînd, 
intr-un timp relativ scurt, un 
mare salt înainte. Au apărut 
pe cuprinsul României orașe 
noi, sate noi, iar în cele vechi 
s-au ridicat zeci de mii și chiar 
sute de mii de locuințe noi, 
dovedind, încă o dată, prospe
ritatea de care se bucură coo
peratorii harnici. In cele mai 
multe sate s-a introdus lumina 
electrică. Sătenii au aparate 
de radio și de televiziune. Șco
lile țării — de la cele ele
mentare și pînă la Universi
tăți — și-au deschis larg por
țile fiilor și fiicelor de săteni. 
Toate acestea au schimbat în 
bine viața satelor și a săteni
lor. Conștiința lor și mîndria 
lor s-au trezit. în România so-

cialistă oamenii satelor cu
nosc și ei, ca și ceilalți cetă
țeni ai republicii, o viață cu 
adevărat nouă, în 
stare crește de la 
Din satele de pe 
peste care altădată 
întunericul și sărăcia, mii 
mii de tineri au plecat la în
vățătură ori pe marile șantiere 
ale țării, unde nu au întîrziat 
să se califice intr-un domeniu 
sau altul al construcției socia
liste. Pe mine, ca fost locuitor 
de sat și ca scriitor, m-au in
teresat îndeaproape toate aces
te schimbări. Din materialul 
cules din viață scriu cartea de 
care pomeneam mai înainte și 
poate voi scrie și alte cărți 
care acum sînt pe cale de a mi 
se închega și rotunji în minte.

Nu trebuie însă să rămînem 
la treapta atinsă și nu vom ră- 
mîne. Vom depune cu toții 
eforturile cele mai serioase 
pentru a împlini și depăși sar
cinile trasate nouă tuturor de 
cel de al IX-lea Congres al 
partidului nostru — toate aces
tea pentru întărirea patriei 
noastre, pentru fericirea po
porului nostru, pentru gloria 
partidului nostru comunist.

FRUNTAȘI
PE

TARĂ
• C. S. HUNEDOARA
• G. A. S. BURDUJENI
• DEPOUL C. F. R

CARANSEBEȘ
Acum un an, cu ocazia pri

mirii steagului de întreprin
dere fruntașă pe ramură, fur- 
naliștii, oțelarii și laminatorii 
de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara s-au angajat 
că vor depune toate eforturile 
pentru ca și în 1967 steagul de 
fruntaș să rămînă tot la Hu
nedoara. Anul a trecut și ia- 
tă-i din nou pe harnicii side- 
rurgiști de la C.S.H. strînși la 
club. întreprinderii lor i se 
decernează, de astă dată, di
stincțiile de întreprindere 
fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă în industrie. Despre 
rezultatele obținute anul tre
cut în întrecerea socialistă de 
către colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
C.S.H. a vorbit pe larg tova
rășul Nicolae Agachi, director 
general al combinatului.

— în 1966, spunea directorul 
genera], datorită folosirii mai 
judicioase a capacităților de 
producție, a perfecționării pro
ceselor tehnologice, a creșterii 
indicilor de utilizare a agre
gatelor au fost produse peste 
plan 6 000 tone de cocs meta-

echipament metalic, obiecte

%
u

care buna 
an la an. 
Călmățui, 
stăpîneau 

și

F
ț

5 MARTIE 1967

SĂ DISCUTĂM DESPRE

Maistrul Ion Spînu de la 
secția montaj general a 
uzinei „Tractorul" din Bra
șov a primit anul acesta 
cea de-a patra insignă de 
fruntaș in întrecerea socia
listă. La verificarea co
menzilor tractorului, îm
preună cu ceilalți munci
tori a realizat anul trecut 

importante economii
Foto : O. PLECAN

1
.1
1

In noul cartier din Lunca 
Bîrzavei din Reșița

ALEXANDRU 
BĂLGRĂDEAN 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara.

(Continuare tn pag. a IlI-a)

it Uzina de radiatoare,
si armătui șantiere

Urmărim darea de seamă asu
pra îndeplinirii planului prețului 
de cost în anul 1966, la Uzina de 
radiatoare, echipament metalic, 
obiecte ți armături șantiere 
(U.R.E.M.O.A.S.) din Capitală. O 
primă constatare : sarcina de re
ducere a prețului de cost planifi
cată (— 20, 24 la sută), nu a fost 
realizată decît în proporție de — 
9,95 la sută, iar depășirea prețu
lui de cost planificat la producția 
marfă comparabilă a fost de 
36 785 000 de lei.

Exccptînd doar două din arti
colele de calculate, Ia toate cele
lalte elemente din structura pre
țului de cost se constată depășiri 
față de plan. Pierderea din nerea- 
lizarea sarcinii de reducere a 
prețului de cost se cifrează la 
peste 44 533 000 de lei, în condi
țiile în care producția marfă și 
producția globală au fost reali
zate „pe muchie de cuțit".

— Neîndeplinirea sarcinii de

Din noul peisaj arhitectonic al satului romanesc: 
Kogălniceanu, regiunea Dobro gea

Foto : AGERPRES

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

REPETENȚI LA... DEMNITA TE!
In București, printre sutele de 

mii de tineri, studenții pot trece 
deseori neobservați. Dar la Iași, 
unde un întreg cartier aparține 
studenților, cu facultățile, cămi
nele, cantinele din jurul Copou- 
lui, identificarea este mult mai 
simplă. „Studenții noștri" spun 
ieșenii cu mîndrie, recunoscîn- 
du-le glasurile, glumele, tinerețea.

Uneori, însă, cartea de vizită 
pe care o prezintă unii studenți 
nu este un prilej de laudă și 
încîntare. Tramvaiul 6 transportă 
zilnic, mulți studenți din centru 
spre Universitate sau spre că
mine. Un lucrător al întreprin
derii de transporturi Iași poves
tește cu amărăciune :

— Consideram că în fața unui 
student trebuie să-ți scoți pălăria, 
este un om învățat, și cărțile 
parcă îl fac mai înalt, mai fru

mos... De cînd lucrez la I.T.I. 
sînt însă foarte dezamăgit... N-aș 
putea să vă spun cîți nu vor să 
scoată bilet numai la un drum, 
cîți folosesc permise expirate și 
falsificate, cîți se urcă în 
de ebrietate și fac scandal...

In orașul cu cele mai 
tradiții universitare, deci...

Intîmplarea cu studentul 
Vasile din anul V al Facultății 
de horticultură s-a petrecut nu
mai cu cîteva săptămâni în urmă, 
în plină sesiune de examene. Ur- 
cîndu-se beat în autobuzul care 
merge spre cămin, tînărul a în
ceput un schimb de cuvinte de loc 
onorabile cu șoferul. Spre ca
pătul traseului, discuția s-a în
cins, cu „bunăvoința" celorlalți 
studenți aflați în mașină, și s-a 
încins atît de tare încît șoferul, 
pierzîndu-și cumpătul l-a lovit

stare

vechi

Foca

grav pe Foca Vasile. Vestita so
lidaritate studențească a ripostat 
prompt: mașina a fost deterio
rată, geamurile sparte... Faptul 
pare a fi simplu, mai ales că a 
doua zi Foca Vasile, cu capul 
bandajat, nu-și mai amintea de 
nici una din faptele sale. Avea 
o „scuza' : fusese beat.

„Culeg" din dosarele celor care 
au comis acte de huliganism in 
urma consumului excesiv de al
cool și alte nume : Anton Eugen 
— anul IV filologie, Diaconu 
Petru, anul I construcții, Popes
cu Romică — anul III industrie 
ușoară, Damaschin Valeriu — 
anul II stomatologie, Chiriță 
D-tru — anul IV medicină ve
terinară, Gherguș Gigi, Negoes- 
cu Adrian — anul I agronomie. 
Rețineți că un tînăr „anul I" — 
este abia de cîteva luni absol-

vent de liceu. In anul I și be
țivi I

Deseori, cînd asemenea com
portări nedemne, asemenea ma
nifestări huliganice au loc în 
rîndul altor categorii de tineri, 
mulți se simt îndemnați să îm
partă responsabilitatea acestor 
fapte cu părinții „eroilor", cu 
prietenii sau organizația U.T.C. 
care „n-au făcut și n-au dres..." 
Dar cu studenții PI Fiecare ce
tățean din orașul Iași are față 
de ei pretenții direct proporțio
nale cu respectul pe care îl 
poartă ceasurilor petrecute dea
supra cărților, a planșelor sau 
proiectelor, fiecare cetățean aș
teaptă de la studenți să fie un

reducere a prețului de cost — 
ne spune tov. P. Chiriță, șeful 
serviciului plan — se datorește 
în mare parte unor anomalii 
elaborarea planului prețului 
cost și, implicit, a planului 
producție.

Să exemplific: prețul 
cost la armături de 47 534 de 
pe tonă a fost greșit stabilit, cu- 
noscînd că prețul de vînzare 
pentru etapa finală la această 
grupă de produse este de 63 000 
de lei/t, astfel că prețul de cost 
în așteptare (atunci cînd uzina 
va atinge întreaga capacitate de 
producție) nu va putea să scadă 
sub 60 000 de Iei/t. De aceasta, 
se face vinovată direcția genera
lă a materialelor, instalațiilor și 
echipamentului metalic din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

La aceasta mai trebuie adău
gat că forul tutelar a acceptat la 
proiectare ca produsele de baterii 
să fie prevăzute cu corpuri care 
nu rezistă la presiunea și tempe
ratura apei din conductă, fiind 
ulterior înlocuite cu corpuri din 
fontă emailată al căror preț de 
cost este de 4 ori mai mare. De 
asemenea, bateriile sînt prevăzu
te (conform unui studiu tehnico- 
economic) cu stele de manevră 
din porțelan, dar care, fiind ne
corespunzătoare calitativ, au fost 
înlocuite cu stele de manevră din 
material plastic care au un preț 
de cost mai ridicat. Mai mult, fo
rul tutelar a acceptat includerea 
în plan a unor produse care nu 
sînt solicitate de beneficiari în 
cantitatea fabricată, iar unele nu 
sînt solicitate de loc.

Așadar, în elaborarea planului, 
nu s-au avut în vedere posibilită
țile de desfacere a produselor, 
cerințele beneficiarilor.

...Parcurgem hala turnătoriei 
de radiatoare, unde oamenii se 
înțeleg doar prin semne. Tactul 
benzii de transport îți dă impre
sia că aici se lucrează după o 
tehnologie perfectă, după un gra
be de~ precizie matematică. Nu- 
mai că în această secție se risi- 
pește fără milă, metalul, atît de 
prețios. Cum ? Să dăm cuvîntul

în 
de 
de

de 
lei

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a IU-a)

tov. ing. I. Chiricuță — metalur- 
gul șef al uzinei :

— Actuala tehnologie este 
un compromis între ceea ce ar 
trebui să fie și cea ce promiteam 
sa realizăm. „Eficiența" ei se 
poate vedea ușor dacă vom ară
ta că numai pentru materialele 
ne miezuri — de exemplu — se 
cheltuiesc cu circa 500 de lei la

P. G. BRATU

(Continuare în pag. a Ill-aj
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6 MARTIE
1945

Imagine de la marele miting al populației Capitalei, de la 6 martie 1945

1945 a constituit 
nemijlocită a eve- 
istorice de la 

Răsturnarea

6 martie 1945 s-a înscris ca 
o data memorabilă în istoria 
poporului nostru. Se împli
nesc 22 de ani de cînd, prin 
lupta maselor largi populare 
conduse de Partidul Comunist, 
a fost instaurat primul guvern 
din istoria României în care 
clasa muncitoare avea rolul 
conducător.

6 martie 
continuarea 
nimenteior
23 August 1944. 
dictaturii fasciste și eliberarea 
țării de sub ocupația străină 
au marcat începutul revolu
ției populare, antiimperiâliste 
in patria noastră, inaugurînd 
o nouă etaoă în dezvoltarea 
României. DescătUșînd ener
giile creatoare ale poporului, 
insurecția victorioasă din au
gust 1944 a dat un puternic 
impuls luptei acestuia pentru 
progres, 
conomiel 
rea unei 
consolidarea 
naționale. Partidul 
a unit în jurul i 
singur front comun, cele mai 
largi forțe democratice și pa
triotfee.. A fost, constituit Fron
tul Național Democrat din 
care făceau parte : Partidul 
Comunist Român, Partidul 
Sorial-Democrat. Sindicatele 
Unite, Frontul Plugarilor, U- 
niunea Patriotică. 
Populară Maghiară, 
Național Țărănesc de 
ducerea lui Anton 
drescu, organizații de tineret, 
femei și alte organizații și 
grupări politice. F.N.D. repre
zenta o largă coaliție a tutu
ror forțelor interesate în de
mocratizarea reală a țării, în 
înfăptuirea aspirațiilor de eli
berare națională și socială ale 
poporului nostru, în realizarea 
reformelor economice și soci-

pentru refacerea e- 
țării. instaura- 
detnocrații reale, 

independentei 
I Comunist 
său, într-un

Uniunea
Partidul 
sub con-
Alexan-

ale cerute de necesitățile dez
voltării societății românești.

Voinței poporului de a asi
gura dezvoltarea democratică 
a țării, de a deschide larg 
porțile progresului social i se 
opunea coaliția partidelor 
reacțiunii și monarhiei care se 
temeau că dezvoltarea luptei 
maselor va mătura rînduielile 
burghezo-moșierești.

Sub conducerea partidului 
comunist, însuflețite de o înal
tă conștiință patriotică, mase
le populare s-au angajat în- 
tr-o luptă ascuțită împotriva 
reacțiunii. Masele luau cil a- 
salt primăriile, preturile, pre
fecturile, instalînd în fruntea 
acestora reprezentanți ai po
porului. Țărănimea, cu spriji
nul direct al clasei muncitoa
re, punea stăpînire pe pămîn- 
turile moșierești, înfăptuind 
astfel pe cale revoluțioriară 
reforma agrară. Muncitorimea 
a trecut la organizarea con
trolului muncitoresc în fabrici 
șl uzine imounînd patronilor 
menținerea întreprinderilor în 
producție, acceptarea reven
dicărilor muncitorilor.

Telurile luptei poporului au 
fost precizate de partid prin 
„Programul de guvernare" al 
Frontului National Democrat 
care punea pe primul plan 
problema puterii, problema 
instaurării unui guvern de
mocratic.

De a lungul și de-a latul ță
rii, într-un uriaș val de de
monstrații, zeci și sute de mii 
de oameni își exprimau voin
ța de a impune înlăturarea 
din guvern a reprezentanților 
reacțiunii și instalarea unui 
guvern F.N.D. Tinerii munci
tori, țărani, intelectuali, în 
frunte cu uteciștti, răspunzîhd 
chemării P.C.R., au participat 
cu însuflețire și abnegație la 
lupta dusă de masele largi 
populare pentru un guvern 
democratic.

unitatea și 
de luptă a maselor 
cu clasa muncitoare, 
ducerea partidului 
au fost înlăturate, 
trei guverne cu 
reacționară, 
zdrobitoare a forțelor 
cratice a 
planurilor reacțiunii 
sprijinită de cercurile 
rialiste din afară. Prin voința 
poporului, la 6 martie 1945, a 
fost instalat guvernul de lar
gă concentrare democratică 
condus de Dr. Petru Ciroză, 
patriot înflăcărat, eminent 
om politic și de stat.

Sintetizînd însemnătatea lui 
8 martie 1945, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „In
staurarea primului guvern din 
Istoria țării în care clasa mun
citoare are rolul conducător a 
constituit o mare victorie a 
luptei revoluționare din 
România, asigurîtid dezvolta
rea democratică și progresis
tă a societății noastre". Ur- 
mînd Partidul Comunist cu 
nestrămutată încredere, mase
le populare, fără deosebire de 
naționalitate, au hotărît soar
ta bătăliei pentru putere, 
creînd premisa înfăptuirii u- 
nor profunde transformări re
voluționare în viața politică, 
economică și Socială a țării.

Anii care au trecut de la

Pentru
noii nâscuți

IAȘI ( de la cores
pondentul nostru)

Copilul ! Abia s-a 
născut. Surîde. Tre
mură fraged exact 
ca o picătură de rouă 
pe petalele unei flori 
de mărgărint. Pentru 
ca aceste trăsături 
ale vieții și purității 
Iui să se dezvolte, 
devenind bucurie și 
demnitate, în regiu
nea Iași s-au 
pînă în prezent 
număr însemnat 
măsuri. S-a 
dat astfel, la o re
distribuire a spatiilor 
In cadrul spitalelor 
de specialitate, cre- 
îndu-se la maternita
tea din Iași încă 40 
de locuri în plus și la 
alt spltâl — 20. Ac

asemănătoare 
întreprins și în

luat 
un 
de 

proce-

țiuni 
s-au 
rîndul spitalelor din 
Bîrlad, Huși, Paș
cani șl Hîrlău. Sta
ționarele de copii din 
circumscripțiile sa
nitare rutale vor fi 
dotate cu material 
medico-sanitar co
respunzător și înca
drate cu personal de 
înaltă calificare. Pen
tru copiii ale căror 
mame sînt salariate 
va crește numărul 
locurilor în creșe. La 
Iași, va fi amenaja
tă o creșă, care va 
funcțioha în ture. 
Vor lua de aseme
nea ființă creșele 
de cartier. Secția de 
sănătate și prevederi 
sociale • Sfatului

popular regional are 
în studiu raioanele 
cu un grad sporit de 
natalitate si elabo
rează măsuri in ve
derea înființării de 
maternități rurale ; 
transportul cu auto
sanitarele la domici
liu a mamelor care 
ies din spitale cu noii 
născuți a fost asigu
rat. Aceste măsuri, 
cît și cele care vor fi 
solicitate de situații
le ce se vor ivi pe 
parcurs, au menirea 
să asigure o dezvol
tare armonioasă a 
viitorului cetățean 
încă din zorii vieții 
lui în care seamănă 
eu rouă căzută d.n 
stele pe flori.

hotârîrea 
în frunte 
sub con- 
comufiist, 
succesiv, 

majoritate 
Superioritatea 

demo- 
determinat. eșecul 

interne 
itnpe-

6 martie 1945 au demonstrat 
cu strălucire forța și vitalita
tea puterii populare. Uriașele 
prefaceri înfăptuite în toate 
domeniile au schimbat din 
Lemelii înfățișarea țării. Vic
toria deplină și definitivă a 
socialismului în patria noas
tră, avîntul continuu ai econo
miei, înflorirea științei, artei și 
culturii, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, prestigiul interna
țional al României — stat so
cialist, liber, suveran și inde
pendent — toate acestea sînt 
roadele politicii partidului, ale 
activității creatoare a întregu
lui popor. In acești ani, ca și 
de-a lungul celor aproape 4G 
de ani de viață și luptă, 
Partidul Comunist s-a dove
dit a fi exponentul și apără
torul neșovăitor al năzuințe
lor și intereselor vitale ale po
porului român. De aici încre
derea nemărginită cu care în
tregul popor urmează parti
dul. Strîns unit sub steagul 
partidului, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor 
sale, poporul nostru, tînăra 
generație a României își de
dică întreaga energie înfăp
tuirii mărețului program sta
bilit de Congresul al IX-lea 
ăl P.C.R., ridicînd patria pe 
noi culmi ale progresului, ci
vilizației și prosperității.

165 ani

de exîstențâ
Zilnic, porțile grele 

ale intrării în Biblioteca 
documentară de Stat 
„Teleki-Bolyai" din Tîr- 
gu-Mureș se deschid larg 
pentru numeroșii ei vi
zitatori. In cei 165 de 
ani de existență, aici s-a 
acumulat un valoros 
fond de cărți și tipărituri 
din toate domeniile de 
activitate. Un deosebit 
interes îl suscită cele 
peste 60 rarități, cunos
cute sub denumirea de 
incunabule. Una dintre 
aceste cărți este „De ho- 
mine“ a marelui savant 
umanist Galeotto Marzio, 
poet, filozof, astrolog din 
Umbria. Ea a fost tipări
tă la Bologna în 1476 și 
descrie pentru prima 
oară în lume anatomia 
corpului omenesc.

I. VULCAN
corespondent voluntar

■

CARXET DE LUCRU
Pasionată de proble

mele literaturii, ale scri
sului ei și al altora, ti- 
năra prozatoare Sînzia- 
na Pop discută cu vioi
ciune, antrenant. Nu 
crede de loc că entuzias
mul e inadecvat matu
rității.

In laborator, Combinatul
de celuloză și hîrtie Brăila

A COLOCVIU DESPRE
OPINII

COMPETENTA
• Omul cel mai învățat trebuie sa învețe

Sensurile
unuî

simpozion
IAȘI — (de la cores

pondentul nostru).
Sondajele întreprinse 

de comitetele raionale și 
orășenesc 
U.T.C. in 
vilor din 
monstrat
vărășie, prietenie, 
goste", luată ca axă

Vaslui 
rindurile 
oraș au 

că tema

Competenta, in orice dome
niu de cercetare, e capacitatea 
de a aborda și rezolva, la ni
velul ultimelor descoperiri ale 
științei, problemele care i se 
pun.

In domeniul științei istoriei, 
care e specialitatea mea. com
petență înseamnă stăpinirea 
metodelor de cercetare cele 
mai moderne, cunoașterea di
rectă, din documente, a unei 
perioade istorice — o cunoaș
tere directă a tuturor perioa
delor din istorie e imposibilă 
din cauza imensității docu
mentelor — o largă orientare 
in domeniul istoriografiei, asi
milarea principiilor materia
lismului istoric, cunoașterea 
mai multor limbi pentru a pu
tea analiza documentele in 
limba lor originală.

Toate aceste elemente sînt 
indispensabile, căci istoria se 
face pe bază de documente și 
procesul istoric nu poate fi 
reconstituit decit, pe baza ur
melor pe care le-au lăsat in 
documente fntimplărlle tre
cutului, printr-o operație de 
critică complexă și delicată, 
care cere spirit de analiză și

de acad. prof. A. Oțetea

cultură geiie- 
a viet>i> capa-

de pătrundere, 
rală, experiență 
citate de organizare și de ex
punere a materiei și. adaugă 
Iorga. „fantezia reproduetivă".

Istoria nu se poate face fără 
o sumă de cunoștințe preala
bile și fără o ucenicie severă, 
fiindcă condiția ei de bază, 
critica istorică, una din ulti
mele cuceriri ale civilizației, e- 
greu de dobindit. Nimic nu 
poate înlocui competența spe
cială pe care o dă o severă 
disciplină de specialitate. în 
nici un domeniu lipsa de spe
cializare și de competență, a- 
dică diletantismul, nu pro
duce efecte mai dăunătoare.

Unde se dobindește pregăti
rea specială care conferă com
petența ? în primul rind in 
universități, apoi in institu
tele de eercetare. Pină in 
1948, cînd s-au creat Institu
tele de istorie, ca centre au
tonome de cercetare și de for
mare a cadrelor științifice, 
facultățile șl seminariile lor

seerati singurele centre unde 
puteau forma specialiști.

Dezvoltarea explozivă 
științei și tehnicii și transfor
mările pe care le produc ih 
Viața oamenilor cer o moder
nizare continuă a invățămîntu- 
lui. Mai intîi socialismul a 
transformat învățămîntul 
pentru o elită intr-un învăță- 
ntint pentru masă. Noi avem 
privilegiul de a putea alege, 
pentru ridicarea competenței 
specialiștilor noștri, cadre din 
totalitatea resurselor umane 
ale țârii. Apoi, prin cursiirilc 
postuniversitare, noi putem să 
ținem la curent eadreie noas
tre de specialiști cu Ultimele 
cuceriri ale științei.

în urma importanței covîr- 
șltoare pe care specialiștii de 
înaltă calificare au dobindit-o 
in dezvoltarea tuturor țărilor, 
problema modernizării învă- 
țămîntului a devenit preocupa
rea dominantă a vremii noas
tre. Structura, programele, 
metodele șl obiectivele invă- 
țămintuiui superior stnt puse

a

în discuție și schimbate pre
tutindeni. Experiența a dove
dit că programele se învechesc 
înainte de a fi fost puse în 
aplicare.

învățămîntul superior trebuie 
să fie un centru de cercetare 
științifică.; capabil să inițieze 
pe studenți in metodele de 
cercetare științifică, să-1 în
drume a se instrui singuri 
toată viață, pentru a se pu
tea adapta necontenit la tran
sformările tehnice și sociale 
pe care le determină progre
sele și aplicațiile științei.

Nici o facultate nu mai 
poate da, ca acum o jumătate 
de secol, o sumă de cunoștințe 
valabile pentru toată cariera 
absolvenților săi. Competența 
trebuie să țină pas cu pro
gresul științei și cu complexi
tatea tot mai mare a proble
melor care 1 se pun. Era civi
lizației diplomelor s-a sfirșit. 
Omul cel mai învățat, pentrn 
a r&mîne competent, trebuie 
să invețe toată viața, și sarcina 
Universității e de a-i pune la 
indemină mijloacele necesare 
și de a-i inspira dorința s-o 
facă.

— Țineți să scrieți într-un 
fel anumit ? Mă refer la ceea 
ce se numește în mod curent 
„metodă" — stil dacă vreți.

— In primul rind eu nu fac 
nici o distincție, nu separ for
ma de fond. E absurd să-ți 
închipui că un scriitor serios 
desparte noțiunile. Scrii în 
modalitatea dictată obligatoriu 
de idei. Această „analiză" le
zează însăși complexitatea ac
tului creator.

— Totuși critica, de cele 
mai multe ori, analizează cum 
spuneți dumneavoastră, conți
nutul de idei ca și modalitatea 
în rare sînt transmise.

— Pentru că inevitabil o să 
mă întrebați, probabil, ce cred 
despre critică, am să vă spun 
că asta este — după părerea 
mea — una din greșelile esen
țiale. Menirea criticii literare 
este tocmai de a analiza totul, 
de a surprinde mecanismul in
terior al creației, fără didacti
cism și aplicații formale. Dar 
pentru asta inteligența n-ajun
ge. Trebuie 
sibilitate.

Accept o 
domeniul 
critica eseistică, adică acel do
meniu care poate opera cu o 
mare obiectivitate și critica 
interpretativă — mai simplu 
spus, literatura despre litera
tură.

— Totuși, nu se poate — re
venind la prima întrebare — 
să nu aveți un 
tură preferat, 
să-1 credeți cel 
măi eficient.

— Trebuie
ASTĂZI. E obligatoriu să-fi 
reprezinți epoca, să-i simți 
pulsul, să-ți potrivești mersul, 
fuga, după ea. Interdeter- 
minareă este foarte strictă, 
n-o respecți, ratezi. Altfel, 
artele n-ar intra în suprastruc
tură. Epoca noastră este ar
dentă. alertă, inteligentă și 
severă. Este nevoie deci de o 
literatură concisă, aspră poate, 
epuiată de încărcătura stilis
tică inutilă. Am convingerea 
că lucrurile comunicate eco
nomic du o eficiență dublă. Și 
cred, de asemenea, în speciali
zarea literaturii.

— Adică ?
— Este foarte 

epocă mă refer, 
toate domeniile 
contemporane se impune stric
ta specializare. Oamenii Renaș
terii știau să facă de toate. 
O să spuneți că erau geniali. 
Dar desfid Orice geniu că ar 
putea pătrunde toate tainele 
marilor descoperiri ale seco
lului nostru. Și dacă în tehnică

nu mai există specialiști in 
electronică, să zicem, ci nu
mai intr-un anume domeniu 
al electronicii, pe care insă îl 
cunosc perfect, în cele 
mici amănunte, pe care 
poată astfel duce mal 
nu văd de ce să i se 
torului acest drept, 
găsite formule noi, 
mers înainte.

N-am pretins că 
am spus e un lucru nou. Dar 
trebuie înțeles că noi trăim in 
secolul în care invenția, efer-

POP

multă, multă sen-

singură critică — 
istoriei literare ți

gen de litera- 
acela
mai

pe care 
bun, cel

să adăugați

firesc. Tot la 
Uitați-vă, in 
vieții noastre

• Climatul stimulator

mai 
să-l 

departe, 
ia scrii- 
Trebuie 
trebuie

ceea ce

vescența ei, 
reactualizare 
B problemei.

— Credeți 
nă o poartă

dictează. Este o 
pe plan superior,

că această sarci- 
tinerii scriitori ?

— Nu-i vorba de virstă. Se 
vorbește prea mtilt de virstă. 
Este o condiție, cum spuneți, 
a existenței ca scriitor.

— Sînteți mulțumită
dumneavoastră din acest punct 
de vedere ?

— Mă aflu în faza primară, 
de început, a creației. Cred 
asta pentru că îtlcă nu mă pot 
detașa de subiectele mele. De 
altfel, tdt ce scriu, scriu 
persoana l-a. Și încă „trec" 
cărțile mele. Dar fac asta 
pasiune și ră mărturisesc 
îmi iubesc această ..virstă" 
terdră. Mi-e frică de persoana 
a Ili-a, de presupusă obiecti
vizare totală. Cel pitțin 
deocamdată. Chiar dacă, fi
rește, am o seamă de eroi, 
existență mea iri carte este un 
ax, un numitor comun, care 
asigură unitatea prozei. In tot 
ce scriu, contez pe parteneri, 
pe cititori, care-i cred inteli- 
genți, pătrunzători, capabili să

la 
in 
cu 
că 
li-

ale 
ele- 
de- 

,,to- 
dra- 

a
tuturor simpozioanelor 
organizate in special 
pentru tineret, poate 
avea un număr aproape 
nelimitat de sensuri edu
cative și o nebănuită 
forță activă.

Simpozionul organizat 
pe această temă de Co
mitetul orășenesc Vaslui 
al U.T.C., în colaborare 
cu liceul nr. 1 și secția 
raională de cineficare, a 
făcut cunoscute unui 
numeros public școlar 
rezultatele acestui son
daj și consultări.

Rezultatul acestuia ? 
Vn comentariu public 
aprins, fructuos și bine 
orientat, o lecție de mo
rală învățată temeinic.

Aș dori ■& adaug citava reflec
ții la discuția asupra competen
ței prezentată de „Scinteia tine
retului". Nu cred ol intri in 
competența mea să dau o defi
niție general valabilă pentru 
competență ; voi folosi acest 
termen pentru a exprima cali
tatea de a fi un bun specialist 
Intr-un anumit domeniu. Avtnd 
o activitate concretă in acest do
meniu și cunoscindu-1 profund, 
specialistnl poate fi mai mnlt 
sau mai puțin competent : el 
poate fi o autoritate general re
cunoscută sau un om pe a cărui 
părere te poți bizui. Inel o dată, 
este vorba de competența într-un 
anumit domeniu. Nimeni nu 
poate fi competent in toate ra
murile de activitate, de aceea 
extrapolarea competenței în do
menii străine este primejdioasă 
dună părerea mea.

Căile pentru ridicarea compe
tenței sint acelea care duc la 
formarea unul bun specialist. 
Competenta este o consecință fi
rească, nn un scop in sine. 
Mi se pare esențiale, pentru a- 
tlngerea „acestor obiective, trei 
calități „interne" șl trei factori 
„externi". Calitățile interne sînt 
talentul, dragostea pentru spe-

dtt conf. univ. A. T. Balaban
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste 

România

cialitate șl o muncă asiduă pen
tru perfecționare. Factorii ex
terni sint existența unei bune 
îndrumări, a unui sprijin moral 
și material eficace, și a unei 
severe selecții valorice.

Mă voi referi în cele oe ur
mează la acești factori „externi".

Cine nu știe cît de mult oon- 
tează influența profesorilor din 
școala medie și liceu asupra a- 
legerii meseriei și influența 
maistrului, profesorului univer
sitar sau maestrului pentru for
marea specialistului ? Dacă ta
lentul se naște și se cultivă, pa
siunea, îndemînarea șl măiestria 
se transmit. De aici rolul covîr- 
șitor al dascălului In a cultiva 
inteligența, cum cultivăm apti
tudinile sportive sau muzicale. 
Să încercăm să cultivăm talen
tele în orice domeniu, fără a le 
nivela sau a le sustrage prin 
sarcini rutiniere preocupării de 
a se desăvirși.

Anchetele întreprinse printre 
oeroetătorii europeni (in special 
englezi) oare se expatriază pie
rind in Statele Unite dlnd naș
tere cunoscutului fenomen de 
„migrare a creierilor", au arătat 
că ceea ce fi atrage pe acești 
specialiști in Statele Unite este 
climatul științific stimulator, 
conștiința că descoperirile lor 
vor fi rapid valorificate și, de a- 
semenea, dotarea mai bună a 
laboratoarelor și salariile mai 
ridicate. Aceste stimulente mo
rale și materiale trebuie culti
vate cu grijă căci ele definesc in 
ultimă instanță potențialul și e- 
ficienta cercetării.

Selecția este, probabil, instru
mentul cel mal eficace pentru 
dobindlrea climatului stimulator. 
Cu toate că in alte domenii cri
teriile valorice stnt mai puțin 
nete ca in activitatea sportivă

unde promovarea primelor echi
pe și retrogradarea ultimelor 
creează emulația necesară unei 
activități do frunte, cred că șl In 
celelalte domenii se pot defini 
principii care să ducă la o se
lecție obiectivă. In orice cat, ca 
și In exemplul sportiv amintit, 
selecția trebuie făcută atit Stl- 
mulînd fruntașii, cit șl reducind 
numărul codașilor. Sinecura nu 
duce declt la statuare. Cred eă 
concursurile și atestările (eare 
insă să nu fie simple formali
tăți) constituie cel mal bun mij
loc de seleoție pentru promovări, 
încadrări, specializări in străină
tate etc. Pericolul promovării 
sau menținerii non-vaiorilor este 
mai mare decit cei provenit din 
simpla ocupare necorespunzătoa
re a unui post : In ade
văr, rareori un om de compe
tență inferioară postului pe ca- 
re-1 ocupă tolerează persoane 
mai competente decit el in su- 
bordinea sa. Aceasta duce la 
zdruncinarea unui întreg colec
tiv. Foarte adesea cheia reușitei 
unei acțiuni care implică un co
lectiv este găsirea unui conducă
tor al acțiunii suficient de com
petent ca să se poată Înconjura 
de cel mal buni specialiști.

Silvia Popovlci și Amza Pellea în spectacolul Teatrului de 
Comedie „Un Hamlet de provincie"

ducă mai departe sensurile su
gerate de mine. Nu-mi place 
proza explicită, cu descrieri 
deficitare, cu soluții imuabile. 
Cititorul trebuie obligat să 
gîndească, de altfel el și do
rește aceasta. Cititorul trebuie 
CHEMAT spre literatură, lată 
o competiție minunată, fără 
ciștigător.

— Sau cu ambii parteneri 
cîștigători. Deci, prima carte 
„Nu te lăsa niciodată" vă satis
face exigențele.

— In ceea ce am urmărit, 
da. Și am urmărit să-mi înno
iesc expresia literară, după o 
lungă bătălie cu cuvintele, 
să-mi creez o modalitate pro
prie de exprimare. Dezidera
tul prim : să fiu recunoscută 
într-un text, chiar dacă nu 
semnez. Desigur mai este mult, \ 
foarte mult de făcut. Mai ales 1 
pe linia comunicării, in ceea ce 
mă privește. Sitigura mea 
dorință, cum v-am mai spus, 
este să fiu printre aceia care 
au depistat pulsul epocii lor. 
Și ei sint mulți, astăzi.

— Totuși, nu credeți că în 
prozele unor scriitori tineri, 
chiar foarte dotați, aplecarea 
cu prea multă minuție asupra 
propriului univers sufletesc, a 
unor stări psihice speciale, nu 
satisface tocmai acest dezide
rat ?

— Depinde. Uneori refugiul 
în amănuntul psihologic poa
te stîrni mari și tulburătoare 
ecouri. Totul este CUM faci 
acest lucru.

— Ați vorbit de concizie. 
Ea se referea Și la preferința 
pentru „genul scurt ?“

— Nu mi se pare că o carte 
plicticoasă de 400 de pagini e . f 
mai importantă decit o schiță 
foarte bună. In schiță n-ai 
voie să greșești nimic, fiecare 
cuvînt trebuie să fie foarte e- 
xact, fiecare notație, cu rost. 
Să nu poți scoale sau adăuga 
nimic fără să strici armonia. 
Și pentru că mă întrebați de 
genul scurt, — însuși romanul 
modern „s-a scurtat", este con
struit pe criteriul schiței. Se 
pot cita exemple ilustre. E 
vorba, repet, de „nervii" epo
cii noastre, vreau să-mi comu
nici — căci înainte de a fi 
scriitoare, sînt la rîndul 
cititoare — 
esențiale în

— Scrieți
— iubesc 

Realitatea 
Niciodată literatura nu o va 
egala în dramatism și frumu
sețe. Literatura, oricum am 
lua-o nu se poate să nu știr
bească autenticul. Avem dato
ria să scriem reportaje, repor
tajele acestor zile 
sens 
scapă, în toate complexitatea 
lui. Dar nu reportaje edulco
rate, „literaturizate" ci acel 
gen — numiti-t antireportaj- 
nul, dezbrăcat de „figuri de 
stil" — care să consemneze 
fapte, fapte și oameni. Iată, am 
fost de curind la Leșul Ursu
lui. Vă mărturisesc că în 
cîteva zile, am trăit o experi
ență fundamentală pentru 
mine ca om, ca scriitor. Am 
întîlnit acolo oameni extraor
dinari, 
cotiți 
meni 
Despre 
Despre tot ce 
aceste meridiane trebuie ferit 
exact, că orice poetizare hu 
face decit să strict poezia au
tentică, tulburătoare, a acestor 
existente. E un foiclot al co
tidianului. al Vieții de ftecare 
zi. El trebuie consemnat ea-n- 
tr-o culegere de tente populate.

— La ce lucrați ?
— La o carte... cu care mă 

simt foarte bine. îmi pare rău 
că trebuie t-o predau. Cel mai 
frumos moment din existenta 
unei cărți e scrisul. Prezenta 
colii de hîrtie. Neputința pri
mului cuvînt și... tot ce ur
mează după aceea și nu se poa
te descrie oriclt te-ai strădui. 
Apoi cartea nu-ți mai aparți
ne. E a altora. Iar cartea a- 
ceasta a mea e ambițioasă, 
pusă pe demascări: a fătsuliii 
intelectualism, a falsei edu
cații.

— Un... roman ?
— Da, firește, un roman.
— La viitoarea discuție, am 

să vă întreb dacă 1-aP scris 
ușor !

meu 
cinci adevăruri 

patru cuvinte. 
des și reportaje.
mult reportajul, 

este formidabilă.

al căror
emoționant poate ne

Și vă 
epitetul 
absolut 

ei

rog să nu so- 
exăgerat. Oa- 
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POPULARE

de primăvară
Acum, îh comuna Bărăganul, 

la marginea raionului Brăila, 
s-ar spune că primăvara s-a și 
instalat. O confirmă preocupă
rile oamenilor. Lucrătorii sta
țiunii de mașini și tractoare 
au terminat reparațiile la trac
toarele și mașinile agricole. A- 
cum sînt gata pentru „ofensi
va" din campania agricolă.

Membrii celor două coope
rative agricole de producție 
au și început unele lucrări 
agricole. Inginerul agronom 
Constantin Voinea de la coo
perativa agricolă de producție 
„Bărăganul" ne spunea :

— Am semănat pină acum 
legume timpurii, varză și ro
șii, Patruzeci de atelaje, cite 
10 la fiecare brigadă, trans
portă și clădesc in platformă 
la cimp, gunoiul de grajd. Să- 
mînța a fost condiționată și 
adusă la magazii. Facem acum 
delimitările solelor pe brigăzi 

»și echipe. Uitam să mai spun 
că în ianuarie și februarie am 
dat îngrășăminte pe 800 hec
tare din cele 1 000 cite le avem 
semănate cu grîu și am îngră
șat lucerna pe 150 de hectare. 
Acum așteptăm semnalul pen
tru campania agricolă de pri
măvară. Toate 
toare și restul 
cole sînt puse

Acum, in 
gerilor de deputați în sfatu
rile populare comunale — pri
lej de a face bilanțul realiză
rilor — membrii celor două 
cooperative pot arăta că nu
mai în anul trecut a fost rea
lizată o producție globală de 
peste 23 milioane lei. din care 
numai veniturile încasate se 
ridică la peste 10 milioane lei. 
A crescut averea obștească, 
au crescut și veniturile țăra
nilor cooperatori.

Intr-un singur an, 1566, au 
fost construite în comună a- 
proape 40 de case noi. Bună
starea a găsit ușa deschisă in 
fiecare casă. Țăranii comunei 
au cumpărat zeci de garnituri 
de mobilă, aproape 200 de te
levizoare și 300 aparate de ra
dio. Alături de zeci de mo
tociclete. autoturismele și-au 
anunțat prezența și aici: patru 
cetățeni ai comunei își așteap
tă autoturismele. Valoarea to
tală d mărfurilor vîndute prin 
magazinele cooperativei de 
consum se ridică la peste 11 
milioane lei. N-a trecut an ca 
în comună să nu apară ceva 
nou : bibliotecă, cămin, școală, 
dispensar, turbină electrică, 
magazin universal.

— Stă în putința noastră — 
au spus deputății Lucia Mo- 
roianu, Preda 
Radu și 
vorba să 
vedit că 
planuri, 
din nou

cele 25 de 
mașinilor 
la punct, 
preajmă

trac- 
agri-

ale-

Mihai 
fost 
do- 
alte 
sînt

Ioana, 
ceilalți cîhd a 
facă ceva. Și, au 
așa e. Acum au 
noi gînduri. Ei 
candidați ai F.D.P.

In adunările șt întâlnirile cn 
candtdații, țăranii cooperatori 
din Bărăganul au trasat noi 
jaloane pentru viitorul comu
nei.

Multe propuneri venite tn 
mod deosebit din partea tine
rilor se referă la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a 
comunei. împreună cu ei, toți 
cetățenii comunei au efectuat 
lucrări de muncă patriotică 
evaluate la peste 770 000 lei. 
Aproape 40 000 m.p. spații 
verzi, un teren sportiv de 
13 000 m.p. cît și un parc de 
1100 m.p.

Ulițele satului au început a 
fi sistematizate. S-au îndrep
tat gardurile, s-au reparat po
dețele, s-au văruit pomii și 
s-au amenajat peluze.

Tinerii comunei n-au apu
cat vremurile trecute, nu au 
simțit amarul vieții. înainte, 
diminețile în Bărăgan erau tot 
la fel de frumoase, numai că 
părinții și bunicii tinerilor de 
azi n-aveau timp să le vadă, 
să le observe. Tinerii cunosc 
aceste lucruri însă bine de la 
bunicii șt părinții lor.

Joi după-amiază la căminul 
cultural a avut loc o întîlnire 
a tinerilor din comună cu bă- 
trînul Radu Vintilă în vîrstă 
de 84 de ani. Cei 150 de ti
neri l-au ascultat pe vdrbitor 
despre felul cum se făceau a- 
legerite 'în trecut, despre poli
tica șt rolul bîtei în alegeri. 
L-au ascultat cu interes deo
sebit cei peste 
vor vota acum 
oară în viață.

Un alt bătrîn
anume loc în comună.

De aici au pornit, ne spunea 
el, indicind locul cu mina, Stan 
Pană Vasile, Ilie Casaru și 
mulți alții; nemaiputînd răbda 
viața amară. Au pus mina pe 
furci, pe coase șl pe topoare 
mergînd pină în apropiere de 
județul Brăila. Era tot o pri
măvară, primăvara anului 
1907. Despre acest lucru își 
mai aduc aminte și Tilihoi 
Șerban, în vîrstă de 92 de ani, 
și Iancu Vizireanu, de 87 ani.

Au trecut 22 de ani de viață 
nouă. Oamenii au pus umărul 
și au dat satului chipul dorit.

— La noi, primăvara asta 
începe cu o sărbătoare — ne 
spunea Vasile Rtpa, președin
tele cooperativei agricole de 
producție „Bărăganul".

Intr-adevăr, comuna a îm
brăcat acum straie de sărbă
toare. In această primă du
minică de martie, cei din Bă
răganul ca șt ceilalți cetățeni 
din satele și comunele patriei, 
își vor da votul lor candidați- 
lor F.D.P. E un act important 
— un act al viitorului mai bun, 
prosper, pe care vor să-l dea 
comunei lor. E o sărbătoare a 
primăverii acesteia.

50 tineri care 
pentru prima

ne arătase un
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ACTUALITATEA

PE SCURT

La dispensarul din comuna Corbasca, raionul Adjud

la ora 10,00 la
Sportiv Pantelimon

REPETENȚi LA

ASPECTE DIN VIAȚA NOUA A SATULUI. Școala generală 
de 8 ani din Scornicești, regiunea Argeș

ACT CETĂȚENESC

(Urmare din pag. I)

nu este de loc o întîm- 
plare, ci o seculară în
țelepciune că la un nou 
drum spre mai bine tre
buie să știi nu numai 
cine-ți sînt tovarășii de 
muncă, dar să și cum
pănești bine cine va 
conduce la noul drum, 
comuna.

Săptăminile premer
gătoare acestei zile, 
cînd drumul oamenilor 
din satul românesc este 
ce) al urnei de votare, 
au fost săptămini rod
nice in oprirea, pentru 
a fi trecute pe listele 
de candidați, asupra 
oamenilor cei mai bine 
recomandați de faptele 
lor gospodărești, au 
fost săptămini fructu
oase de bilanțuri — 
peste tot pozitive — a

ceea ce s-a înfăptuit, au 
fost săptămini de cău
tare chibzuită a ceea ce 
trebuie să se facă, prin 
eforturi colective, în 
timpul care ni se des
chide în față. Nenumă
ratele vești ati consem
nat febra creatoare a 
gospodarilor comunelor 
și satelor 
actualelor 
sfaturile 
Și cum
cunoaște de dimineață, 
priviți în aceste ceasuri 
matinale satul 
nesc împodobit 
bătoare, priviți 
rile 
ale 
veți 
tă
valoare de angajament 
al votului lor de azi.

în preajma 
alegeri în 

lor populare, 
ziua bună se

româ- 
de săr- 

chipu- 
hotărîte 
săi și

demne și 
locuitorilor 
avea măsura exac- 
a semnificației cu

Stîlpii de susținere ai unei situații anormale
(Urmare din pag. I)

fiecare tonă de radiatoare, mai 
mult decît la întreprinderea „Fe- 
roemailul" din Ploiești, deși gra
dul de înzestrare tehnică nu su
portă comparație. Această depă
șire este determinată de mai 
mulți factori. Iată cîțiva. Chel
tuielile ocazionate de asigurarea 
cu materiale de calitate mărește 
prețul de cost unitar. Numai de
pășirea consumului de metal la 
piesele turnate din alamă bloc și 
din zinc de cuptor bloc au influ
ențat fn final creșterea cu 6 la 
sută a normei de consum la gru
pa de produse armături pentru 
instalații interioare. Serviciul teh
nologic al uzinei nu a întocmit 
de la bun început un plan optim 
de croire a materialelor, fapt ce 
a favorizat risipa exagerată de 
metal. Apoi, lipsa unui plan de 
omologare a diferitelor produse a 
creat mari neajunsuri în fabrica
rea prototipului unor piese și 
mai ales dificultățile au apărut 
în fabricația de serie.

Din discuțiile purtate cu tov. 
ing. V Popa — tefcnologul șef I, 
rezultă că vinovată este și uzina 
„Oțelul roșu" — care trim tie oțel- 
bandă de slabă calitate și cu 
abateri dimensionale.

Dacă din cele de mai sus re
zultă că vina este împărțită „fră
țește" cu „Oțelul roșu", întreprin
derea nu poate găsi justificarea 
unei lipse condamnabile de gos-

podărire a materialelor. Așa, de 
pildă, în hala 8 a uzinei, lingou
rile de aluminiu sînt aruncate 
pur și simplu in afara magaziei. 
Muncitorii care produc rebuturi 
la turnare, merg în această „ma
gazie" deschisă oricui, iau după 
voie lingourile și le retoamă.

...Neajunsurile însă continuă... 
Corelația dintre creșterea pro

ductivității muncii și creșterea 
salariului mediu n-a fost respec
tată. A existat apoi o larghețe în 
stabilirea normelor de muncă. 
Actualele norme de muncă sînt 
suficient de largi, permițînd o ri
sipă exagerată de timp. La secția 
de radiatoare, bunăoară, normele 
au fost întocmite arbitrar și tre
buie să facă obiectul unor anali
ze amănunțite, științifice, din 
partea normatorilor de aici. La 
bateriile de chiuvetă și galvani
zare, normele sîtit depășite în 
proporție de 170—180 la sută, în 
timp ce în alte sectoare nu se în
deplinesc în mod sistematic.

La aceste pierderi se adaugă 
suma de 23 386 000 de lei, care 
reprezintă valoarea pierderilor 
din rebuturi, la producția marfă 
comparabilă.

Cum de se aruncă atîtea mili
oane ?

— Lucrul cel mai important 
— ne spunea tovarășul L. Lo
rencs — este că actuala tehnolo
gie, aplicată în uzina noastră, nu 
poate asigura rentabilitatea scon
tată. Față de uzinele cu produc
ție similară (băi și radiatoare)

sîntem în urmă. Cantitatea cea 
mai mare de rebuturi se întîl- 
nește la secțiile de radiatoare și 
băi, mai ales la operația de tur
nare. Nu avem nisip cu 0,3 la 
sută părți levigabile și sintem 
nevoiți să folosim nisipul cu 0,5 
la sută părți levigabile. Apoi, 
unii muncitori nu cunosc fn tota
litate întreg procesul tehnologic 
pentru că au o calificare necores
punzătoare. (Cine dacă nu uzina 
trebuie să se preocupe de acest 
lucru ?).

în luna decembrie 1966, la 
turnarea radiatoarelor s-a reali- 
lizat un procent de rebut de 25,9 
la sută. De ce ? Nerespectarea 
regimului tehnologic, aprovizio
narea cu nisip pelioulizat neco
respunzător, necurățirea la timp 
a matrițelor (la radiatoare), lipsa 
fainei de lemn, a amestecului de 
formare, neritmicitatea aprovi
zionării întreprinderii cu aceste 
materiale, strict necesare, (la băi), 
au constituit tot atîtea cauze care 
au „umflat" în final, procentul 
de rebut. După cum se vede, 
marea parte a deficiențelor se da- 
torește unor factori interni, a că
ror îndepărtare revine de drept 
în sarcina conducerii uzinei. Nici 
controlului tehnic de calitate, 
conducerea întreprinderii nu i-a 
acordat atenția cuvenită. Nici 
pînă astăzi CTC-ul nu dispune 
de o documentație tehnică nece
sară (mai ales la echipamentul 
metalic), și ceea ce este și mai 
grav — personalul de control are 
o calificare necorespunzătoare.

Este și normal, ca printre mîi-

nile acestor „controlori" să „sca
pe" la beneficiari piese de proas
tă calitate. Dovada ? Tn ultima 
lună a anului 1966, pe adresa 
uzinei au sosit 16 reclamații, zece 
dintre ele vizînd băile turnate.

*
Analiza noastră s-a oprit aici. 

Pe parcursul ei ne-am putut da 
seama că situația anormală exis
tentă în activitatea economică a 
U.R.E.M.O.A.S. are „stîlpi de 
susținere" care, evident, se cer 
lichidați.

Dincolo de cauzele obiective 
care etu făcut ca fn prezent acea
stă uzină să se situeze printre 
întreprinderile deficitare la capi
tolul eficiență economică, există 
o serie de lipsuri proprii condu
cerii uzinei, altele avînd ca autor 
forul tutelar.

Plenara din decembrie 1966 
impune ca sarcină principală în 
acest an ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități econo
mice. Și, în special lichidarea 
neîntîrziată a acelor situații de 
genul celei de la U.R.E.M.O.A.S., 
unde se înregistrează deficiențele 
despre care am vorbit.

Garanția normalizării situației 
o poate constitui numai o analiză 
completă, multilaterală, care să 
vizeze întregul ansamblu de cau
ze care concură la situația actua
lă și, pe baza acesteia, luarea 
măsurilor corespunzătoare. Este 
de datoria conducerii întreprin
derii să facă acest lucru, e obli
gația forului tutelar s-o sprijine 
pe toate căile.

La Invitația guver
nului canadian, sim- 
bătă a 
tawa o 
mână 
George
prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor 
externe. Delegația va 
purta discuții cu par
tea canadiană asu
pra unor 
privind 
relațiilor 
publica 
România

sediul repre
zentanței comerciale 
a R. P. Polone din 
București, întreprin
derea de comerț ex
terior „Metronex" 
din Varșovia a orga
nizat o expoziție de 
aparate optice, cu- 
prinzînd microscoa-

pe școlare, de labo
rator și biologice, a- 
parate pentru indus
tria petrochimică.

La inaugurarea ex
poziției. care va ră- 
mine deschisă pină 
la 8 martie, au parti
cipat reprezentanți 
ai Ministerului Co
merțului Exterior, ai 
unor întreprinderi 
românești de comerț 
exterior, specialiști 
din întreprinderi de 
specialitate 
pitală.

Au fost 
membri al 
dei R. P. 
București.

dea a fost evocat de 
curînd unul din ma
rile evenimente de 
la începutul secolu
lui al XX-lea — răs
coala din 1907. Sub 
titlul „Jertfa celor 
11 000“, în cadrul u- 
nui simpozion lecto
rii universitari Zaha- 
ria Macovei și loan 
Pușcaș, profesorul de 
istorie 
ru au 
fața 
public
istorlco-socială a 
venimentului amin
tit, cit și ecoul său in 
creația literară și 
plastică a vremii. A 
urmat apoi filmul 
„Răscoala".

• Astăzi 
Complexul 
(capătul tramvaiului 14) se desfă
șoară primul concurs de motocros 
al sezonului. Cbmpetiția este 
dotată cu „Cupa orașului Bucu
rești". Vor lua startul alergători 
fruntași din Brașov, Cîmpina, 
Ploiești și București.

• La „Palatul Sporturilor" din 
Torino s-au încheiat întrecerile 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la floretă fete. Și în 
acest an trofeul a revenit forma
ției sovietice Dinamo Moscova, 
care în finală a învins cu 9—4 
echipa maghiară Ujpest Buda
pesta. Echipa Steaua București 
s-a clasat pe locul trei, obținînd 
o frumoasă victorie cu 9—4 la 
campioana Italiei, formația S.C. 
Torino.

• A început marele concurs 
internațional de natație dc la 
Bremen. în proba de 400 m liber 
(femei), Patty Careto (S.U.A.), a 
obținut timpul de 4’35” 3/10 (nou 
record al S.U.A.). Ea a terminat 
învingătoare și în proba de 400 
m mixt, realizînd 5’25” 6/10. 
Cursa de 200 m mixt (masculin) 
a revenit ini Mark Spitz (S.T’.A.) 
cu 2’14” 2/10. La 800 m liber 
(masculin) a terminat învingător 
John Bennett (Australia) cu 
3’51”.

• în vederea întîlnirii amica
le de. fotbal pe care o va susține 
cu o selecționată divizionară din 
România la 8 martie la Atena, 
federația de specialitate din 
Grecia a comunicat componenta 
reprezentativei locale : Icono- 
mopnlos, Piessas, 
Surpis. Sofianfdls, 
Domazos. S'asslliu, 
dels, Alexiadfs.

Zantetoglu. 
Polvhroniti, 

Yutsos, Si-

(Agerpres)

DUMINICA 5 MARTIE

8,30 — Ora exactă. Buletin 
de știri ; 8,35 — întîlnirea de 
duminică — emisiune pentru 
femei : 9,15 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar: 
Studioul pionierilor; Poșta co
piilor ; 10,30 — Emisiunea
pentru sate ; 12,15 — Concert 
simfonic ; 16,00 — Campiona
tul mondial de patinaj artis
tic (Demonstrații). — Trans
misiune de la Viena ; 18,00 — 
Magazin 111 ; 19,30 — Tele
jurnalul de seară ; 19,50 — In
terpretul preferat : Muzică 
populară Ia cererea telespec
tatorilor ; 20,20 — Documente 
de piatră : Monumente brîn- 
covenești ; 20,40 — Concertul 
laureatilor ; 21,30 — Spectacol 
la Olympia — Paris. Revista 
„Fetele de la Takarazuca" ; 
22,30 — Telesport ; 22,40 —
Telejurnalul de noapte.

Jucători români în întreceri internaționale
• Campionatele internaționale de tenis de la Cairo au continuat 

cu desfășurarea primelor meciuri ale probei de simplu masculin. 
Jucătorii români au obținut victorii, califieîndu-se pentru turul doi 
al competiției. P. Mărmureanu l-a învins cu 6-0, 6-1 pe Khanv 
Khalil (R.A.U.), G. Bosch l-a întrecut cu 6-4, 6-0 pe Mohamed 
Bialy (R.A.U.), iar Ilie Năstase a dispus cu 6-1, 6-1 de Kadry Ga- 
afar (R.A.U.).

• In penultima zi a campionatelor internaționale de tenis de 
masă ale Angliei de la Brighton, Maria Alexandru a învins-o cu 
3-2 pe Agnes Simon (R.F.G.). în semifinale, Maria Alexandru va 
juca cu Mary Shannon, iar Koczian cu Luzova, Eleonora Mihalca 
a întrecut-o cu 3-2 pe Diana Rowe-Scholer, însă în turul trei a 
fost eliminată de Smith. Jucînd foarte bine, Smith a învins-o cu 
3-0 pe Mihalca. In proba de dublu femei, Mihalca și Alexandru 
an învins cu 3-0 pe Heppel, Williams (Anglia).

In proba de simplu masculin, Wright (Anglia) a dispus cu 3-1 
de cîștigătorul competiției de anul trecut, Scholer (R.F.G.).

DEMNITATE !

DACII — cinemascop
rulează la Patria (orele 9; 
11.30; 14; 16.80; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16.15 ; 18.45 ; 21). Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 
16,15; 18,45; 21), Festival
(orele 8,15; 10,30; 12,45; 15;
17,15; 20).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează la Republica (orele 
9,45 i 12 ; 14.15 ; 16.30 ; 18.45 ; 
21). Grivița (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 : 18.15 : 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează Ia Capitol (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18,15;
20.45).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18; 20.30), Viitorul (orele
15 30; 18; 20,30).

DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
CUMINTE

rulează la Doina (orele 11.30; 
13 45; 16; 18.15; 20.30. Pro
gram pentru copii dimineața 
ora 9)

MOSH1. MOSHI — ALO, 
JAPONIA

rulează ta Timpuri Noi (ere
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN MARTOR IN ORAȘ 
rulează la Ciulești (orele 
15,30; 18; 20.301 Lira (orele 
15.30: 18: 20.30).

NIMENI NU VOIA SA MOARA 
rulează la Excelsior (orele 
9 30 12.15 : 15 15 18 : 20.30).
Miorița (orele 9 30 : 12.15 ; 
15 : 17.45: 20 30) Melodia (o- 
rele 8.45 ; 11 : 13.30 : 16 : 18.80; 
21»

IN GENUNCHI MA ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
13 30 In continuare; 18; 
18 30: 2D

VIZITA — cinemascop
rulează la Buzesti (orele
15.30 : 18 : 20,30).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15: 13 30 15.45; 18.15;
20 45) Rahova (orele 15,30 ; 
18 : 20.30)

OMUL niN RIO
rulează1* ft. Unirea (orele 
15.30 : 18 : 20 30).

CERUL ȘI IADUL 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20 15).

(Urmare din pag. I)

exemplu, să poată, cum spunea 
lucrătorul de la I.T.I., să-și scoată 
pălăria în fața lor...

— Viitorii profesori și ingineri! 
zimbeau cu dispreț cițiva oameni 
care asistaseră la scandalul făcut 
de un grup de studenți de la 
agronomie în restaurantul „Mol
dova" .

Intelectuali... Printre cursurile 
pe care le parcurg acum înfri
gurați. nu se află nici un ma
nual de bună comportare, de 
elementare noțiuni de demnitate 
umană, și se pare că ar fi util 
ca uiiii să dea examen și la 
această materie.

Uneori, indignarea este intra
ductibilă. Am auzit in Iași ci- 
teva „coci" care le-au luat apă
rarea acestor tineri care jignesc 
calitatea de student, cu argu
mente... nostalgice . — Ehei,
numai cine n-a fost student nu 
înțelege... Se mai întîmplă să 
meargă fără bilet, sa mai șt che- 
fuiască... Sg întlrriplă, da, la Iași 
chiar foarte des... Taxatoarelor 
de pe linia tramvaiului 6 le este 
frică să plece seara in cursă, nu 
îndrăznesc să facă observație ce
lor care nu iau bilet, de teamă 
a nu isca scandaluri, care de 
multe ori se termină la miliție... 
Unii locuitori din Copou cunosc 
după miezul nopții „muzica" co
șurilor de gunoi rostogolite de 
studenții care-și prelungesc „che
ful pe stradă"...

Este vorba de un lucru simplu : 
lipsa de demnitate, necunoaște
rea unor elementare norme de 
conviețuire socială și, mai mult 
decît toate, călcarea în picioare 
a numelui de student...

Se caută, și se găsesc uneori, 
cauzele acestor manifestări ne
demne. Citez cîteva dintr-o in
formare asupra actelor de huli
ganism al studenților amintiți: 
dorința de a duce o viață ușoară, 
fără preocupări serioase, portarii 
de la cămine sînt necorespunză
tori, permit intrarea străinilor; 
serviciile administrative nu orga
nizează garderobe la cantine (de 
aceea se comit furturi I); antu
rajul ; lipsa de legătură cu fa-

milifle; neorganizarea timpului 
liber—

Să nu ne ascundem după de
get... Studenții nu sint niște copii 
care trebuie conduși de mină 
spre bibliotecă, spre un teatru 
sau cinematograf, spre o atitu
dine responsabilă față de cali
tatea lor de viitori intelectuali și 
educatori. Odată cu carnetul 
de student pe care-l primesc 
in anul l, se consideră că de
vin conștienți de datoriile pe 
care le au fa(ă de societate. Nu 
știu ce vină au portarii, admi
nistrațiile, anturajul, dar știu cit 
de gravă este propria lor incon
știentă și, de ce să nu recu
noaștem, tendința de a fi mena
jați și cocoloșiți. Nu sînt, de cele 
mai multe ori, puși în discuția 
colectivului, a cărui solidaritate 
s-ar putea manifesta, de data 
aceasta, împotriva untlia care jig
nește onoare,a celorlalți ; sînt 
doar sancționați cu avertismente 
mărunte care ti încurajează, sau 
chiar ignorați cu indiferență. 
Sînt puțini cei care figurează pe 
lista, celm certați cu civilizația și 
demnitatea, atît de puțini incit 
ar putea fi considerați o cantitate 
neglijabilă.. Dar ei tocmai asta 
nu vor . prin purtările lor, prin 
scandalurile pe care le provoacă 
țin să-și manifeste „personali
tatea", intr-un mod primitiv și 
penibil... l-ar jigni încadrarea în 
categoria rebuturilor, a oameni
lor buni de pus la index pentru 
că nu găsesc fn ei resurse să se 
înalțe acolo unde așteaptă toată 
lumea să-i vadă 1 ?

trebuie conduși de mină

OGLINDA CU DOUA FETE 
rulează la Artă (orele 8.45; 
11 : 13.15 ; 15.45 ; 18.15 : 20.45). 
Flamura (orele 9; 11.15;
13 30; lfj.45; 18.15; 20.30).
Drumul Sării (orele 15.30 : 18 ;
20.30) ’

EVÂDARE TN TÂCERE 
rulează la Gloria (orele 9,15 ; 
11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

TUNELUL — cinemascop 
rulează la Munca (orele 16; 
18 15 20.30).

GOLGOTA — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15.30 ; 18 ; 29.30 ; duminică 
matineu 11.30).

FIDELITATE
rulează la Flacăra (orele 
15 30 ; IR . 20.30).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop — 

rulează la Moșilor (orele 15 ; 
17,45; 20.30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20.30).

SANJURO — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
15.30 ; 17,45 ; 20)

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9.30 : 
12.45; 16.15; 18,45), Ferentari 
(orele 15.30, 19). Crîngași (o- 
rele 15.30; 19).

FRUNTAȘI PE TARĂ
(Urmare din pag. I)

lurglc, 29 000 tone de fontă, 
25 000 tone de oțel și peste 
34 000 tone laminate finite. 
Productivitatea muncii a cres
cut cu 1,25 la sută fată de sar
cina stabilită în plan : planul 
producției globale a fost rea
lizat în proporție de 102.45 la 
sută iar cel al producției mar
fă în proporție de 103.87 la 
sută obtinîndu-se economii 
suplimentare la prețul de cost 
de peste 18 milioane lei iar 
volumul beneficiilor a depă
șit sarcinile de plan cu 45 mi
lioane lei.

prin hărnicia și 
sa, colectivul de 
gospodăriei agri-

Nota redacției : Este de aș
teptat ca ofensiva împotriva 
unor asemenea purtări s-o des
fășoare organizațiile U.T.C. din 
facultăți, sub conducerea Co
mitetului orășenesc U.T.C.-Iași. 
Pină una-alta ne propunem 
să revenim în acest al doilea 
semestru fn citadela universi
tară de pe Copou să-i fotogra
fiem pe alcoolicii cu carnet de 
student și să ie publicăm chi
purile fn ziar, ale lor și ale pă
rinților lor. să-l vadă lumea 
pe cei ce fac de rfs studenți
mea lașului, ca șl pe cei ce 
i-au educat astfel...

DOUA FILME PE ZI 
INSPECTORUL DE POLITIE 
dimineața
OLANDEZUL ZBURĂTOR — 
după amiază

rulează la Tomis (orele 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,45).

UN MARTOR tN ORAȘ — di
mineața
ZORBA GRECUL — după a- 
miază

rulează la Floreasca (orele 9 ;
11 ; 13.30 ; - 15,15 ; 18 ; 21).

NU SÎNT DEMN DE TINE — 
dimineața
DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
CUMINTE — după amiaza 

rulează la Aurora (orele 
8.4.5 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; —
18.15 ; 20,30).

NU 8ÎNT DEMN DE TINE — 
dimineața
EVADARE IN TĂCERE — după 
amiaza

rulează la Victoria (orele 
9.30 ; 12,30 ; 15,80 — 18,15 ;
20.80).

Cunoscut 
priceperea 
muncă al 
cole de stat Burdujeni a trăit 
emoția unui deosebit eveni
ment. Pentru succesele obți
nute în realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1966, i-a fost 
conferit Steagul roșu și Diplo
ma de întreprindere fruntașă 
pe țară în întrecerea so
cialistă Bilanțul rezultatelor 
sînt 
tele 
ve 
rului 
rea prețului de cost pe kg. de 
carne, obținerea beneficiilor 
peste plan, realizarea sarcinl-

grăitoare, 
individuale 

privind 
mediu

Angajamen- 
și colecti- 

creșterea spo- 
zilnic, reduce-

lor de export au fost depășite. 
Numai valoarea producției 
globale, spre exemplu, a fost 
depășită cu peste 4 milioane 
lei, iar cheltuielile de produc
ție la prețul de cost au fost 
reduse cu aproape 1 500 000 lei.

Cu prilejul înmînării înaltei 
distincții, muncitorii, maiștrii 
și inginerii care au luat cuvîn- 
tul și-au exprimat hotărîrea de 
a-si întregi eforturile pentru 
ridicarea calității întregei acti
vități productive și creșterea 
productivității muncii, pentru 
descoperirea de noi rezerve 
care să asigure realizarea unor 
mari producții de carne.

ION BELDEANU
*

Pentru obținerea înaltului 
titlu de fruntaș pe țară de că-

tre Depoul C.F.R. Caransebeș 
— mecanicii de întreținere și 
reparații au avut un cuvînt 
important de spus, fată cîteva 
cifre, a căror forță sugestivă 
exprimă activitatea pe un an 
de zile a acestui colectiv cu 
media de vîrstă 23 de ani i 
imobilizarea locomotivelor a 
fost redusă față de norma 
plan cu 19,8 la sută ; calitatea 
reviziilor și reparațiilor este 
certificată de cei 577 000 km 
parcurși de fiecare locomotivă 
între două defecțiuni — cu 80 
la sută sporită față de anul 
trecut. Aceste cifre ca și mul
te altele se înmănunchează în 
producția depoului pe anul 
10R6 care este cu 38.55 la sută 
mai mare decît. a anului pre
cedent

MIHAIL DUMITRESCU
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Universitatea 
I. Barcelona 2 000 de 
i denți, profesori, scriitori 

și avocați au organizat în 
ciuda interzicerii de către 

. autorități, o festivitate cu 
1 prilejul împlinirii vîrstei 

de 80 de ani a fostului 
rector Jordi Rubio. Festi
vitatea a fost patronată de 
cunoscute personalități ale 
vieții intelectuale spaniole 
ca R. Pidai, președintele 
Academiei spaniole și vio
loncelistul Pablo Casals. 
La sfîrșitul festivității po
liția a arestat mai multe 
persoane.

t

in diferitele regiuni 
din nord-estul Braziliei 
s-au semnalat in ultime
le zile puternice mișcări 
studențești. In orașul 
Joao Pessoa, capitala 
statului Parahiba, citeva 
sute de studenți ai uni
versității locale au pro
cedat la inmormintarea 
simbolică a „brazilianu
lui necunoscut", „victimă 
a foamei și a opresiunii". 
Poliția a împrăștiat pe 
manifestanți. De aseme
nea, in orașele Belo Ho- 

ț rizonte și Sao Paulo, stu- 
[ denții au organizat mi- 

i linguri, în ciuda interdic- 
i ției autorităților.

Autoritățile venezuele- 
ne au pus în libertate, 
după o detențiune de 78 
de zile, pe președintele 
Federației centrelor uni
versitare din Venezuela, 
Juvencio Pulgar, precum 
și pe alți liberi ai stu
denților. Această măsură 
a fost luată la puțin 
timp după ce s-a anunțat 
oficial restabilirea ga
ranțiilor constituționale.

TEMERI ÎN A.E.L.S.
Asigurările date de Brown, 

ministrul de externe al Marii 
Britanii, la recenta sesiune mi
nisterială a A.E.L.S., că Anglia 
nu-i va trăda pe ceilalți șase par
teneri ai săi în cursul viitoare
lor sale tratative pentru adera
rea la Piața comună, nu i-a li
niștit pe aceștia. Pe de o parte, 
domnește îngrijorarea că în 
cursul tratativelor va fi între
rupt procesul de consolidare a 
Asociației europene a liberului 
schimb, iar pe de altă parte, că 
eventualitatea în care aceste 
tratative vor eșua, perspectivele 
înlăturării antagonismelor din
tre cele două blocuri economice 
vor fi

Hans 
nomlei 
Anglia
în cursul tratativelor cu C.E.E., 
să fie pusă sub semnul întrebă
rii soliditatea acordurilor va
male în vigoare între țările 
A.E.L.S." și că „ar fi absurd să 
se ridice din nou bariere vama
le în cadrul acestei organizații".

compromise.
Schaffner, ministrul eco- 
al Elveției, a declarat că 
„nu trebuie să permită,

Krister Wickman, ministrul 
de finanțe al Suediei, a averti
zat că „există riscurile ca si
tuația să se înrăutățească și 
A.E.L.S. să ajungă într-o pozi
ție și mai proastă, în cazul 
care cererea Angliei va fi 
pinsă de Piața comună".

Ținînd seama de aceste ' 
siderente, alți membri 
A.E.L.S. au sfătuit Anglia să nu 
se grăbească să adere la Piața 
comună. Astfel, K. Willoch, mi
nistrul comerțului al Norvegiei, 
a declarat că „Anglia riscă să 
întîmpine noi obstacole în cazul 
în care va încerca să forțeze in
trarea în Piața comună". Iar 
Lange, președintele A.E.L.S., a 
prezentat perspectivele Angliei 
într-o lumină destul de pesimis
tă : „Există oarecare speranțe 
— a spus el — că vom putea să 
ne îndreptăm, după mal mulțl 
ani, spre o fuziune cu C.E.E. In
tre timp, însă, mai avem multe 
de făcut Ia noi".

în 
res-

con- 
ai

ANGLIA. Modelul avionu
lui „Concorde" la Uzinele 
„British Aircraft Corpora
tion" din Bristol, care ur
mează a fi prezentat tehni
cienilor de la 15 companii 

aeriene

„Pasiunea” turistică
a lui Smith
Sud-Africană 
Incepînd de 
oaspete „pre-

Republica 
găzduiește, 
sîmbătă, un 
țios" : primul ministru al
Rhodesiei rasiste, Ian 
Smith.

Vizita, după cum s-a anunțat 
la Salisbury, este particulară : 
șeful guvernului rhodesian și-ar 
fi exprimat dorința de a veni 
într-o croazieră în Republica 
Africa de Sud. Numai că, după 
cum relatează ziarul sud-african 
„Rand Daily Mail", proaspătul 
îndrăgostit de turism urmează să 
6e întîlnească luni la Durban cu 
„o persoană foarte apropiată 
primului ministru din Africa de 
sud", Johannes Vorster, cu care 
va examina viitorul relațiilor 
comerciale dintre Rhodesia și 
Africa de sud pentru a contra
cara efectul sancțiunilor adoptate 
de Consiliul de Securitate al 
O.'\.U. Se știe, de altfel, că gu
st/nul de la Pretoria a declarat 
de la început că nu va respecta 
nici o măsură luată împotriva 
Rhodesiei fapt care face pe 
observatori să aprecieze că con
vorbirile dintre cei doi urmează 
să ducă la întărirea relațiilor co
merciale rhodesiano-sud-africane.

FRANȚA

PRIMUL SCRUTIN
După o campanie electorală animată care 

s-a încheiat în noaptea de vineri, 28 500 000 
de francezi pășesc astăzi în fața urnelor, în 
primul tur de scrutin al alegerilor legislative. 
Aproximativ 2 100 candidați se prezintă în 
fața alegătorilor solicitîndu-le votul spre a-i 
reprezenta în Adunarea Națională. Urmează 
să fie desemnați 486 deputați (dintre care 470 
pentru metropolă și 16 pentru „teritoriile de 
peste mări").

Alegerile se desfășoară 
pe baza scrutinului majo
ritar uninominal in două 
tururi. La primul tur va fi 
ales candidatul care va în
truni majoritatea absolută, 
adică 51 la sută din numă
rul voturilor exprimate. La 
al doilea tur de scrutin 
(programat pentru 12 mar
tie) va fi declarat ales can
didatul care întrunește nu
mărul cel mai mare de vo
turi (majoritatea relativă) 
cu condiția ca această cifră 
să reprezinte cel puțin 10 
la sută din numărul total 
al alegătorilor înscriși.

In principal, patru for
mații politice se înfruntă 
Ia primul tur de scrutin : 
gruparea pentru cea de-a 
V-a Republică (care unește 
sub o candidatură unică 
partidul U.N.R. și republi
canii independenți și care 
deținea majoritatea în pre
cedenta Adunare Naționa
lă), Partidul Comunist 
Francez, Federația Stîngii 
Democrate și Socialiste și 
Centrul Democratic prezi
dat de Lecanuet. Numai 
gruparea pentru cea de a 
V-a Republică și Partidul 
Comunist prezintă astăzi 
candidați în toate cele 486 
circumscripții electorale. 
Celelalte formații au mai

multe sau mai puține cir
cumscripții „vacante*.

Campania electorală pen
tru scrutinul de azi a avut 
ca teme mari probleme 
constituționale (in special 
urmările eventualei creări 
a unei majorități diferită 
decit aceea care l-a ales pe 
președintele republicii in 
decembrie 1965) și 
economic-social al 
legislaturi (bilanț 
de opoziție). In ce privește 
problemele externe majori
tatea candidaților — ex- 
ceptînd extrema dreaptă — 
au preconizat consolidarea 
orientării de sine stătătoa
re a politicii franceze, dez
voltarea relațiilor cu toate 
țările, o politică de destin
dere, securitate și coopera
re europeană.

Cei mai mulțl observa
tori sint de acord că unul 
dintre rezultatele notabile 
ale efervescenței preelecto
rale este o limpezire și o 
polarizare a pozițiilor prin
cipalelor forțe care acțio
nează pe arena politică. 
S-a remarcat, de aseme
nea, ca o caracteristică a 
momentului electoral ac
tual, tendința de regrupare 
a celor mai importante for
mațiuni politice. In ultimă 
instanță, bătălia electorală

bilanful 
ultimei 
criticat

• angajată intre majorita
tea guvernamentală și for
țele de stingă. In ce priveș
te forțele de stingă, ele au 
realizat acorduri politice și 
electorale minimale care 
prevăd, în esență, ca la cel 
de-al doilea tur de scrutin 
cele trei formațiuni — Fe
derația Stîngii Democrate 
și Socialiste, Partidul Co
munist și Partidul Socialist 
Unificat, să renunțe la pro
priul candidat în favoarea 
candidatului de stingă cel 
mai bine plasat la primul 
scrutin. Toate aceste ele
mente de polarizare deter
mină mulți observatori să 
opinieze, așa 
L’AURORE că 
cînd nu se va 
primul tur de scrutin, re
gruparea corpului electoral 
se va face fără dificultăți 
la cel de-al doilea tur".

Lupta este strinsă șl e 
puțin probabil ca scrutinul 
de azi să aducă o limpezire 
definitivă a lucrurilor (a- 
mintim că la ultimele ale
geri legislative, In 1952, 
numai 96 de candidați au 
fost aleși de la primul tur 
de scrutin, majoritatea ră- 
mînind în balotaj). Evi
dent, optimismul este cu- 
vîntul de ordine al tuturor 
partidelor. Formațiunile 
politice de guvernămînt se 
arată convinse că alegăto
rii le vor urma masiv în 
numele „stabilității politi
ce și economice". Dimpo
trivă, formațiunile din o- 
poziție prezic că succesul 
va fi de partea lor. Desi
gur, dacă s-ar adăuga locu
rile suplimentare pe care 
fiecare partid speră să Ie 
poată cuceri ar trebui lăr
gită mult incinta parla
mentului de la Palais 
Bourbon. Practic pentru ca 
pronosticurile de victorie 
ale opoziției să se împli
nească ar trebui ca parti
dele guvernamentale să 
piardă 40 de locuri in par
lament.

In ajunul scrutinului de 
azi, In pauza de o zi intre 
agitația electorală și întîl-

cum face 
„in cazul 
realiza in

preelectoralFRANȚA. Peisaj

nirea cu urnele, s-a înre
gistrat un record de pro
nosticuri ale institutelor de 
sondaj și diferitelor publi
cații. Ele sint în cea mai 
mare parte contradictorii. 
Ceea ce întrunește însă 
consensul cvasiunanim al 
observatorilor este apre
cierea că multe depind de 
cei circa 25 la sută alegă
tori încă nehotâriți, semna
lați in ultimele sondaje de 
opinie publică și pe care 
presa franceză li numește 
„flotanți". Dacă ne gîndim

că in alegerile din 1962, 34 
de deputați i-au întrecut 
abia cu o mie de voturi pe 
adversarii lor cel mai bine 
plasați, aprecierea greută
ții prezumaților „flotanți" 
apare justificată.

Urnele urmează să deci
dă. Ținind seama de rolul 
Franței in ansamblul 
tuației internaționale, 
zultatele 
tive sint 
res.

si- 
re- 

alegeriior legisla- 
așteptate cu inte- 

v

EM. RUCAR

• ÎN MOMENTUL de față, 
au anunțat sîmbătă autoritățile 
togoleze, „Sfîntul" se află sub 
cheie. Nu este vorba de celebrul 
Simon Tempter, eroul cunoscu
tului serial de televiziune, ci de 
„vraciul" Salifou Mallam. în 
ciuda renumelui său de „om 
sfînt", acesta nu părea că dis
prețuiește deloc bunurile 
mești și se străduia să-și 
vingă credincioșii că 
darul de a înmulți banii. încre- 
zindu-se în cuvintele sale, Pier
re Sirriku, contabilul unui bata
lion din Lome, i-a încredințat 
vraciului „spre înmulțire" solda 
ofițerilor și soldaților, în total 
13 milioane de franci c.f.a.

Credul, contabilul l-a urmat 
pe „sfînt" într-o încăpere mai

lu- 
con- 

posedă

dosnică șl tocmai se pregătea 
să asiste la o ceremonie neo
bișnuită, cînd s-a trezit pe neaș
teptate cu o puternică lovitură 
în cap. Cînd și-a venit în sim
țiri, vraciul și solda batalionu
lui se făcuseră nevăzuți.

După aproape șase luni de 
cercetări, „Sfîntul" Salifou a 
fost arestat în Ghana, grație 
Interpoolului, și adus sîmbătă, 
sub escortă, în capitala togo- 
leză.

■ SECRETARUL general al 
C.E.N.T.O., (Organizația Tratatu
lui Central) A. A. Khalatbary, va 
pleca luni într-o vizită în Ma
rea Britanie și Statele Unite. 
Observatorii politici din Ankara

pun această vizită în legătură 
cu Consiliul ministerial al 
C.E.N.T.O., care urmează să se 
țină la 25 aprilie la Londra. Se 
știe că din C.E.N.T.O. fac parte 
Marea Britanie, Iran, Pakistan 
șl Turcia. Guvernul S.U.A. este 
reprezentat printr-un observa
tor și participă la principalele 
comitete ale pactului, inclusiv 
comitetul militar. Pînă în pre
zent, Khalatbary a vizitat Pa
kistanul și Iranul.

gota. Agenția France Presse, ci
tind surse bine informate, men
ționează că majoritatea soldați
lor care au făcut parte din a- 
ceastă patrulă au fost uciși. Au
toritățile au anunțat că vor pu
blica un comunicat oficial în le
gătură cu acest atac al partiza
nilor, în care vor fi dezvăluite 
noi amănunte.

mată aceeași procedură ca și în 
cazul cererii Libanului de extră
dare a fostului președinte al 
Băncii Intra, Youssef Beidas.

de la Fort Knox
raport al 

de finanțe al
Ministe-

S.U.A.,

l

R. P. POLONA. Imagine de Ia uzinele „Dolmel" din Wroclaw

• VINERI, o subunitate apar- 
tinînd trupelor guvernamentale 
columbiene, a căzut într-o am
buscadă organizată de partizani 
lîngă localitatea Algeciras, la 
aproximativ 350 km. sud de Bo-

• SURSE ale guvernului bra
zilian au declarat că o cerere a 
Austriei de extrădare a crimi
nalului de război nazist Franz 
Stangl, arestat de poliția brazi
liană în orașul Sao Paulo, va fi 
primită în mod favorabil, cu 
toate că între cele două țări nu 
există un tratat de extrădare. 
Sursele au Indicat că va fi ur-

• LA MINISTERUL Afaceri
lor Externe al Franței a avut loc 
o ceremonie consacrată punerii 
în aplicare a primului contract 
din cadrul acordului franco-so- 
vietic de colaborare în domeniul 
televiziunii în culori.

Jean Francois Deneau, șeful 
direcției pentru coordonarea 
măsurilor în domeniul televiziu
nii în culori, a predat ambasa
dorului U.R.S.S. documentație 
tehnică, reprezentînd aportul 
Franței la proiectul comun de 
construire a unor întreprinderi 
pentru producția de aparataj 
destinat televiziunii în culori.

Inteligență
în laborator
Interesanta
experiență

a unui grup 
de biologi

„COLONEII” 
MANEVREAZĂ...

Un 
rului 
publicat vineri, arată că to
talul scurgerilor de aur din 
rezervele americane de la 
Fort Knox au fost anul tre
cut de 571 200 000 dolari, din 
care 430 600 000 au ieșit peste 
graniță, iar 140 600 000 au fost 
consumați în interior pentru 
necesități industriale și pen
tru alte scopuri. Convertirile 
de dolari făcute de Franța 
s-au menținut la un nivel ri
dicat pînă în trimestrul IV, 
cînd Italia a devenit „princi
pala responsabilă pentru 
scurgerile de aur american 
în străinătate”. In primele 
trei trimestre, cumpărările 
de aur american de către 
Franța au depășit cu apro
ximativ 50 la sută totalul 
pierderilor cauzate de con
vertirile de dolari făcute de 
țările străine.

Disputa

Televiziunea națională congoleză (Kinshasa) și-a întrerupt 
vineri seara emisiunea cotidiană pentru a anunța că procesul 
intentat lui Chombe, fost prim-ministru al Congoului, (Kin
shasa), începe la 6 martie a.c. EI va fi judecat în contu
macie de către înaltul tribunal militar excepțional, creat în 
mai 1966 și destinat anchetării și condamnării trădătorilor 
de patrie.

Judecarea „cazului Chombe" a 
fost anunțată pentru prima dată 
în urmă cu aproape cinci luni, 
cînd guvernul de la Kinshasa a 
dat publicității o declarație în 
care se menționa că fostul prim- 
ministru este acuzat de „crimă 
și trădare față de statul congo
lez", precizindu-se că va fi des
chisă o anchetă în acest sens. 
Declarația a urmat după ce a- 
genția France Presse a transmis 
o știre anunțind descoperirea ri
nei tabere de mercenari recru
tați de Chombe și care erau pre
gătiți în sudul Franței în even
tualitatea unui complot împotri
va Congoului.

Se știe că deși Cliombe a pri
mit cu satisfacție vestea loviturii 
de stat care l-a adus la putere 
pe generalul Mobutu (întrucîl 
era angajat în plină luptă pen
tru putere cu fostul președinte 
Kasavubu), între noua echipă 
prezidențială și el au început să 
apară destul de repede o serie 
de neînțelegeri care au culminat 
cu înlăturarea sa din guvern. 
Pretextînd un concediu în străi
nătate, Chombe a plecat cu în
treaga familie în Belgia, de un
de n-a încetat să recruteze mer
cenari pentru o eventuală lovi
tură de stat, care l-ar putea rea-

Procesul
Chombe

duce, evident cu sprijinul puter
nicelor cercuri financiare belgie
ne ca fi al rasiștilor rhodesieni 
și sud-africani, la conducerea 
Congoului. Guvernul de la Kins
hasa a întreprins atunci o serie 
de demersuri pe lingă guvernul 
belgian pentru a putea obține 
extrădarea fostului prim-ministru. 
In cele din urmă, Chombe a fost 
obligat să se instaleze la Madrid, 
unde se pare că se află și în 
momentul de față.

In prezent, a precizat postul 
de televiziune congolez, anche
ta în legătură cu activitatea anti- 
congoleză a lui Chombe a luat 
sfîrșit, rămînînd ca înaltul tri
bunal excepțional să judece pro
cesul ți să pronunțe sentința. 
Conform legilor țări, care prevăd 
pentru înaltă trădare pedeapsa 
capitală, se pare că fostul prim- 
ministru va fi condamnat la 
moarte în contumacie.

Trei biologi britanici, Za- 
menhof, Mosley și Schuller, 
au făcut recent o experien
ță senzațională despre care 
se vorbește foarte mult în lu
mea științifică. Ei au injectat 
extrase de glande hipofizare 
bovine unor femele de ani
male de laborator, cînd aces
tea erau pe punctul de a 
naște. Acestui complex hor
monal ei i-au adăugat deci 
hormoni de creștere.

Hormonii respectivi au ac
ționat asupra fetusului: din 
punct de vedere statistic, noii 
născuți au cîntărit cu puțin 
peste 2 la sută mai mult de- 
cît subiectele normale la naș
tere, rezultat, de altfel, pre
vizibil.

Greutatea creierului a cres
cut însă cu 17 la sută. Mai 
mult încă, numărul neuroni
lor, în raport cu unitatea de 
suprafață a cortexului, a fost 
superior cu peste 60 la sută 
față de normal.

Hormonii de creștere ac
ționează deci în mod cu to
tul deosebit asupra celulelor 
cerebrale. Acest lucru nu s-a 
putut însă cunoaște pînă în 
prezent, deoarece celulele 
respective nu se mai înmul
țesc după naștere.

Întrucît este mai mult de- 
cît probabil că inteligența 
este în funcție de numărul 
neuronilor creierului, reiese 
limpede că experiența descri
să ar putea reprezenta un 
mijloc de a contribui la dez
voltarea inteligenței.

în „țara foametei celei mai crunte", cum a denumit savantul 
brazilian J. de Castro, Salvadorul, au loc alegeri prezidențiale. Cei 
patru candidați, reprezentînd formațiunile politice legale, și-au în
cheiat campania electrorală. Partidul „coaliției naționale", de gu
vernămînt, este reprezentat de ministrul de interne, colonel Fi
del Sanchez Hernandez, apreciat ca exponent al cercurilor de 
dreapta. Abraham Rodriguez, lider și candidat al partidului demo- 
crat-creștin, este un alt pretendent la scaunul prezidențial. Partidul 
„popular Salvadorian" și-a ales reprezentantul în persoana lui Al
varo Martinez, fost director al unei companii comerciale, care, po
trivit agenției FRANCE PRESSE, nu a evitat în cadrul campaniei 
electorale să-și manifeste deschis poziția sa de extremă dreaptă.

In sfîrșit, ultimul candidat, dr. Fabio Castillo, a fost desemnat 
din partea „Acțiunii renovatoare", organizație care grupează for
țele politice de stingă. Din cei patru, dr. Castillo, fostul rector al 
Universității din San Salvador, este singurul care în condițiile des
fășurării unui scrutin normal ar putea avea șansele cele mai se
rioase. Dacă ținem însă seama că în Salvador, coloneii s-au „impus" 
în ultimii ani răsturnînd mai multe guverne, n-ar fi exclus ca și 
de astădată, făcînd uz de prerogativele „legale" să fie instalat un 
nou ofițer în fruntea statului.

Consecințele guvernării juntei s-au făcut simțite asupra întregii 
vieți politice, economice și sociale a țării. O serie de organizații 
progresiste au fost interzise. Astfel, Partidul revoluției din aprilie 
și mai, („Abril y Mayo") criticînd autoritățile pentru măsurile anti
democratice luate împotriva elementelor progresiste, a fost pus în 
afara legii. Motivul: „principiile și obiectivele acestei organizații 
nu sînt suficient de clare".

După cum scria săptămînalul mexican SIEMPRE „economia 
Salvadorului se află în pragul falimentului...". 14 familii de latifun
diari posedă 52 la sută din suprafețele destinate agriculturii în timp 
ce la 92 la sută din populație îi revine numai 48 la sută din pă- 
mîntul ambii. Datorită subalimentației cronice, la fiecare 32 de mi
nute moare un copil care n-a atins vîrsta de cinci ani. De altfel, 
vîrsta medie a locuitorilor acestei republici latino-americane abia 
ajunge la 21 de ani. Lipsa de interes a guvernelor care s-au succe
dat la conducerea țării se reflectă pregnant în situația învățămân
tului. 70 la sută din populația țării este analfabetă. Numărul co
piilor care nu pot urma cursurile niciunei școli (fie din penuria de 
localuri școlare, fie că sînt nevoiți să muncească de mici pe planta
țiile de bumbac sau cafea pentru a-și cîștiga existența) se ridică la 
circa 300 000. Nici în domeniul asistenței sanitare situația nu este 
mai bună. După cum relata unul din foștii miniștri ai sănătății pu
blice, în ultimii 50 de ani în această țară nu a fost construit nici un 
spital.

Larga mișcare de opoziție, desele răscoale ale peonilor, amploa
rea frământărilor studențești au determinat junta „constituțională" 
în fruntea căreia se află colonelul-președinte Julio Rivera să 
acorde unor organizații din opoziție dreptul ca, în limita prevederi
lor „legale", să se prezinte la alegerile din 5 martie. Rămîne de'vă- 
zut cît de largi sînt „limitele" preconizate de autoritățile unei țări, 
unde de 30 de ani domnește dictatura.

tripartită
A doua amînare

a tratativelor

de la Londra

T. I.

Amînarea pentru a doua oară, 
în decurs de o săptămînă a trata
tivelor tripartite anglo—ameri
cano—vest-germane în problema 
cheltuielilor de întreținere a tru
pelor britanice și americane sta
ționate în R.F.G. a pus încă o 
dată în lumină serioasele diver
gențe care se opun în continua
re găsirii unei soluții în aceas
tă problemă. Nici Germania oc
cidentală și nici Statele Unite 
n-au făcut vreo ofertă privind 
compensațiile cerute de Marea 
Britanie, care se ridică pentru a- 
nul financiar 1967—1968 la 94 
milioane de lire sterline în de
vize. Reprezentantul Marii Bri
tanii, George Thomson, a arătat 
că în această problemă poziția 
guvernului său rămîne neschim
bată și dorește să obțină un răs
puns satisfăcător din partea par
tenerilor săi pînă la 11 aprilie, 
data aprobării bugetului, sau cel 
mai tîrziu pînă la 9 mai, cînd 
urmează să aibă loc conferința 
miniștrilor apărării ai N.A.T.O.
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