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1N DEZBATERE

PROIECTUL DE STATUT

ORGANIZAREA

D ezbatem în a- 
ceste zile pro
iectul noului 
statut al coo
perativei agri
cole și celelal
te documente 
elaborate pe 
baza indicații

lor Congresului al IX-lea și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
11-12 noiembrie 1965. în pers
pectiva viitorului, jalonat de 
istoricele hotărîri ale Congre
sului, analizăm cu multă aten
ție drumul parcurs, oprim pen
tru a dezvolta, ceea ce a fost 
bun, chibzuim asupra unor noi 
măsuri de creștere a produc
țiilor.

Cu multă atenție am analizat 
organizarea muncii din coope
rativa noastră care, așa cum 
precizează și proiectul noului 
statut, trebuie să aibă un ca
racter științific. în 12 ani de 
activitate am experimentat și 
noi diferite metode de organi
zare a muncii. Organele de 
partid și de stat, prin îndrumă
rile pe care ni le-au dat, ne-au 
ajutat să înțelegem că esenția
lul în organizarea muncii in
tr-o cooperativă agricolă de 
producție este să se pornească 
de la un studiu atent al condi
țiilor locale, al sarcinilor pre
zente și de perspectivă a coo
perativei, a experienței și pre
gătirii membrilor cooperatori. 
Un asemenea studiu am făcut 
noi cu trei ani în urmă. Pe 
baza lui am trecut, apoi, la or
ganizarea muncii în coopera
tivă. în primul rînd am ținut 
seama de faptul că pămînturile 
noastre sînt împărțite în două 
de apele Oltului. Ne gîndeam 
mai de mult și chiar începu
sem unele lucrări de irigații. 
Cu toții știam însă că irigațiile 
cer un volum mare de muncă 
și, odată cu aceasta, o speciali
zare corespunzătoare. In or
ganizarea de pînă atunci a 
muncii, ținusem seama numai

de primul criteriu. Pe conside
rentul că irigațiile cer un vo
lum sporit de muncă șî vrînd 
să facem o organizare „echita
bilă", în fiecare an treceam 
suprafețele irigate altei brigăzi, 
fapt care făcea ca oamenii să 
nu cunoască specificul fiecărui 
teren cultivat. Ca urmare am 
constituit 3 brigăzi de irigații 
cu cîte 140 de oameni fiecare. 
De la început am stabilit ca te
renul să le fie repartizat pen
tru un mare număr de 
ani. Astfel, răspunderea în 
muncă a crescut foarte mult. 
Iată un aspect semnificativ. 
Dacă înainte vreme brigadierii 
știind că în anul următor nu 
vor mai lucra aceleași terenuri 
se ocupau mai puțin de înde
plinirea planului de fertilizare, 
acum avem de a face cu o în
trecere între brigăzi pentru în
corporarea a cît mai multe în
grășăminte chimice și naturale 
și pentru alte lucrări de îm
bunătățiri funciare.

în aceeași măsură a crescut 
și răspunderea pentru califi
care, pentru specializare. în 
primul rînd oamenii executînd, 
ani Ia rînd, lucrări de irigație 
au reușit să se familiarizeze cu 
ele, să le cunoască. în același 
timp conducerea cooperativei a 
avut posibilitatea să organi
zeze în aceste brigăzi forme 
corespunzătoare de calificare. 
La cursurile agrozootehnice de 
iarnă membrilor acestor bri
găzi le-au fost expuse lecții 
despre amenajarea lucrărilor 
de irigații, tehnica irigării, dez
voltarea plantelor în condiții 
de irigare. Pentru ei au fost 
organizate vizite la gospodării 
de stat și cooperative vecine 
cu o bună experiență în cul
tura irigată.

Ing. NICOLAE STAICU 
cooperativa agricolă 

„Tractorul", comuna Băbiciu, 
raionul Caracal

(Continuare tn pag. a Il-a)

In lumea miraculoasă, pasionan tă a laboratorului (Biochimista
Sanda Rădulescu și cercetătoarea Doina Popescu de la Insti
tutul de biochimie al Academiei Republicii Socialiste România)
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în anii1 construcției socialiste, parti
dul și guvernul, acordînd o atenție 
susținută dezvoltării mereu ascendente 
a economiei naționale, avîntului neîn
trerupt al forțelor de producție, au luat 
totodată măsuri pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării oamenilor muncii. 
Ingrijindu-se necontenit de asigura
rea unor condiții de locuit cît mai'bune 
pentru cei ce muncesc, statul nostru a 
alocat an de an fonduri tot mai impor
tante pentru construcțiile de locuințe. 
Numai în. perioada 1960—1965 au fost 
construite din fondurile statului 270 000 
de apartamente, de peste 2,6 ori mai 
mult decît în perioada precedentă de 
6 ani. Sute de mii de familii de oameni 
ai muncii s-au mutat în acești ani în 
locuințe noi.

Congresul aT IX-lea al partidului a' 
adoptat un vast și luminos program de 
tnflorjre multilaterală a României so
cialiste. O dată cu dezvoltarea impe
tuoasă a industriei și agriculturii, cu 
avîntul culturii și științei, în anii cin- , 
cinalului se va ridica în continuare ni
velul de trai al poporului. Partidul și 
guvernul vor acorda mai departe o 
atenție deosebită construirii unui volum 
mereu crescînd de locuințe din fondu
rile statului, cu un grad sporit de~con- 
fort, care vor contribui la îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. în perioada 1966—1970 se vor 
construi din fondurile statului circa 
300 000 de apartamente.

Ca urmare a volumului crescînd al 
veniturilor de care dispune populația 
și a posibilităților ei sporite de eco
nomisire a mijloacelor bănești — ex
presie a ridicării • continue a nivelului 
de trai al celor ce muncesc — nume
roși cetățeni și-au exprimat dorința de 
a-și construi locuințe proprietate per
sonală. Partidul și guvernul, venind în 
întîmpinarea acestor cereri, consideră 
că există condiții pentru construirea 
de locuințe proprietate personală din 
mijloace bănești proprii ale cetățenilor 
de la orașe, cu sprijin din partea sta
tului.

în acest scop, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și Consi
liul de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. ■ ....... . , .

DE MÎINE
însemnări de la Conferința 

organizației orășenești București 
a U.T.C.

HOTĂRĂSC:

In schela petroliferă de la 
Moșoaia, regiunea Argeș, se lu
crează la punerea în funcțiune 
a unor noi instalații pentru 
supravegherea automată a 
sondelor. Aproximativ 180 de

Fișe de pontaj
nepontate

imineața, în ju
rul orei 7, dru
murile care duc 
la cea mai mare 
uzină ploieștea- 
nă, „1 Mai", cu
nosc o animație 
deosebită. Mun
citori, tehnicieni, 

ingineri grăbesc spre locurile de 
muncă. Din pîlniile difuzoarelor 

t o melodie veselă, în
treruptă din când în cînd de ne
lipsitele binețe cu care-i întîmpi- 
nă uzina.

Începe o nou zi de muncă.
In secția uzinaj asistăm la pre

luarea schimbului de către schim
bul I. Rînd pe rînd mașinile își 
fac auzite „vocile" de lucru. Oa
menii încep munca de fiecare 
dată intr-un ritm și cu o energie 
înviorătoare : sarcinile de produc
ție ale schimbului respectiv tre
buie îndeplinite cu succes. Este 
doar angajamentul pe care și Ta 

' i aici în tn-

I muncă. Di 
se revarsă

I
I
I
I
Idoar angajamentul pe 

asumat colectivul de 
trecerea socialistă.

I
Ischir.

Cele
fost.

I
• puncte indicatoare
I în ritmul general.
• .. Strune ari îl. Pel

I
Ineții. „Fac , 

dă foarte urgentă", 
zează tovarășul inginer.

1 fruntea sa apare o 
de încordare :

Inginerul Horia Dobrescu, ou 
care ne întreținem, își aruncă 
privirea peste graficul de lucru al 
schimbului care abia s-a încheiat. 
__ j mai multe din lucrări au 
fost executate. Pentru cele mai 
multe — calificativul „bine". Iată 
insă pe graficul inginerului și niș
te semne care atrag atenția, mici 
puncte indicatoare ale unor goluri

...Strungarul Petre Tudor a lip
sit nemotivat. Piesele rămase a- 
cum în restanță vor trebui exe
cutate în primele ore ale dimi
neții. „Fac parte dintr-o coman- 

( urgentă", pred- 
Pe 

cută 
_______ problema tre

buie rezolvată prin efortul altor

tovarăși. Unul a lipsit și iată-i p» 
alții obligați să rezolve încurcă
turile rămase în urma lui ! „Ce 
să facem ?" — se străduia tova
rășul inginer să găsească o re
zolvare. Pe cine și de unde să 
luăm ca să execute piesele pe 
care trebuia să le lucreze Tudor ?

sonde repartizate la două po
sturi de comandă vor fi co
nectate la aceste instalații. 
Astfel, sondorul care pînă de 
curînd trebuia să se deplaseze 
de la o sondă la alta, ziua și 
noaptea pe orice anotimp, pen
tru a controla procesul tehno
logic, urmărește acum de la un 
pupitru de comandă desfășu
rarea acestuia. Cir ajutorul u- 
nei instalații de telecomandă, 
proiectată și construită în țară 
se poate controla funcționarea 
a. zeci de sonde. Avantajele 
sînt numeroase: controlul se 
face în mai puțin de două mi
nute, avariile se pot detecta 
cu ușurință, ceea ce înlesnește 
luarea unor măsuri imediate 
pentru înlăturarea lor; se re
duc totodată pierderile de pro- 

l de oprire a

In prezent, supravegherea și 
controlul automat se aplică la 
cîteva. sute de sonde din regi
unile Ploiești, Bacău, Argeș.

(Agerpres)

Art. 1. Cetățenii domiciliați în orașe 
pot să-și construiască locuință-proprie
tate personală, pentru ei și familia lor, 
din mijloace bănești proprii, cu spriji
nul statului, în condițiile prezentei 
hotărîri.

Art. 2. Pot beneficia de sprijinul sta
tului pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală cetățenii care, Ia 
data cînd solicită sprijinul, au depuse 
la Casa de Economii și Consemnațiuni 
sume care reprezintă cel puțin 30 la 
sută din valoarea locuinței.

în cazul locuințelor grupate în clă
diri cu un " ’
cu cerințe speciale asupra mărimii și 
distribuției încăperilor, cu un grad 
sporit de 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
trebuie să reprezinte cel puțin 40 la su
tă din valoarea locuinței.

număr mic de apartamente,

cu un grad 
confort, suma depusă la 

Consemnațiunî

Art. 3. locuințele care fac obiectul 
prezentei hotărîri se vor putea executa 
numai în clădiri care vor fi în întregi
me proprietate personală a cetățenilor, 
după cum urmează:

— în clădiri cu apartamente ce se 
execută pe baza proiectelor curente, 
folosite pentru locuințele ce se finan
țează din fondurile statului și care vor 
putea avea, la cerere, un grad mai ri- . .
dicat de finisare și echipare ; .

—• în clădiri adaptate Ia condiții spe
ciale de amplasament, pe'bază de pro
iecte unicate. '

în scopul construirii de locuințe pro
prietate personală, cetățenii se pot a- 
socia între ei pentru a coopera la exe
cutarea de locuințe, în. conformitate cu • 
tipurile alese, în clădiri cu mai multe 
apartamente.

Art. 4. Statul sprijină construirea de 
locuințe proprietate personală prin a-, 
tribuirea de terenuri în folosință, prin 
proiectarea și construirea locuințelor 
de către organizații stabilite în acest 
scop, prin acordarea de credite pe ter
men lung, precum și prin acordarea 
altor avantaje prevăzute în prezenta 
hotărîre.

Cetățenii pot beneficia o singură dată 
de sprijinul statului pentru construirea 
de locuințe proprietate personală.

Art. 5. Construirea de locuințe pro
prietate. personală se face pe bază de 
contracte încheiate între cetățeni și or
ganizațiile stabilite în acest scop de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și ale orașelor Bucu
rești și Constanța.

Art. 6. Valoarea locuinței se va sta
bili pe baza prețului de deviz pe obiect, 
în care materialele vor fi calculate la 
prețurile cu ridicata ale întreprinderii, 
iar manopera pe baza salariilor și a in
demnizațiilor în vigoare. în valoarea 
locuinței se va include costul proiectu
lui, al racordurilor și al branșamen
telor, precum și un beneficiu de 3 la 
sută pentru organizația de construcții 
și un comision de 2 la sută pentru or
ganizația care încheie contractul de 
construcții cu beneficiarul locuinței.

Art. 7. Locuințele se vor executa și 
preda contractanților în termenul sta
bilit prin contract.

Art. 8. Terenul destinat construcți
ei de locuințe proprietate personală se 
atribuie beneficiarului contractului, 
fără plată, în folosință pe tftnp nelimi
tat, de către comitetul executiv al sfa
tului .popular regional, cel al orașului 
București sau Constanța, pe teritoriul 
căruia se va construi locuința.

Art. 9. Locuințele construite în con
dițiile prezentei hotărîri sînt exceptate 
de la aplicarea dispozițiilor privitoare 
la normarea spațiului locativ. De ase
menea, aceste locuințe sînt scutite de 
impozitul pe clădiri timp de 10 ani de 
la darea lor în folosință.

Contractele pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală și contrac
tele de împrumut încheiate cu Banca 
de .Investiții sînt scutite de orice fel 
de taxe.

Art. 10. Solicitanții care depun avan
suri mai mari decît limitele minime 
prevăzute la art. 2 vor beneficia de o 
bonificație de 2,5 Ia sută pînă la 5 la 
sută, calculată la diferența depusă în 

, plus, potrivit normelor ce se vor sta
bili de către Ministerul Finanțelor.

Cetățenii care în urma construirii de 
locuințe proprietate personală elibe
rează apartamente proprietate de stat 
— deținute în folosință exclusivă, do
tate cu instalațiile uzuale complete — 
beneficiază de o bonificație de 2,5 la

i

însemnări pe

unei discuții

disciplina în

cu tinerii de

marginea

despre

producție

la Uzina

„1 Mai" Ploiești

Și asta cu atît mai mult cu cit 
au mai lipsit și alții ca el!

Ce motive, ce situații compli
cate de viață — ne-am întrebat 
noi — puteau să-l determine pe 
un tînăr să producă asemenea în
curcături ? I s-o fi întîmplat o- 
mului ceva grav, ne-am zis. Ani 
revenit a doua zi la uzină. Petre 
Tudor arăta foarte bine dispus.

— M-a durut o măsea, a expli
cat el.

— Dar miercuri ? a întrebat 
cineva.

— Miercuri am fost la uzină-., 
dar am venit tîrziu... n-a mai 
avut cine să-mi dea de lucru... 
Sîmbătă, e drept, nu m-am putut 
scula...

—■ Un mare ajutor ne-ar da 
organizația U.T.C., ne-au spus 
cițiva tovarăși din conducerea

ducție și timpul 
sondelor, 

secției uzinaj, dacă s-ar preocupa . 
mai îndeaproape de educația u-1 
nor tineri ca Tudor. E limpede | 
ce „motive" îi determină să lip- 
sească: nu „măsele" ci... lipsa de I 
răspundere produce încurcăturile ] 
de care vorbeam.

La discuție se afla și Gheorghel 
Domnica, secretarul biroului or-1 
ganizației U.T.C. din hala 1 uzi
naj. Petre Tudor, strungarul, nu. 
face parte din organizația U.T.C. 
al cărei secretar este Domnica. 
Insă secretarul biroului organiza-1 
ției U.T.C. are înscris în agenda | 
sa cîteva nume: Teodor Tîrziu, 
Tache Stanciu... Din fișele del 
pontaj reiese că în urmă cu două | 
trei luni aceștia deveniseră „abo- 
nați" la cite o absență său două I 
pe lună. Faptul nu a putut trece | 
neobservat. S-a stat de vorbă cu 
ei, biroul U.T.C. a căutat să cu
noască preocupările acestor tineri 
în afara uzinei, cu alte cuvinte a 
fost urmărită îndeaproape întrea-1 
ga lor activitate. S-a aflat astfel | 
că lui Tîrziu îi place boxul. Or
ganizația U.T.C. a luat legătura I 
cu antrenorul, s-au sfătuit cum | 
trebuie procedat. La următorul 
antrenament, Tîrziu a rămas sur
prins că nu este primit în sală. 
La uzină, a doua zi, Tîrziu l-a 
căutat pe secretarul biroului orga-1 
nizației U.T.C. li cerea să inter-1 
cină pe lingă antrenor să-l pri
mească din nou la sală. Secretarul I 
i-a promis sprijinul. Dovada că | 
tînărul Tîrziu a înțeles bine că 
sprijinul acordat se găsește în pri-1 
mul rînd în rezultatele pe care | 
le obține acum în producție. De 
trei luni pe fișa sa de pontaj nu

V. DINULESCU

(Continuare tn pag. a Il-a)

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

sută la valoarea locuinței, chiar dacă 
depun avansurile minime.

Bonificațiile prevăzute de prezentul 
articol se pot cumula.

Art. 11. Banca de investiții va acorda, 
la cererea cetățenilor care au încheiat 

' în ’condițiile prezentei hotărîri contrac
te pentru construcții de locuințe pro
prietate personală, împrumuturi pen
tru plata diferenței între suma depusă 
la. încheierea contractului și valoarea 
locuinței.

Suma acordată cu titlu de împrumut 
se va vira de către Banca de Investiții 
în contul organizației care a încheiat 
contractul de construcții cu beneficiarul 
locuinței.

împrumutul se acordă pe termen de 
cel mult 15 ani, rambursabil în rate lu
nare egale, cu o dobîndă anuală de 1 la 
sută.

La valoarea ratelor lunare neachitate 
în termen, se percepe o dobîndă anuală 
de 6 la sută.

Contractul de împrumut încheiat cu 
Banca de Investiții constituie titlu 
executoriu.

Art. 12. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale și ale o- 
rașelor București și Constanța vor lua 
măsuri pentru :

a) stabilirea amplasamentelor pe te
renuri libere, dotate cu lucrările edili
tare necesare, pe care se vor construi 
locuințe, în conformitate cu prevederile 
schițelor de sistematizare ale orașe
lor;

b) întocmirea de către organizațiile 
stabilite în acest scop a documentații
lor tehnice necesare executării locuin
țelor, adaptării acestora la cerințele 
solicitanților, precum și executarea de 
machete ale apartamentelor pentru a fi 
puse la dispoziția cetățenilor spre ale
gere ;

c) stabilirea organizațiilor locale de 
construcții care vor executa lucrările.

Art. 13. în caz de înstrăinare a lo
cuinței construite în condițiile prezentei 
hotărîri, se transmit asupra dobîndi- 
torului toate drepturile și obligațiile 
rezultate din contractul de construc
ție, precum și cel de împrumut cu Ban
ca de Investiții, dacă este cazul. O dată 
cu transmiterea dreptului de proprie
tate asupra locuinței, se transmite și 
dreptul de folosință asupra terenului 
pe care este amplasată construcția.

înstrăinarea locuințelor înainte de 
rambursarea creditului bancar se ya 
putea face numai cu acordul prealabil 
al Băncii de Investiții.

de Economii și Con- 
organiza acțiunea de 

vederea construirii de 
introducerea unui „li-

Art. 14. Casa 
semnațiuni va 
economisire în 
locuințe, prin
bret de economii pentru construirea de 
locuințe". Posesorii acestor librete vor 
participa Ia trageri la sorți cu cîști- 
guri în bani. Fondul de cîștiguri se va 
constitui dintr-o dobîndă anuală de 3,5 
la s-ută asupra sumelor depuse.

Art. 15. Ministerul Justiției, împre
ună cu Ministerul Finanțelor, Comite
tul de Stat al Planificării și Comitetul 
de Stat pentru îndrumarea și Contro
lul Organelor Locale ale Administrației 
de Stat, va prezenta Consiliului de 
Miniștri propuneri de acte normative 
prin care să se pună de acord legislația 
în vigoare cu prevederile prezentei ho
tărîri.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

NEW DELHI

Una din străzii» cartierului Grigoresau dln Gluj

Excelenței Sale Domnului 
GU LZARIEAL NAN DA 

Prim-mlnlstru al Indiei

ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Am aflat cu întristare des
pre pierderea grea suferită de 
către poporul indian prin în
cetarea din viață a primului 
ministru Lal Bahadur Shasțri. 
în numele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, 
transmit Excelenței Voastre, 
guvernului indian și familiei 
îndoliate întreaga noastră 
compasiune și cele mai since
re condoleanțe.



Cu prii ejul Zilei Unirii

Excursie documentară
După cum ne informează 

Oficiul Național de Turism — 
Agenția București, se organi
zează cu prilejul zilei de 24 ia
nuarie — Ziua Unirii Princi
patelor — o excursie docu
mentară la Iași cu autocare
le timp de trei zile ji jumăta
te. Pe parcurs se va face opri
re în orașul Bacău, iar în ora
șul Iași excursioniștii vor vi
zita Muzeul Unirii, bojdeuca 
lui Creangă, Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri", Muzeul 
regional din Palatul Culturii, 
Turnul Goliei, precum și noi
le cartiere de locuințe din lo
calitate.

♦
Pentru vacanța de iarnă a 

studenților, agenția din Bucu
rești a O.N.T. Carpați organi
zează excursii la cabanele din 
masivii Bucegi, Gîrbova și 
Piatra Mare.

O epocă intr-o monografie * *)

*) Petru Comarnescu : LU
CHIAN (colecția „Oameni de 
stemă’, Ed. Tineretului).

• Selecționata de tinerel a țâ
rii noastre la totbal lșl continuă 
pregătirile In vederea apropiatului 
turneu internațional care va Înce
pe la 22 ianuarie in Italia. După 
un meci de verificare, pe care-1 
vor susține duminică pe stadionul 
„23 August’, In compania echi
pei de juniori UEPA sau Steagul 
Roșu Brașov, selecțlonabiili vor 
pleca In Italia la 18 ianuarie.

membrilor echipei — pentru 
determinarea calității lucrări
lor, respectarea indicațiilor 
date. Observațiile și măsurile 
luate sînt trecute într-un caiet 
pentru a servi ca teme practi
ce pentru dezbaterile din adu
nările pe brigăzi.

Noua organizare a muncii 
și-a demonstrat practic supe
rioritatea. Recoltele obținute 
în ultimii 3 ani sînt net supe
rioare anilor anteriori. Dar, 
toți acești ani de muncă ne-au 
mai învățat un lucru esențial: 
în organizarea muncii nu tre
buie sa fie adoptată o schemă 
rigidă, ea trebuie să țină pa
sul cu dezvoltarea cooperati
vei, cu noile sarcini. Avem o 
organizare bună, dar ea poate 
fi încă mult perfecționată. Iată 
doar un singur argument. La 
începutul anului, fiecărui agre
gat de irigat l-a fost delimitată 
o suprafață de lucru de 35 hec
tare. Răspunderea pentru în
deplinirea acestei sarcini re
vine motopompistului. Din ob
servațiile făcute am înțeles 
însă că retribuția acestuia nu 
este stimulativă — o zi de ac
tivitate echivalînd cu o zi 
muncă. Incepînd din acest an 
pe motopompfști îi vom retri- 
bul cu un anumit număr de 
procente pe oră.

Marea majoritate a moto- 
pompiștilor sînt tineri. Rezulta
tele bune obținute la culturile 
irigate atestă activitatea lor 
rodnică.

în viitor, noi, cadrele de 
conducere din cooperativă, vom 
trebui să ne ocupăm cu și mai 
multă grijă de tineri, să parti
cipăm îa adunările organizației 
U.T.C., să-i ajutăm permanent 
să aleagă șl să dezbată în adu
nări cele mai Importante teme, 
strîns legate de problemele 
economice ale cooperativei. 

uchian, unul din 
marii creatori de 
artă teșiți din 
rîndurile poporu
lui român, are 
șansa de a fi pre
zentat publicului 
într-o monografie 
care-1 face fami
liar oricărui ama

tor de lectură. Cartea lui Pe
tru Comarnescu, rezultat al u- 
nor îndelungi ți asidui cerce
tări, ne reamintește că nu 
avem încă o istorie a picturii 
românești, carte de referință pen
tru doritorii de instrucție adîncită, 
Astfel de monografii sînt solide 
puncte de sprijin în vederea vii
toarei construcții. Avem multe 
cercetări parțiale și mulți cercetă
tori dar puțini au Îndrăznit să a- 
bordeze studiul de perspectivă, 
monografia amplă, fundamentală, 
pentru înțelegerea ți populariza
rea artiștilor plastici. LUCHIAN de 
Petru Comarnescu poate fi socotită 
între acestea și este pînă la un 
punct exemplară. Se Încearcă ge
nul de studiu cel mai profitabil 
pentru creatorul studiat, monogra- 
fia-portret, prin urmărirea etape
lor biografice ale artistului. Este 
ceea ce Petru Comarnescu numește 
biografie literară, subînțelegînd 
și o altfel de bipgrafie, ceș. știin
țifică, specializată. Nu văd de ce 
biografia de față e mai puțin ști
ințifică decît o alta care vehicu
lează probabil mai mulți termeni 
tehnici. Explicarea tablourilor, in
terpretarea lor în textul lui Co
marnescu nu poartă stigmatele care 
scot studiul din zona științifică. 
Ele se opresc ce e drept la o anu
me treaptă a profunzimii, dar din 
pricina autorului care nu are în
credere tn posibilitățile monogra
fiei „literare”. E deci dintre cei 
care crede că o monografie de 
popularizare este implicit inferioară 
celei științifice. Asta din pricină 
că uneori cercetătorul se izolează 
de cuceririle celorlalte domenii. 
Cele două biografii călinesciene 
despre Creangă și Eminescu au fă
cut un imens serviciu de populari
zare a scriitorilor, fiind în același 
timp foarte științifice. Contrar opi
niei autorului, monografia de popu
larizare Luchian este — minus lun
gimile — o carte excelentă. Auto
rul n-a rămas indiferent la expe
riența călinesciană a monografiei 
— deși ar putea fi și o coinciden
ță ieșită din exigențe proprii — și 
Luchian al său este în domeniul 
istoriei artelor plastice românești

Spre eota 1 400 — Sinaia

VĂ INFORMĂM DESPRE:

l\loi discuri în pregătire
In sălile de imprimare și tn 

atelierele Casei de discuri „E- 
lectrecord’ sînt finisate în pre
zent o suită interesantă de im
primări pe care le vom putea 
găsi săptămînile viitoare în li
brării și magazine de speciali
tate.

lată cîteva dintre aceste nou
tăți așteptate cu interes de iu
bitorii de muzică din tara noa
stră :

• Șase cintece și doine ale 
lui Tiberiu Brediceanu, Uvertura 
la opera Nevestele vesele din 
Windsor de Off o Nicolai șl U- 
vertura la opera Ruslan și 
Ludmila de Glinka, Uvertura la 
opera Tannhauser de Wagner 
și Preludiu la dupâ-amiaza unui 
faun și Clar de lună de Claude 
Debussy in colecția DISCOTE
CA PENTRU TOȚI

• Simfonia 1 de Ion Dumi
trescu, un diso cuprinzind Co
loana fără slirșit a lui Tiberiu 
Olah, Simfonia brevis de Cor
nel Țăranu, Scene de Ștefan Ni-

Studenții grupei 176 din anul IV, Facultatea de agronomie a Institutului agronomia din Iași, la o oră de laborator

o carte la fel de memorabilă ca 
ți Viața Iui Creangă.

De unde vine superioritatea căr
ții ? Din perfecta stăplnlre a ma
terialului de către autor. Cartea 
colcăie de informația bine dozată 
ți satisfacțiile lectorului nu sînt 
dintre cele mal mici. Autorul este 
un critic de artă cu ochiul format 
de albume ți pinacoteci, cu o in- 
vidiabilă educație vizuală. în 
cartea sa el vede totul și dă citi
torului perspectiva imediată, con
cretă a timpului. Descrierea maha
lalei Popa Soare (pagina 13—14) 
este oricînd citabilă. Petru Comar
nescu are simțul reconstrucției și 
uneori tablourile sînt așa de vii 
Incit impresia e că citești pe un 
reporter al timpului nu un om 
care a animat din reproduceri și 
documente de arhivă o epocă. Vo
cația sa pare a fi — în ordine li
terară — portretul. Criticul reca
pitulează o lungă etapă a istoriei 
artei noastre plastice, circa cinci
zeci de ani, pe care nu se mulțu
mește s-o rezume la stricta datare 
a biografiei artistului. Este evocat 
marele fundal al vremii, fauna ar
tistică măruntă, personajele de 
prim plan, evenimentele marcante. 
Luchian se mișcă într-o lume ale 
cărei caracteristici autorul le-a 
fixat portretizînd oameni. Trecerea 
pictorului prin școala de belearte 
e un prilej de a ni-i prezenta 
pe Theodor Aman, Tattarescu, 
G. D. Mirea, Stăncescu, -portrete 
remarcabile alături de care am 
mai adăuga pe N. Petrescu-Găină, 
Al. Bogdan-Pitești și, desigur, în 
suși Luchian. Iată un excelent 
portret, reușind să sugereze profi
lul intim al omului (Th. Pallady) : 
„Avea ceva agresiv tînărul cu băr
buță neagră, mustăți țepoase și 
plete de domnitor medieval. Nu-i 
intrai în voie nici dacă încuviințai 
ce zicea, nici dacă i te împotri
veai. Intr-o seară a vorbit mai în
delung, susținînd că știința a nimi
cit religia și că pictura pentru a 
se salva din banalitate trebuia să 
ia limbajul muzicii și fantezia poe
ziei. Uneori vorbea cu mult sens. 
Nu-i lipseau argumentele, dar mai 
mult exploda și poruncea. Era ar
țăgos, nervos, neîmpăcat nici cu 
el Însuși, nici cu semenii. Brava 
ca un liber cugetător. Nu avea 
răbdare și îngăduință. li plăcea 
să zgîndăre certitudinile burghezi
lor, bigotismul bisericoșilor, lașita
tea boemilor. Ateu și anarhist, se 
mîndrea că nu are nici un dum
nezeu și că inima nu-i bună decît 
s-o dai la clini. Doar surîsul le

culescu, V|s comic de Teodor 
Grigoriu, un diso Franz Liszt cu 
lucrări interpretate de orchestra 
simfonică a Filarmonicii „Geor
ge Enescu", dirijate de Roberto 
Benzi, in domeniul muzicii sim
fonice.

• Fantezia Călătorul de 
Schubert, Sonata in si minor de 
Liszt, (solist V Gheorghiu) 
Cvintetul In mi bemol major 
K. V. 452 de Mozart și Cvinte
tul tn mi bemol major de 
Beethoven, tn domeniul muzi
cii de cameră.

• Un recital cu Înregistrări 
recondiționate a lui George 
Folescu, tn domeniul muzicii 
vocale.

• Un recital Brigile Petry cu 
tormafia Richard Oschanitzki în 
seria jazz și 8 discuri micro de 
muzică populară românească 
interpretate de diverse orche
stre din Capitală in domeniul 
muzicii populare.

TR. P. 

meilor și versurile poeților îl im- 
blînzeau. Dar nu orice surîs și 
nici orice vers.

Părea un cavaler medieval co- 
borît clin compozițiile profesorului 
său Gustave Moreau, și rătăcit 
într-o lume străină pe care nu 
știai cînd o iubea și cînd o ura. 
Păstrase curtenirea și reverența 
seniorului dar și orgoliul și agre
sivitatea acestuia. Avea galanteria 
cavalerului gata pentru orice tur
nir’. (Pag. 105). Pentru că sîntem 
la portrete mă opresc puțin asu
pra ciudatului mecena care era 
Al. Bogdan-Pitești. Numele lui cir
culă cu oarecare frecvență în ulti
mul timp. Ion Vinea a făcut din 
el personaj de roman și omul e 
intr-adevăr una din figurile proemi
nente ale vremii, iar imaginile 
despre el sînt contradictorii. Petru 
Comarnescu se ocupă tn cîteva 
rînduri de el fără a da o imagine

SPORT
între 3-15 februarie

Universiada albă
încă nu s-au stins 

bine ecourile Univer
siadei ele la Buda
pesta și peste puțină 
vreme vor răsuna (lin 
nou primele acorduri 
din „Gaudeamus igi- 
tur“ la — Torino, Ses- 
triere și Claviere lo
calitățile care vor găz
dui Universiada albă.

In primele două 
săptămîni ale lunii fe
bruarie, studenți și 
studente din peste 20 
de țări, printre care 
Austria, Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, 
Franța, Japonia, Ita
lia, Iugoslavia, Polo
nia, România, Suedia, 
Ungaria și U.R.S.S., se 
vor întrece pe pîrtiile 
Piemontului, la Ses- 
triere și Claviere pen
tru oucerirea titlului 
de campion mondial 
universitar la schi 
(probe alpine, fond și 
sărituri) sau vor lup
ta la Torino pentru 
cîștigarea primelor 
locuri în competiția 
de patinaj artistic și 
hochei pe gheață.

Faptul că vor fi 
prezenți aici repre
zentanți ai școlii aus
triece (care a dat 
schiului de perfor
manță un Tony Sai

ler) sau școlii fran
ceze (care în ucest 
sezon se pare imba
tabilă prin lean Cla
ude Kill face să 
crească importanța a- 
cestor întreceri. Uni
versiada, fie ea de 
vară sau de iarnă, se 
bucură tot mai mult 
de adeziunea studen
ților pentru că — din
colo de semnificația 
pur sportivă — acea
stă tradițională com
petiție contribuie la 
întărirea legăturilor de 
prietenie între tinerii 
din întreaga lume.

Pînă la data startu
lui n-a mai rămas 
prea mult timp și, fi
resc, pregătirile sînt 
pretutindeni în toi. 
Țările care și-au anun
țat participarea caută 
să-și definitiveze lo
turile, iar Comitetul 
Executiv al Universia
dei așteaptă ultimele 
înscrieri. Gazdele 
și-au stabilit forma
țiile încă de pe acum.

La aceste întreceri 
țara noastră va fi pre
zentă atît în turneul 
de hochei pe gheață 
cît și în competi
ția de patinaj ar
tistic. Reprezenta
tiva studențească a

O REZERVĂ 
INEPUIZABILĂ —

Organizarea muncii
(Urmare din pag. I)

în mod asemănător am pro
cedat și în celelalte sectoare 
de producție.

Am organizat 4 brigăzi zoo
tehnice, 2 legumicole, 6 brigăzi 
de cîmp și 1 de construcții, 
care au primit suprafețe stabile 
de teren, utilaje, unelte de lu
cru și animale de muncă co
respunzător sarcinilor lor. La 
repartizarea oamenilor în bri
găzi am tinut seama de califi
carea și specializarea lor, de 
apropierea de locul de muncă, 
de gradul de rudenie și de pre
ferințe.

Studierea atentă a particula
rității muncii din fiecare sec
tor ne-a ajutat să organizăm 
mai bine munca chiar și în 
cadrul brigăzilor. Iată doar un 
exemplu. Pină anul trecut 
exista părerea că la grădină 
culturile nu pol fi repartizate 
pe echipe. Aici existau nea
junsuri mari deoarece oame
nii se îngrămădeau toți la un 
loc, iar atunci cînd se executau 
principalele lucrări cum sînt 
semănatul, plantatul, repîcatul, 
etc. acțiunea nu începea si
multan pe toată suprafața. 
Anul trecut însă am repartizat 
culturile pe echipe și rezulta
tele au fost mult mai bune. Cu 
toată grindina din primăvară, 
la roșii timpurii, de pildă, am 
recoltat cite 22 229 kg. pe hec
tar fată de 16 090 cît obținu
sem în 1964.

Noile metode de organizare 
au fost dublate de o susținută 
muncă politică, desfășurată 
sub conducerea organizației de 
partid, pentru întronarea unui, 
spirit de disciplină în muncă, 

finită. Al. Bogdan-Pitești, persona
litate paradoxală, avea demonul 
pragmatismului negator și repre
zintă o experiență cu totul memo
rabilă prin conformarea biografiei 
la un program de estetică socială, 
personal, pe care l-a urmat cu 
destulă consecvență. Această per
formanță nu e la îndemîna ori
cui și celelalte inconsecvențe de 
care e acuzat pălesc în fața acestei 
rare gimnastici spirituale aplicate. 
Reproducerea climatului cultural 
are un rol funcțional In monogra
fia Luchian. Unul din punctele ei 
rezistente e acela de a ne face 
să-l înțelegem pe Luchian, obți- 
gîndu-ne la contemplarea ambian
ței. Superioritatea omului și artis
tului sînt cu atît mai zdrobitoare. 
Procedeul se repetă cînd se ajun
ge Ia comentarea tablourilor fo
losite ca intermediari ai «țărilor 
sufletești ele artfatuhil. Analiza

României va cuprin
de, printre alții, pe 
I. Mihăilescu, B. Flo- 
rescu, N. Ștefan etc. 
La patinaj artistic ne 
va reprezenta pere
chea Letiția Păcuraru 
— Radu Ioanian.

Desigur că printre 
problemele complexe 
a căror rezolvare o 
impune organizarea 
Universiadei de iarnă 
o deosebită impor
tanță o are alegerea 
pîrtiilor pentru probe
le alpine și nordice. 
Ținînd cont că Uni
versiada unește la 
ștartul ei sportivi de 
o foarte bună valoare 
tehnică, precum și 
sportivi sub nivelul 
campionilor de prim 
rang internațional, or
ganizatorii s-au stră
duit să găsească pîr- 
tii care să permită și 
unora și altora să-și 
etaleze calitățile lor.

Astfel, la Ses- 
triere se vor des
fășura probele al
pine (masculine și fe
minine) ; la Claviere 
probele nordice, iar 
Torino va găzdui tur
neul de hochei pe 
gheată și pe cel de 
patinaj artistic.

A. ZAMFIRESCU

de îndeplinire exemplară a 
sarcinilor stabilita, de creștere 
a pregătirii și autorității șefi
lor de echipe și a brigadierilor. 
Organizația U.T.C. a desfășu
rat în această privință o activi
tate rodnică. Paralel cu acțiu
nile întreprinse pentru spriji
nirea tinerilor în acumularea 
de cît mai multe cunoștințe 
profesionale (vizite la unități 
vecine, schimburi de experien
ță, concursuri pe teme pri
vind culturile irigate, obține, 
rea de producții mari de po 
rumb, de zarzavaturi și de 
lapte), organizația U.T.C. s-a 
ocupat cu multă atenție de 
educarea tinerilor care intră în 
„cîmpul muncii". Foarte mult 
ne-a sprijinit organizația 
U.T.C. în selecționarea celor 
mai buni cooperatori pentru a 
lucra în brigăzile zootehnice. 
Tn urma discuțiilor purtate în 
adunările generale U.T.C. 
ne-au fost recomandați multi 
tineri care în sCurt timp au 
devenit priceputi crescători de 
animale. Adunările operative 
pe care le tin în timpul cam
paniilor. — de multe ori chiar 
pe cîmp — nu numai că pun ia 
punct unele din neajunsurile 
existente încă în munca tineri
lor, dar nu de puține ori au dat 
tonul muncii în întreaga bri
gadă.

De altfel trebuie spus că de
clanșarea fiecărei campanii 
este pregătită cu multă atentie. 
Tn această privință unele ac
tivități au devenit chiar tradi
ționale. Astfel, la începerea 
fiecărei campanii, consiliul de 
conducere organizează instru
iri șl consfătuiri care merg 
pînă la ultimul om din echipă, 
asupra lucrărilor ce vor trebui 
executate. Apoi, după primele 
ore de muncă în campanie, 
brigadierul șl șeful de echipă 
fac sondaje —• în prezența 

autoportretelor e, în consecință, 
un prilej de a arăta sublimata lui 
dramă sufletească. Repertoriul 
comentariilor cuprinde toate eta
pele și tablourile însemnate ale 
pictorului cu punctările valorice 
necesare, cu comparațiile cerute 
de context.

Pledoaria pentru pastel a lui 
Luchian e redată și subscrisă in 
oxtenso. Aminteam la început lun
gimile cărții. Acestea sînt și slăbi
ciunile ei. Unele pasaje sînt inu
tile, altele nu dozează profitabil 
comentariul artistic cu cel tema
tic, există repetiții și neglijențe 
stilistice. O mai mare concentrare 
și organizare n-ar fi stricat cu ni
mic cărții, făcînd-o ireproșabilă.

M. UNGHEANU

la vlrtejul dansului

Prezențe științifice
Ne vorbește

Ing. T. Mureșan
Director al Institutului 
pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea

Ultimele zile ale anului 1965 
au consemnat, în agenda oame
nilor de știință din agricultura 
țării noastre, încă un eveniment 
care merită să fie semnalat. La 
Pisa, în Italia, a avut loc o întîl- 
nire între oamenii de știință ro
mâni și italieni, la care au fost 
dezbătute o serie de probleme 
științifice legate de dezvoltarea 
agriculturii.

Iată ce ne-a declarat despre a- 
ceastă reuniune științifică ing. Ti
beriu Mureșan, director al Insti
tutului de cercetări pentru cere
ale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, care a participat la această 
reuniune științifică.

— Discuțiile au fost axate pe 
teme de viticultură și horticultu
ra, mecanizare, genetică, amelioa- 
rare, irigații și creșterea animale
lor.

Această întîlnire mi-a creat po
sibilitatea să prezint în fața oa
menilor de știință italieni stadiul 
actual al lucrărilor de ameliorare 
a plantelor în țara noastră și re
zultatele care s-au obținute în a- 
cest domeniu, ca urmare a spri
jinului acordat de stat.

Referatul susținut la Pisa, a 
stîrnit un viu interes în rîndurile 
oamenilor de știință italieni. De o 
deosebită atenție s-au bucurat 
mai ales succesele noastre în do
meniu] ameliorării porumbului și 
al producerii semințelor hibride, 
impresionînd ritmul rapid în care 
hibrizii dubli au fost generalizați, 
în cultură. Fiind cunoscute unele 
soiuri de floarea-soarelui care 
se cultivă în prezent sau care 
au fost cultivate în trecut 
în țara noastră, noile soiuri 
și linii obținute recent au fost 
apreciate ca deosebit de valoroa
se. Dintre speciile de plante fu-

Nerv electronic românesc
Conf. dr. Traian Baran și in

ginerul electronist Mircea Du- 
zineanu de la I.M.F. Iași au 
construit primul model de nerv 
electronic românesc. Această 
realizare are caracteristici si
milare cu cele din străinătate 
ți imită perfect principalele 
funcții ale unei fibre nervoa
se naturale. Prin excitarea e- 
lectrică sub diverse forme a 
nervului electronic se obține 
un răspuns (potențial de ac-

Fiședepontaj... 
nepontate
(Urmare din pag. I)

a mai apărut însemnarea „ab
sent", iar prin calitatea lucrului 
său dovedește multă conștiincio
zitate și răspundere.

De ce nu s-a procedat asemă
nător și în cazul tânărului Petre 
Tudor ? — ne-am gîndit noi să-l 
întrebăm pe secretarul comitetu
lui U.T.C. din secția în care a- 
cesta lucrează și am vrut să-l 
chemăm pe secretar. Nu mică 
ne-a fost mirarea aflînd că aces
ta este... chiar tovarășul inginer 
Dobrescu, cel căruia îi dăduseră 
atîta bătaie de cap cei cîțiva 
chiulangii l

Se spune că nu e bine să glu
mești despre necazurile omului. 
Nu ne-am putut abține însă să 
nu-i amintim tovarășului inginer 
că, de fapt, încearcă pe propria-i 
experiență urmările lipsei de preo
cupare din partea organizației 
U.T.C. pe care o conduce, pentru 
dezvoltarea spiritului de răspun
dere în muncă al tinerilor.

„Noi am făcut, totuși, cite ceva 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție de către tineri, ne-a 
spus dînsul. E drept însă că 
ne-am ocupat mai puțin de pro
blemele de educație...".

Intr-adevăr, se întîmplă să în 
tîlnești organizații U.T.C. care 
fac o departajare de-a dreptul 
nefirească între preocuparea pen
tru antrenarea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor profesionale șt 
munca de educație pe care tre
buie s-o desfășoare în rîndul tine
rilor. Organizația al cărei secretar

românești

hotare
rajere, atenția a fost îndreptată 
asupra lucemei românești, cunos
cută de specialiștii italieni și în 
special asupra formei noi amelio
rate care este extinsă în cultură.

Rezultatele muncii în domeniul 
ameliorării plantelor în țara noa
stră au stîrnit interesul specialiș
tilor italieni care și-au manifestat 
dorința de a intensifica legăturile 
cu cercetătorii români, concreti- 
zîndu-le în dezvoltarea contacte
lor personale, schimbului de pu
blicații și de materiale biologice.

Intîlnirea de la Pisa a consti
tuit pentru noi un bun prilej de 
a cunoaște aspecte ale cercetări
lor agricole italiene și de a cule
ge unele sugestii importante pen
tru dirijarea în viitor a cercetă
rilor în țara noastră. Din acest 
punct de vedere sînt demne de 
subliniat problemele prezentate 
de prof. Francisc D’Amato, de la 
Universitatea din Pisa, care a tra
tat problema utilizării mutațiilor 
induse, în lucrările de ameliora
re a plantelor. De asemenea, tre
buie scoasă în evidentă concep
ția care stă la baza cercetărilor 
și organizării producției în do
meniul hortiviticulturii.

Foarte sugestive au fost și as
pectele ridicate în cadrul refera
tului, care a tratat problemele de 
irigații în Italia.

Această întâlnire a avut un re
zultat pozitiv ; ea va contribui la 
strîngerea legăturilor între oa
menii de știință din agricultură, 
care urmăresc rezolvarea unor 
probleme asemănătoare în țări di
ferite, va duce la folosirea reci
procă a experienței.

țiune) identic cu al unui nerv 
viu. Folosirea tn scopuri didac
tice a modelului de nerv elec
tronic înlătură sacrificarea or
ganismelor vii șî deschide un 
cîmp mai larg de experiență. 
In prezent, cei doi oameni de 
știință ieșeni se ocupă de con
struirea unui model superior 
de nerv electronic, realizat în 
întregime din elemente 
conductoare.

semi-

este tovarășul Dobrescu face par
te dintre acestea, dar nu numai 
ea. lată tot aici, în Uzina „1 Mai" 
încă una, cea de la montaj, al că
rei secretar este too. Paul Ni- 
culescu. Discutăm și cu el. Cum 
se înțelege, în aceste cazuri, preo
cuparea pentru antrenarea tineri
lor la îndeplinirea obligațiilor 
profesionale, ce acțiuni practice 
se întreprind în cazul, de pildă, 
al frecvenței la lucru ? „La pri
ma adunare generală îi punem în 
discuție pe toți cei care absentea
ză nemotivat" — ne-a arătat to
varășul secretar.

— Și dacă totuși tinerii discu
tați continuă să absenteze ?

— O luăm de la început, li 
punem iar în discuție...

Desigur dezbaterile din adună
rile generale reprezintă, așa cum 
e firesc, momente importante în 
munca de educație pe care or
ganizațiile U.T.C. o desfășoară în 
rîndul tinerilor. Evident însă a a- 
pela la o singură formă de acti
vitate și, mai ales, a nu apela la 
acele metode care cer o mai bu
nă cunoaștere a fiecărui tînăr, a 
cauzelor care-1 determină să lip
sească, duce, inevitabil, la o re
ducere simțitoare a succesului în 
munca de educație, la o limitare 
a oper ji de acționare a biroului 
organizației U.T.C.

Iată un alt caz.
Tînărul lăcătuș Gheorghe Co- 

jocărescu a terminat școala profe
sională anul trecut. Nu are încă 
19 ani. Din cauza firii sale mai 
expansive, adaptarea la noua con
diție, de muncitor, s-a făcut mai 
greu. De la început a dovedit că 
nu se prea împacă cu normele de 
disciplină în producție. Șeful de 
echipă Aurel Ioniță, muncitor cu 
experiență, și-a dat seama că tî
nărul Cojocărescu are nevoie de 
o „altfel de mină de ajutor". A 
început să-i încredințeze lucrări

cinematografe
DUMINICĂ LA ORA 6

rulează la Patria (orele 10; 
12,15 i 14,15 i 16,30 i 18,45 i 
21), Gloria (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Republica (orele 
9, 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop —

în completare Vezi rîndune- 
lele se duc rulează la Lu
ceafărul (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Giu- 
lești (orele 16; 18,15; 20,30; 
— Tn completare — Sesi
unea Marii Adunări Națio
nale — decembrie .1965), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
în completare — Surorile 
Press).

TRAGEȚI în STANISLAS 
rulează la București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21) ; Feroviar (orele 
9,31); 11,45- 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Aurora (orele 10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21).

FEMEIA IN HALAT
rulează Ia Festival (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),

■ Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
în completare Plante acva
tice — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (orele 15; 
17; 19: 21 — în completare 
— Pionieria nr. 6/1965), 
Lira (orele 15; 17; 18,45; 
20,30 — în completare — 
Păpușarii).

SAȘA
în completare — Meciul de 
fotbal România — Portuga
lia — rulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30), Flamura (orele 
9,15'; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

TATĂL SOLDATULUI
în completare — De la pes
cari adunate -— rulează la 
Unic (orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— In completare — Meciul 
de fotbal — România — 
Portugalia), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21 — în completare — Se
siunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965 .

UNCHIUL MEU
rulează la Doina (orele 
11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 
21,15 — Program pentru 
copii — ora 10).

A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — 
CĂDERE LIBERĂ — MARI
NARII SOVIETICI ÎN DANE
MARCA — PUCUL — O 
GRADINĂ A ARTEI

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CAMERA ALBĂ
în completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965 — rulează la 
Floreasca (orele 9,30; 11,45» 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

în completare — Două cre
ioane — rulează la Dacia 
(orele 9,30—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 20,45).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI !
rulează la Buzești (orele 15i 
17.30; 20),

DE-AȘ FI... HARAP ALB
în completare — Universuri 
picturale — rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18; 20), Co- 
troceni (orele 15; 17; 19; 
21).

BOCCELUȚA
în completare — Universuri 
picturale — rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20 — în 
completare — Poveste des
pre ceasuri).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Bucegi (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (orele 
11; 15,30; 17,45; 20).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare — Cei mai 
tineri din Europa — rulează 
la Unirea (orele 16-, 18,15;
20,30),  Popular (orele 10,30; 
16; 18,15; 20.30).

FATA LUI BUBE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20), Viitorul 
(orele 15.30: 18: 20,30).

COPII ÎNDRĂZNEȚI
în completare — Creionul 
pierdut — rulează Ia Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30).

din ce în ce mai complexe, să-l 
supravegheze îndeaproape. Asta 
l-a stimulat pe tînăr.

Ce a făcut organizația U.T.C. 
în acest timp ? A continuat să-l 
critice în adunările generale. A- 
vea motive să-l critice ? Desi
gur, avea, tînărul mai făcea încă 
unele greșeli, mai absenta. Numai 
ou critica de la distanță, însă, 
nu reușești să te apropii de ini
ma tirfărului. nu-1 determini să-și 
schimbe atitudinile.

Am insistat în concluziile arti
colului nostru de la Uzina „1 Mai' 
—• Ploiești asupra unor metode 
pe care trebuie să le folosească 
în activitatea sa organizația 
U.T.C., întrucît le socotim esen
țiale în îndeplinirea sarcinii de 
bază pe care aceasta o are și a- 
nume de a-i mobiliza pe tineri 
la îndeplinirea obligațiilor profe
sionale care revin colectivului a- 
cestei vestite uzine. Numărul des
tul de mare de absențe înregis
trat anul trecut (nu numai în 
secțiile uzinal și montaj, citate, 
dar șj în altele, cum sînt cele 
două turnătorii) dovedesc încă o 
dată că munca de educație a ti
nerilor trebuie să fie prima și 
principala măsură pe care orga
nizația U.T.C trebuie s-o ia.

Cunoașterea modului de a gîn- 
di al tinerilor, a problemelor lor 
de viață, disouțiile cu ei și îndeo
sebi cu cei certați cu disciplina, 
apelul la părinții și la familiile 
tinerilor, întîlnirile cu muncitorii 
vîrstnici, cu experiență îndelunga
tă în producție, organizarea de 
seri educative dezbaterile în a- 
dunările generale, discuțiile în ca
drul birourilor U.T C., iată doar 
cîteva din metodele prin care pot 
acționa organizațiile U.T.C. din 
uzină pentru cultivarea la tineri 
a dragostei față de uzină, pen
tru formarea și dezvoltarea 
spiritului de disciplină, a răspun
derii față de muncă.



B ecent, în sa^
la sărbătorește 
împodobită a 
Casei de cultu
ră a studenților 
din Capitală, 
s-au desfășu
rat lucrările 
Conferinței o- 

rășenești a U. T. C. Bucu
rești. La lucrările Confe
rinței au luat parte tovarășul 
Petru Enache, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
tovarășul Ion Savu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului oră
șenesc al P.C.R.—București, 
membri ai Biroului Comitetu
lui orășenesc al P.C.R.—Bucu
rești, membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C. Au participat, de 
asemenea, ca invitați, condu
cători ai organizațiilor de 
masă, conducători ai unor im
portante întreprinderi indus
triale, ai unor institute de cul
tură și artă, precum și un nu
măr însemnat de tineri frun
tași în muncă și învățătură.

In Darea de seamă asupra 
activității desfășurată de 
Comitetul orășenesc U. T. C. 
București există un paragraf 
asupra căruia s-au oprit cu 
firească mîndrie numeroși 
vorbitori. Iată-1 : „In tabloul 
general al înfloririi țării, 
Bucureștiul, capitala patriei 
noastre dragi, se dezvoltă in
tr-un ritm rapid, cunoscînd 
profunde prefaceri în toate 
domeniile de activitate. Vo
lumul producției globale al 
industriei bucureștene a fost 
în anul 1965 de 2,26 ori mai 
mare decît cel realizat în 
1959 și de peste 12,2 ori mai 
mare față de 1938. Pe temelia 
trainică a realizărilor obținu
te în dezvoltarea producției 
s-au înfăptuit ample măsuri 
în vederea ridicării nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii. Mărețele 
realizări, la a căror înfăptuire 
tineretul, crescut și educat de 
partid, și-a adus contribuția sa 
entuziastă — umplu de bucu
rie și mîndrie patriotică ini
mile noastre, ne întăresc hotă- 
rirea de a pune toate forțele, 
talentul și energia noastră ti
nerească în slujba înfloririi 
patriei socialiste**.

niversare a P.C.R., care va 
constitui un eveniment de 
seamă în viața partidului.

Comitetul orășenesc de par
tid își exprimă convingerea că 
organizația orășenească U.T.C., 
care s-a dovedit întotdeauna la 
înălțimea sarcinilor încredin
țate, nu-și va precupeți efor
turile pentru îndeplinirea 
înaltelor misiuni de educare a 
tinerei generații, de mobiliza
re a întregului tineret la în
făptuirea hotărîriior celui de
al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, pentru 
înfăptuirea mărețului program 
al desăvîrșirii construcției so
cialiste".

În Darea de seamă pre
zentată în cadrul confe
rinței de tovarășul DAN 

MARȚIAN, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.C., a fost arătată, 
într-o edificatoare sinteză a 
cifrelor, ponderea care revine 
industriei Capitalei în econo
mia întregii țări: 20,8 la sută 
din producția industrială a 
țării o asigură marile uzine și 
fabrici, noile întreprinderi e- 
conomice înălțate în ultimii 
ani.

în mod firesc, pornind de 
la o asemenea realitate, atit 
în Darea de seamă cit și în 
cuvîntul a numeroși vorbitori 
s-a insistat asupra activității 
pe care o desfășoară tinerii 
din industrie, dintre care pes
te 70 000 sînt membri ai U- 
niunii Tineretului Comunist.

Dacă în bilanțul frumos al 
realizărilor obținute de între
prinderile Capitalei se află la 
loc de cinste contribuția tine
rilor, aceasta este — așa cum 
s-a apreciat în conferință — și 
rodul îndrumării tinerilor de 
către Comitetul orășenesc 
U.T.C. și comitetele raionale 
care au ajutat organizațiile de 
tineret să pună în centrul ac
tivității lor intensificarea edu
cației prin muncă a tineretului, 
mobilizarea acestuia la înde
plinirea ritmică a planului de 
producție și îmbunătățirea ca
lității produselor, preocuparea, 
în acest scop, pentru creșterea 
nivelului de pregătire profesi
onală a fiecărui tânăr, a cu
noștințelor tehnico-științifice, 
pentru întărirea disciplinei so
cialiste a muncii.

„Ceea ce caracterizează mun
ca multor organizații U.T.C. 
din fabrici și uzine — s-a spus 
în Darea de seamă — este pre
ocuparea lor constantă pen
tru modul cum își desfășoară 
activitatea în producție fiecare 
tînăr, străduința de a cunoaște 
în profunzime problemele eco
nomice de la locul de muncă, 
de a-și spori contribuția la 

îndeplinirea sarcinilor multiple 
ce revin colectivelor respec
tive". în multe organizații 
U.T.C., în colaborare cu con-

Delegații și invitații care au 
luat parte la dezbaterea do
cumentelor prezentate în con
ferință, au subliniat pe larg 
semnificația unor asemenea 
înfăptuiri.

Lucrările Conferinței au 
prilejuit o analiză multilate
rală și temeinică a sarcinilor 
concrete ce revin organizații
lor U.T.C., conduse și îndru
mate de organizațiile de par
tid, pentru mobilizarea tinere
tului la realizarea obiectivelor 
stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, privind continua 
dezvoltare a economiei, știin
ței și culturii.

Prin analiza muncii orga
nizațiilor U.T.C. din fabricile 
și uzinele, de pe șantierele de 
construcții bucureștene, din 
școlile și institutele de învă
țământ superior s-a realizat 
totodată un rodnic și util 
schimb de experiență, au fost 
generalizate inițiativele valo
roase dobîndite în perioada 
ce a trecut, iar pe această ba
ză s-au prevăzut măsuri mo
bilizatoare, inspirate de o 
cuprinzătoare cunoaștere a re
alităților existente precum și 
a cerințelor crescînde ce stau 
in fața tinerilor în viitor.

Intîmpinat cu vii aplau
ze a luat cuvîntul tova
rășul ION SAVU, secre

tar al Comitetului orășenesc 
P.C.R. București, care, din 
însărcinarea Comitetului oră
șenesc P.C.R. București a a- 
dresat delegaților la conferin
ță, întregului tineret al Capi
talei, un salut tovărășesc, în- 
fățișînd în continuare un în- 
suflețitor bilanț al muncii din 
anul trecut. Referindu-se la 
succesele dobîndite, vorbitorul 
a spus: „Realizările obținute 
în dezvoltarea economiei sînt 
rodul aplicării creatoare de că
tre partidul nostru a învăță
turii marxist-leniniste, al în
făptuirii neabătute a politicii 
de industrializare socialistă a 
țării, de dezvoltare a agricul
turii socialiste, de înflorire a 
științei și culturii și de ridica
re a nivelului de trai**.

în continuarea cuvîntului 
său, tovarășul Ion Savu a evi
dențiat contribuția adusă de 
organizațiile U.T.C., > sarcinile 
sporite ce le revin în viitor : 
„Succesele obținute ne dau o 
mare satisfacție și constituie 
un nou imbold în munca noa
stră. Răspunzînd la chemările 
partidului, tineretul din Capi
tala patriei noastre își dăru
iește, asemenea întregului ti
neret, eforturile și priceperea 
sa muncii eroice pentru desă- 
virșirea construcției socialis
mului**.  . „

în cuprinsul cuvîntului s-au, 
vorbitorul a insistat asupra 
problemelor de o deosebită 
importanță care se pun în anii 
ce vin în fața industriei, care 
va fi tot mai mult înzestrată 
cu cele mai modeme^ mașini 
și utilaje, arătînd că_ „intro
ducerea tehnicii noi înseam; 
nă pentru tineri o imperativa 
chemare la perfecționarea 
pregătirii profesionale, pentru 
însușirea și aplicarea cu bune 
rezultate a procedeelor mo
derne, pentru folosirea cu 
maximum de randament a 
mașinilor pe care le au în Pri
mire, pentru buna lor îngriji
re și funcționare, în scopul 
îmbunătățirii calității PJ* oduc- 
ției și creșterii productivității 
muncii".

O parte însemnată dm cu
vîntul său, tovarășul Ion Savu 
a dedicat-o problemelor pri
vind disciplina muncitorească 
a tinerilor. Relevînd faptul că 
imensa majoritate a tinerilor 
din întreprinderi se achită cu 
răspundere de obligațiile pro
fesionale ce le revin, a subli
niat și unele neajunsuri, ce- 
rînd organizațiilor de tineret 
să-Și concentreze atenția asu
pra înlăturării lor.

„Orașul București constituie 
un puternic centru științific și 
cultural al țării, a spus mai 
departe vorbitorul. în atenția 
organizațiilor U.T.C., îndru
mate de partid, stă educarea

elevilor și studenților pentru 
însușirea tehnicii și culturii 
Înaintate, cultivarea responsa
bilității față de îndatoririle 
mari ce le revin. Organizații
le U.T.C., asociațiile studenți
lor au întreprins acțiuni con
crete pentru cultivarea în rîn- 
durile elevilor și studenților a 
trăsăturilor morale ale omu
lui nou, dragostei înflăcărate 
față de patria și partidul nos
tru, răspunderea pentru învă- 
tură, atitudinea înaintată 
față de muncă!".

După ce a analizat pe larg 
și alte numeroase aspecte ale 
muncii organizațiilor U.T.C., 
dînd indicații prețioase cu pri
vire la stilul de muncă, la 
organizarea muncii, folosirea 
capacităților organizatorice și 
calităților multiple ale tinerilor 
în desfășurarea tuturor acti
vităților întreprinse de organi
zațiile U.T.C., tovarășul Ion 
Savu a s*pus  în încheiere :

„Conferința organizației o- 
rășenești a U.T.C. se desfășoa
ră în condițiile în care întreaga 
țară pășește cu hotărîre și en
tuziasm la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de istoricul 
Congres al partidului, cînd 
întreg poporul se pregătește 
să întîmpine cea de-a 45-a a
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ducerile tehnice ale întreprin
derilor s-au inițiat numeroase 
acțiuni menite să crească apor
tul tinerilor la îndeplinirea 
principalilor indicatori ai pro
ducției. Astfel, la Uzinele „Se- 
mănătoarea**  (în special în or
ganizația U.T.C. din secția 
turnătorie) s-au organizat dez
bateri cu toți tinerii pe tema 
„îmbunătățirii calității piese
lor turnate**,  au fost aplicate 
măsuri care au dus la îmbună
tățirea calității, la reducerea 
cu 30 la sută a rebuturilor pi
eselor turnate pentru noua 
combină de porumb.

Cu rezultate din ce în ce mai 
bune s-au ocupat organiza
țiile U.T.C. de antrenarea ti
neretului la întrecerea socia
listă, organizată de sindicate.

Faptul că în 1965, în între
cerea socialistă a fost cuprins 
aproape întreg tineretul care 
muncește în întreprinderi, iar 
aproximativ 18 000 s-au situat, 
lună de lună, în fruntea între
cerii, dovedește că organizațiile 
U.T.C. îi ajută pe tineri să 
facă din angajamente realizări 
concrete.

Mulți delegați au relatat din 
experiența organizațiilor lor în 
ajutarea tinerilor pentru con
tinua perfecționare și îmbo

gățire a cunoștințelor profesi
onale ale acestora, pentru mo
bilizarea tinerilor la introdu
cerea continuă în producție a 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței, la promovarea progre
sului tehnic. Numai în ultimul 
an cursurile de calificare, ri
dicare a calificării și speciali
zare au fost frecventate de 
43 000 de tineri. în conferință 
au fost relevate experiențe bu
ne dobîndite — în această pri
vință — de unele organizații 
U.T.C. din întreprinderi. Ast
fel, la Fabrica de mașini unelte 
și agregate s-au organizat, cu 
ajutorul conducerilor tehnice 
ale secțiilor, demonstrații 
practice la locul de muncă 
pentru proaspeții absolvenți 
ai școlilor profesionale care 
nu reușeau să-și îndeplineas
că sarcinile de producție ; aceș
tia au fost ajutați cu multă 
solicitudine să învețe citirea 
desenelor tehnice complexe, au 
fost instruiți practic cu solu
țiile moderne în executarea di
feritelor piese și repere cu 
înalt grad de precizie. De 
asemenea, expunerile, simpo
zioanele, întîlnirile cu condu
cători de întreprinderi, con
cursurile profesionale, consfă
tuirile tinerilor care lucrează 
la controlul tehnic de calitate 
cu cadre U.T.C. în scopul cu
noașterii mai exacte a unor 
probleme concrete privind ca
litatea muncii uteciștilor, și-au 
dovedit din plin eficacitatea.

în conferință au fost popu
larizate și acțiunile întreprin
se de organizațiile U.T.C. de 
pe șantierele de construcții 
bucureștene în sprijinul îm
bunătățirii calității lucră
rilor și scurtării termenelor 
lor de execuție : zilele pe pro
fesii, schimburile de experien
ță între tinerii de pe diferite 
șantiere, concursurile pe me
serii care se bucură de o par
ticipare tot mai largă din 
partea tinerilor.

în Darea de seamă prezen
tată în conferință, în hotărîrile 
adoptate, au fost prevăzute 
sarcini concrete pentru orga
nizațiile U.T.C. pe ramuri in
dustriale. Asupra conținutului 
și eficacității lor și-au expri
mat părerea, îmbogățindu-le 
cu noi propuneri, un număr 
însemnat de delegați și in
vitați, apreciind că ele vor 
constitui un îndrumar prețios 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. în rîndul tineretului 
muncitoresc.

în cuvîntul său tovarășul 
ION POPA, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la Uzinele 
„23 August" a spus : „Cu mîn- 
drie raportez eă colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni din uzina noastră și-a rea
lizat sarcinile de plan. Sînt 
mindru că muncesc la Uzina 
„23 August", una din cele mai 
mari uzine din țară. Anul tre
cut în uzina noastră s-au lu

crat numeroase utilaje pentru 
Combinatul de la Reșița, Hu
nedoara, Galați etc. In viitor 
muncitorii din uzina noastră 
au de îndeplinit sarcini și mai 
mari. Tineretul uzinei va 
munci cu și mal mult elan 
și competență pentru îndepli
nirea lor.

Mobilizați de Directivele cu 
privire la organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste, 
elaborate recent, organizația 
noastră, dezvoltînd tradiția 
bună pe care o are, va antre
na întregul tineret să par
ticipe la întrecere, să se în
scrie prin rezultatele obținu
te în fruntea acesteia**.

Prezentînd unele inițiative 
bune desfășurate în scopul 
perfecționării profesionale a 
tinerilor muncitori, vorbitorul 
a spus : „Comitetul U.T.C., pe 
baza prețioaselor învățăminte 
pe care le-am reținut din lu
crările conferinței, se va preo
cupa cu mai multă atenție pen
tru a asigura o mai largă cu
prindere a tinerilor la citirea 
cărții tehnice, la toate acțiunile 
de perfecționare profesională".

Tovarășul NICOLAIE BA
DEA, de la Uzinele „Autobu
zul", referindu-se la metodele 
de mobilizare a tinerilor la re

alizarea sarcinilor ce le revin, 
a împărtășit o experiență care 
a fost apreciată în cadrul lu
crărilor : „La adunările în 
care am dezbătut unele as
pecte ale muncii tinerilor, evi
dențiind exemplele bune, ne
ocolind cazurile care s-au ivit 
la un moment dat, am invi
tat adeseori muncitori vârst
nici care au prezentat condi
țiile în care au învățat ei me
seria în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. La unele dez
bateri am invitat și părinți ai 
unor tineri. învățămintele des
prinse, propunerile pentru 
îmbunătățirea muncii în vii
tor, numeroasele măsuri con
crete ne-au dovedit că am 
procedat bine. Toate acțiunile 
educative întreprinse de noi 
au făcut ca numărul tinerilor 
evidențiați să ajungă la 220 
iar în procentul de inovații 
40 la sută să aparțină tine
rilor.

în cuvîntul său, tovarășul 
GHEORGHE MANGÎR, prim 
secretar al Comitetului raio
nal U.T.C. „Grivița roșie", a 
evidențiat participarea tineri
lor la întrecerea socialistă, 
preocuparea pentru sporirea 
contribuției tinerilor la îm
bunătățirea calității produse
lor, prin îmbogățirea perma
nentă a cunoștințelor profesio
nale, spunînd : „Ca urmare a 
perfecționării calificării profe
sionale, tot mai mulți tineri, pe 
baza însușirii procedeelor de 
fabricație participă la mișca
rea de inovații și raționalizări. 
Tinerii inovatori de la Uzinele 
„Grivița roșie", Direcția gene
rală C.F.R., Geofizica au acu
mulat o bogată experiență. In 
anul trecut s-au făcut 142 pro
puneri de inovații de către 
tineri, care au adus economii 
în valoare de 1 300 000 lei".

Conferința organizației 
U.T.C. București a sta
bilit sarcini concrete 

privind activitatea organizații
lor de tineret din diferite ra
muri ale economiei.

Planul de stat pe anul 1966 
— primul an al cincinalului — 
stabilește pentru întreprinde
rile Capitalei sarcini de mare 
răspundere.

Organizațiile U.T.C. vor tre
bui să mobilizeze tinerii să cu
noască în profunzime sarcinile 
de plan, angajamentele luate 
în întrecerea socialistă, să ini
țieze acțiuni menite să asigure 
o participare activă a lor la 
întrecere. Organizațiile U.T.C. 
vor trebui să dezvolte ac
tivitatea educativă menită 
să cultive în rîndul tineriloi*  
pasiunea și răspunderea pen
tru pregătirea și permanenta 
perfecționare profesională, 
pentru folosirea cu pricepere 
a procedeelor tehnologice a- 
vansate. O atenție deosebită 
vor trebui să acorde organiza
țiile U.T.C. cadrelor tehnice, să 

le ajute să îmbine armonios 
activitatea de realizare a sar
cinilor de producție cu munca 
de cunoaștere, însușire și a- 
plicare a noutăților tehnice.

Prin întreaga lor activitate, 
organizațiile U.T.C. să milite
ze pentru asigurarea unui cli
mat favorabil muncii avîntate, 
atitudinii înaintate, respectării 
disciplinei socialiste a muncii, 
regulilor de organizare șl func
ționare a întreprinderilor, 
disciplinei de plan, a norme
lor tehnologice și de protec
ție a muncii.

În cadrul orașului Bucu
rești își desfășoară acti
vitatea un număr mare 

de școli de cultură generală, li
cee, școli profesionale și tehni
ce, institute de învățămînt su
perior. Ca o expresie a politicii 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare și perfecționare 
continuă a învățământului de 
toate gradele se înscrie și 
faptul că în școlile Capitalei 
învață peste 221 000 de elevi și 
peste 44 000 studenți, numai 
la cursurile de zi.

Cum era și firesc, în lucră
rile conferinței analiza activi
tății desfășurată în organiza
țiile din școli și facultăți a o

cupat un loc însemnat. îndeo
sebi pentru activitatea viitoare 
a organizațiilor U.T.C. din fa
cultăți, a asociațiilor studenți
lor s-au desprins numeroase 
concluzii și propuneri. Atît Da
rea de seamă cît și cuvîntul 
unor delegați, printre care VA- 
SILE MORARU, FLORICEL 
CONSTANTIN, ARION CON
STANTIN au relevat expe
riența bună acumulată în a- 
cești ani în munca de educare 
a studenților în spiritul răs
punderii față de profesia pen
tru care se pregătesc, al res
pectului pentru făuritorii bu
nurilor materiale, al cunoaș
terii și prețuirii trecutului glo
rios de luptă al poporului, al 
clasei muncitoare conduse de 
partid. Rezultatele mereu mai 
bune obținute an de an la 
învățătură, integrarea acti
vă, plină de dăruire a absol
venților la locurile de produc
ție sînt și expresia muncii des
fășurate de organizațiile U.T.C. 
Totodată, din conferință a re
ieșit că nu a fost încetățenită 
în toate grupele de studenți 
o atmosferă propice studiului 
profund, susținut, că mai e- 
xistă încă la unii studenți o a- 
titudine superficială față de 
învățătură. De asemenea, în 
conferință, pe lîngă evidenți
erea unor inițiative valoroase 
ale asociațiilor studenților, s-au 
formulat justificate critici a 
căror cerință principală era o 
mai precisă cunoaștere a a- 
tribuțiilor ce le au, 6 mai ope
rativă și competentă activita
te pentru îndeplinirea sarcini
lor profesionale, culturale și 
economice ce le revin.

în Darea de seamă prezen
tată a fost relevată și experien
ța unor organizații U.T.C. din 
licee și școli profesionale pri
vind dezvoltarea interesului 
pentru știință și cultură, pen
tru profesia aleasă ; au fost 
popularizate acțiunile între
prinse în scopul formării unui 
bogat orizont cultural al ele
vilor, au fost ridicate proble
me cu privire la organizarea 
practicii în producție a elevi
lor școlilor profesionale și teh
nice. De asemenea, s-a bucu
rat de o atenție deosebită 
munca desfășurată de organi
zațiile U.T.C. pentru pregăti
rea politico-ideologică a elevi
lor, precum și alte aspecte.

Cu toate acestea, atît din Da
rea de seamă cît și din cuvîntul 
unor delegați nu s-a reușit să 
se desprindă sarcinile specifi
ce diferitelor categorii de școli, 
măsurile ce trebuie Iurte 
pentru diferențierea activității 
în rîndul acestei categorii de 
tineret. Va trebui, de aceea ca, 
în continuare, Comitetul orășe
nesc U.T.C. să studieze cu mul
tă atenție munca în școli și să 
elaboreze măsuri și inițiative 
corespunzătoare cerințelor de 
ridicare calitativă a procesului 

de învățămînt, de creștere a 
răspunderii elevilor față de 
propria lor pregătire.

Lucrările Conferinței ca și 
Darea de seamă au prilejuit o 
dezbatere largă și a altor pro
bleme privind activitatea or
ganizațiilor U.T.C. a tineretu
lui din orașul București. Se 
cer amintite dintre acestea ce
le privitoare la munca organi
zațiilor U.T.C. din institutele 
de cercetare științifică și 'in
stitutele de proiectări. Fără 
îndoială că, ținînd seama de 
sarcinile mari ce revin tineri
lor cercetători, organizațiile 
U.T.C. din institutele de cerce
tări vor izbuti — așa cum 
spunea în cuvîntul său tova
rășul Teodosiu Cristian, de
legat din partea organizației 
U.T.C. de la Academia Repu
blicii Socialiste România — 
„să educe pe tinerii cercetă
tori în spiritul unei adinei pa
siuni pentru profesiunea a- 
leasă, al perseverenței și în
drăznelii creatoare, al răspun
derilor deosebite ce le revin 
față de țară și popor".

De asemenea, numeroși vor
bitori, printre care tovarășii 
I. G. Borca, vicepreședintele 
Sfatului popular al orașului 
București, acad. G. Mihoc, rec

torul Universității București, 
actorul Ion Lucian, directorul 
Teatrului „Ion Creangă" — 
invitați la conferință, — pre
cum și numeroși delegați, 
(poetul Adrian Păunescu, Flo
rian Constantin, de la Teatrul 
de operetă, Roșculeț Rodica, 
de la întreprinderea textilă 
Dacia, Ileana Cristescu, dele
gată a organizației U.T.C. de la 
F.R.B.) au adus în dezba
terea conferinței probleme 
de mare importanță privind 
educarea tineretului, formarea 
trăsăturilor moralei înaintate, 
îmbogățirea universului de 
cultură și cunoaștere al tine
rei generații. Propunerile 
pentru lărgirea sferei de 
activități privind formarea 
și dezvoltarea trăsăturilor 
morale ale tineretului, pen
tru îmbunătățirea învăță- 
mîntului politic, a conținutu
lui adunărilor generale, pentru 
mai buna organizare a timpu
lui liber, dezvoltarea frumoa
selor tradiții de muncă patri
otică, pentru un ajutor mai 
competent în formarea tinere
lor generații de creatori — 
scriitori, artiști, plasticieni — 
vor trebui să-și afle întruchi
parea concretă în întreaga 
muncă cu tineretul, deosebit 
de grea și complexă, pe care 
este chemat să o organizeze, 
îndrume și conducă și mai bine 
în viitor Comitetul orășenesc 
U.T.C. București.

★
în încheierea lucrărilor con

ferinței, întîmpinat cu entuzi
asm și vii aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul PETRU ENA
CHE, prim secretar al C. C. 
al U.T.C. După ce a transmis 
Conferinței orășenești U.T.C. 
București, minunatului tineret 
din Capitală, salutul C.C. al 
U.T.C. și urări ca, sub con
ducerea partidului, să ob
țină în anii ce urmează noi 
succese în muncă, tovarășul 
Petru Enache a făcut o amplă 
analiză a muncii desfășura
tă de organizația orășeneas
că U.T.C. București, subli
niind principalele sarcini 
ce stau în fața sa, a ti
neretului Capitalei. Apreci
ind ca deosebit de important 
pentru munca noului comitet 
orășenesc, a tineretului, fap
tul că s-au analizat și dezbă
tut pe larg probleme privind 
contribuția tineretului la în
deplinirea sarcinilor economi
ce, ce stau în fața unităților 
industriale, vorbitorul a spus : 
„Așa cum a reieșit din confe
rință există posibilități de a 
spori simțitor aportul tinere
tului la creșterea producției 
industriale, a productivită
ții muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea 
prețului de cost. Sarcina 
principală de mare actualitate 
care trebuie să stea în centrul 
muncii politice-educative a or
ganizațiilor U.T.C. din indus

trie este aceea de a ajuta pe 
fiecare tînăr din întreprinderi
le bucureștene să înțeleagă 
necesitatea îndeplinirii ritmice 
a planului de producție încă 
din primele zile ale anului. 
In acest scop organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul și sub în
drumarea organizațiilor de 
partid, să-i ajute pe tineri să 
cunoască sarcinile de produc
ție ale întreprinderii respecti
ve, principalii indicatori de 
plan, măsurile tehnico-organi- 
zatorice stabilite".

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.C. în antrena
rea tineretului Ia întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cate, arătînd că este necesar 
să fie folosit prilejul oferit de 
dezbaterea Directivelor C. C. 
al P.C.R. către toate organele 
și organizațiile de partid, sin
dicale, ale U.T.C. cu privire la 
criteriile principale ale între
cerii socialiste, pentru a dez
volta răspunderea față de 
muncă a tinerilor, a face din 
participarea la întrecerea so
cialistă o preocupare perma
nentă, de zi cu zi.

In cuvîntul său, tovarășul 
Petru Enache s-a oprit asupra 
sarcinilor ce revin organiza

țiilor U.T.C. în mobilizarea ti
nerilor la perfecționarea cuno
ștințelor profesionale, în culti
varea pasiunii pentru tehnica 
nouă.

în continuare, primul secre
tar al Comitetului Central al 
U.T.C. a spus *■ „Constatăm cu 
bucurie că în rîndurile tinere
tului muncitoresc din Capitală 
există un interes erescînd fa
ță de cerințele industriei mo
derne, că prin rezultatele ob
ținute în producție ei fac do
vada acestui interes, integrîn- 
du-se cu bune rezultate în 
procesul de producție, fiind 
pătrunși de necesitatea respec
tării disciplinei muncitorești".

Apreciind amploarea obiecti
velor șantierelor de construc
ții din Capitală, vorbitorul a 
cerut organizațiilor U.T.C. din 
construcții „să lupte cu mai 
multă perseverență pentru 
respectarea de către tineri a 
termenelor de dare în folosin
ță, pentru calitatea lucrărilor 
executate, pentru stabilirea 
și permanentizarea tinerilor 
constructori în unitățile în ca
re lucrează".

în continuare, tovarășul Pe
tru Enache s-a ocupat de 
munca în școli și institutele 
de învățămînt superior, insis- 
tînd asupra necesității îmbu
nătățirii pregătirii tuturor ele
vilor și studenților, a folosirii 
unor metode specifice, adec
vate vîrstei și preocupării 
acestor categorii de tineri, a 
ridicării activității organizații
lor U.T.C. din școli și facul
tăți la nivelul cerințelor, sar
cinilor puse de partid în fața 
învățămîntului. „In centrul 
preocupărilor organelor și or
ganizațiilor U.T.C. din școli și 
facultăți trebuie să stea edu
carea prin muncă a elevilor și 
studenților, deoarece în proce
sul muncii, al învățăturii se 
formează trăsăturile înaintate 
ale tineretului zilelor noastre, 
ale viitorilor specialiști, con
structorii de mîine". Făcînd 
o minuțioasă analiză a mun
cii din școli și facultăți, tova
rășul Petru Enache a dat 
prețioase indicații și îndru
mări izvorîte din sarcinile 
puse în fața învățămîntului 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. în continuare s-a 
referit la sarcinile ce revin ti
nerilor care activează în do
meniul cercetării științifice, al 
creației literare și artistice.

Vorbitorul a expus, apoi, 
sarcinile ce stau în fața orga
nizației U.T.C. privind îmbu
nătățirea muncii politice și 
ideologice în rîndul tineretu
lui, pentru dezvoltarea senti
mentului de dragoste față de 
patria socialistă, cultivarea 
trăsăturilor morale și de ca
racter specifice tânărului îna
intat al societății noastre, 
precum și cele privind orga

nizarea instructivă, plăcută * 
timpului liber al tineretului.

Tovarășul Petru Enache a 
spus în continuare : „In acest 
an sarcina noastră este de a 
răspunde cît mai bine dorin
ței tinerilor de a studia apro
fundat Documentele celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului. Tinerii trebuie ajutați 
să înțeleagă bogatul conținut 
de idei cuprins în aceste do
cumente, iar pe această bază 
să desprindă învățăminte pen
tru activitatea lor concretă 
de fiecare zi, pentru viața și 
comportarea lor.

Folosind toată gama de 
mijloace de care dispun, or
ganizațiile U.T.C. vor trebui 
să dezvolte și pe viitor inte
resul tinerilor pentru a cu
noaște trecutul de luptă a 
poporului, frumusețile și bo
gățiile materiale și spirituale 
ale patriei, dorința vie de a 
sluji neabătut, ca patrioți în
flăcărați, cauza Partidului Co
munist Român, destinele lu
minoase ale României socia
liste".

Referindu-se la munca de e- 
ducare estetică și culturală a 
tineretului pe care sînt che
mate să o desfășoare organiza- 
zile U.T.C., vorbitorul a ară
tat marile posibilități existente 
in Capitală prin prezența nu
meroaselor instituții de cultu
ră, a uniunilor de creație, a 
personalităților vieții artistice 
și literare care, solicitate, pot 
răspunde setei de cunoaștere 
a tinerei generații.

De asemenea, tovarășul Pe
tru Enache s-a ocupat de mo
dul în care contribuie orga
nizațiile U.T.C. la educarea 
moral-cetățenească a tineri
lor, relevînd frumoasele 
trăsături morale ce caracte
rizează pe marea majoritate a 
acestora. Arătînd că mai e-; 
xistă încă și tineri în a căror 
comportare își află loc mani
festări necorespunzătoare vre
mii în care trăiesc și se desă
vârșesc ca oameni, că unii do
vedesc superficialitate în rela
țiile de familie și în societate, 
vorbitorul a cerut organizații
lor U.T.C. să intensifice munca 
de educare a tinerilor, să fo
losească cu mai multă perseve
rență dezbaterile pe teme de 
etică, să cultive în conștiința 
fiecărui tînăr sentimentul cin
stei, onoarei, curajului, respec
tului față de tovarășii de mun
că, atitudinea responsabilă în 
relațiile de familie.

Apreciind experiența acu
mulată de organizațiile U.T.C. 
în stabilirea unor măsuri 
bune, corespunzătoare rezol
vării problemelor specifice 
fiecărui loc de muncă, activi
tatea entuziastă a cadrelor 
organizației U.T.C., vorbitorul 
a făcut prețioase sugestii 
pentru îmbunătățirea stilului 
de muncă în viitor, pentru 
dezvoltarea receptivității ca
drelor U.T.C. față de tot ce 
este nou, pentru dezvoltarea 
pe mai departe a spiritului 
muncii colective, folosirea cu 
curaj a criticii curajoase, prin
cipiale și constructive, a auto
criticii sincere, pentru studie
rea și generalizarea experien
ței pozitive din fiecare orga
nizație, în scopul sporirii și 
mai mult a influenței organi
zației de tineret în rîndul 
membrilor săi.

Tovarășul Petru Enache a 
spus în încheiere: „La 21 
martie va avea loc Congresul 
U.T.C., eveniment de mare în
semnătate în viața organiza
ției, a întregului tineret al pa
triei, prilej minunat și solemn, 
pentru tinerii uteciști de a-și 
înnoi angajamentul de a fi 
slujitori credincioși ai idealu
rilor comuniste ale partidului 
nostru, care de 45 de ani 
poartă cu eroism și demnitate 
stindardul celor mai înalte 
năzuințe ale poporului.

In numele Comitetului Cen- ; 
trai al U.T.C. îmi exprim con
vingerea că tineretul din ora
șul București va întâmpina cu 
mari succese Congresul U.T.C, 
va confirma încă o dată prin 
faptele sale, prin munca sa 
plină de abnegație că este ho- 
tărît ca, alături de toți ceilalți 
oameni ai muncii, să nu pre
cupețească nici un efort în 
bătălia pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.**.

★
Conferința a adoptat cu în

delungi aplauze, o telegramă, 
adresată COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., în care participanții la 
conferință s-au angajat, in 
numele tuturor tinerilor din 
orașul București, să munceas
că cu entuziasm și abnegație 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini stabilite de partid în 
istoricul său Congres, ex- 
primîndu-și astfel profundele 
sentimente de dragoste și de
votament care unesc inimile 
tineretului de Partidul Comu
nist Român, părintele și con
ducătorul iubit al tineretului 
patriei.

„Ne-am născut o dată cu is
toria nouă a țării — se spune 
în telegramă. Tinerețea noas
tră coincide cu tinerețea aces
tei noi istorii, iar maturizarea 
noastră cu desăvârșirea cons
trucției socialiste. Ne dedicăm 
toată puterea creatoare, ta
lentul și hărnicia nobilei mi
siuni de ziditori ai temelieii 
comunismului.

Urmînd îndemnul încerca
tului nostru partid, uteciștii 
din orașul București vor con
sidera întotdeauna drept cea 
mai scumpă năzuință a lor 
cinstea de a lupta sub steagul 
glorios al partidului pentru 
înfăptuirea viitorului de aur 
al patriei — societatea comu
nistă".

★

Tn prima ședință de lucru, 
Comitetul orășenesc București 
al U.T.C. a reales pe tovară
șul DAN MARȚIAN în func
ția de prim-secretar.

NICOLAE DRAGOȘ



CONFERINȚA

DE LA LAGOS
LAGOS 11 (Agerpres). — La 

Lagos s-a deschis, marți, confe
rința primilor miniștri ai țărilor 
membre ale Commonwealthului, 
la care participă delegațiile a 19 
din cele 22 țări membre ale or
ganizației. După cum s-a mai a- 
nunțat, Ghana și Tanzania — 
două dintre membrele africane—* 
nu participă la lucrări, ca urma
re a ruperii relațiilor cu Marea 
Britanie, în semn de protest față 
de politica acesteia în problema 
Rhodesiană. Guvernul australian 
este reprezentat numai de un ob
servator. Lucrările au fost deschi
se de primul ministru al Nige
riei, Abubakar Tafawa Bâlewa, 
în calitate de premier al țării 
gazdă, (el fiind ales președinte
le sesiunii). După ce participan- 
ții au păstrat un moment de re
culegere în memoria primului mi
nistru al Indiei, Shastri, s-a trecut 
la dezbaterea problemelor care 
constituie, de fapt, obiectul con
ferinței — situația din Rhodesia 
și implicațiile acesteia.

La prima ședință a reuniunii, au 
participat doar șefii delegațiilor. 
Deși lucrările se desfășoară cu 
ușile închise, din surse apropiate 
conferinței, s-a aflat că în aceas
tă primă ședință vicepreședinte
le Zambiei, Reuben Kamanga, a 
cerat folosirea forței pentru li
chidarea actualului regim de la 
Salisbury — punct de vedere 
sprijinit și de Sierra Leone și de 
Cevlon.

Primul ministru nigerian, Ba- 
lewa, a prezentat o propunere a 
delegației sale, în șase puncte, 
în care se cere, printre altele, 
elaborarea unei noi Constituții 
care să asigure drepturile majo
rității africane.

După părerea observatorilor de 
la Lagos, propunerile „de rezer
vă" ale delegației britanice, care 
cuprind și noile sancțiuni econo
mice „au mai mult scopul de a 
calma starea de spirit din țările 
africane, decît de a constitui lo
vituri cu adevărat serioase pen
tru regimul lui Smith".

Reuniunea de la Havana
HAVANA 11. —Trimi

sul special Agerpres, 
V. Stamate, transmite : 
Luni și marți au conti
nuat lucrările în comi
siile șl subcomisiile de 
lucru ale Conferinței 
de solidaritate a po
poarelor din Asia, Afri
ca și America Latină. 
Lucrările acestor comi
sii și subcomisii au in
trat în faza finală.

Pînă acum au fost aprobate 
numeroase proiecte de rezolu
ții care vor fi supuse ultimei 
ședințe plenare ce se va în
truni miercuri.

în cadrul manifestărilor cul
turale preconizate cu prilejul

Conferinței tricontinentale, 
luni seara, la cinematograful 
„Radiocentro" din Havana a 
avut loc o gală de filme docu
mentare — realizate de echipa 
de filmare ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud și de studiourile 
din R. D. Vietnam — despre 
lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii 
imperialiste. Au asistat dele
gați, observatori și invitați la 
Conferința tricontinentală pre
cum și un public numeros din 
Havana. Au asistat, de aseme
nea, ambasadorul României, 
Vasile Mușat, și alți șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice acreditați în capitala 
Cubei.

Situația

din Indonezia

ATENA: Succes al
In urma alegerilor pentru Con

siliul Municipal din Atena, care 
au avut loc duminică, în 
Prezidiul Consiliului au fost a- 
leși reprezentanții forțelor de 
stingă, de centru și un candidat 
independent. Ca președinte al 
Consiliului Municipal a fost ales 
A. Andonopoulos, (candidat in
dependent). Locțiitorul lui este 
S. Poulos (candidat al Partidului

forțelor democratice
E.D.A.), iar secretar — A. Za
harata (Uniunea de Centru). Par
tidele de dreapta au boicotat a- 
ceste alegeri.

Ziarul „DEMOKRATIK1 ALA- 
GH1” apreciază că alegerile au 
avut un pronunțat caracter po
litic și că forțele de dreapta au 
suferit o serioasă înfrîngere îri în
cercarea lor de a sparge unitatea 
forțelor democratice.

R. S. CEHOSLOVACĂ. — O nouă șarjă de oțel la cuptorul 
electric de la oțelăria din Ceske Budejovice

DJAKARTA 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că 
Indonezia trece prin serioase di
ficultăți economice. In ciuda de
valorizării vechii rupii, transmite 
agenția France Presse, prețurile 
au continuat să crească. Litrul de 
benzină care în urmă cu două 
luni costa patru rupii, costă acum 
o mie. „Ciocnirile sîngeroase și 
campania anticomunistă din țară 
au afectat în mod grav produc
ția", scrie France Presse.

Pentru a preîntâmpina tulbu
rări ce ar putea avea loc la Dja
karta, aici au fost aduși 500 de 
soldați din alte localități din 
insula Java.

Agenția Antara a transmis că 
începînd de la 1 octombrie 1965, 
din Universitatea de la Djodja- 
karta au fost eliminați 3 000 de 
studenți și 115 cadre didactice, 
bănuiți că ar fi avut legături cu 
mișcarea de la 1 octombrie.

Agenția Reuter a retransmis O 
știre a postului de radio Djakar
ta, din care rezultă că președin
tele Indoneziei, dr. Sukarno, a 
adoptat marți o hotărîre cu privi
re la expulzarea din țară a tu
turor corespondenților de presă 
americani. In relatarea postului 
de radio, se arată că „președin
tele Sukarno a adoptat această 
măsură ca urmare a oglindirii în 
mod denaturat de către presa a- 
mericană a actualei situații politi- 

l ce din Indonezia”.

încetarea din viață 
a premierului indian 
Lal Bahadur Shastri

Recent în Berlinul occidental s-a deschis o ex
poziție prezentând ororile comise de naziști ia 

AuschwitzPROBLEMELE 
„CELOR ȘAPTE"

Deși s-a vorbit și la reuniunile 
„celor 6“ de necesitatea stabi
lirii unor „punți" de legătură 
între C.E.E. și A.E.L.S.r inițiati
va în această privință au avu- 
t-o totuși „cei șapte". Se știe că 
Ia sesiunea A.E.L.S. la nivel 
înalt, ținută în mai la Viena, 
crearea „punților" a fost botă- 
rîtă în mod oficial.

otărîrea angaja numai un capăt al 
punții, adică Asociația Europeană 
a Liberului Schimb. Există însă spe
ranța că inițiativa „celor șapte" va 
găsi ecoul dorit în rîndul țărilor Pie
ței comune. Acestea însă nu s-au 
prea grăbit să creeze cel de-al doilea 
cap de pod. Și lucrurile ou rămas 
pe loc.

Eschivarea „celor șase" de la clarificarea pro
blemei punților a fost determinată, desigur și de 
criza declanșată la SO iunie. Dar, în principal, ea 
izvorăște din structurile deosebite ale celor două 
organisme. Se știe că A.E.L.S. vizează doar re
ducerea tarifelor vamale în interiorul asociației 
(pînă în prezent acestea au fost reduse față de 
1960 cu 70 la sută), lăsînd deplină libertate țări
lor membre în ceea ce privește comerțul cu țările 
din afară. C.E.E. însă, pe lingă reducerea tarife
lor interne (care față de 1957 au fost reduse cu 
80 la sută), dispune și de tarife externe comune, 
ceea ce a făcut ca în cadrul tratativelor G.A.T.T. 
de la Geneva (runda Kennedy) țările Pieței co
mune să participe în bloc, ca o singură țară cu 
un singur vot.

Dispunînd, deci, de instrumentul de frînare a 
importurilor din afara comunității, C.E.E. a în
țeles să-l folosească din plin. Și l-a folosit în 
hună măsură și împotriva produselor din țările 
A.E.L.S. In schimb, asociația „celor șapte” a fost 
în imposibilitate de a riposta, în lipsa tarifului 
extern comun. De aici o diferență foarte accen
tuată între suma importurilor din C.E.E. ale 
A.E.L.S. și suma exporturilor acesteia din urmă 
către Piața comună. Astfel, dacă în perioada 
1959—1964 creșterea medie anuală a exportului 
A.E.L.S. spre C.E.E., era de 10,5 la sută, în 
1965 această creștere a fost doar de 4,4 la sută 
(față de 1964). In schimb, importurile țărilor 
A.E.L.S. din Piața comună au crescut în aceeași 
perioadă (1965 față de 1964) cu 9,2 la sută. în 
acest fel, pe primele 9 luni ale anului 1965, defi
citul schimburilor A.E.L.S. cu C.E.E. a fost de 
2 325 milioane dolari, față de 1900 milioane do
lari în aceeași perioadă a anului 1964.

In fața unui astfel de bilanț, se înțelege de la 
sine că partenerilor Marii Britanii (jenați, în 
bună măsură și de suprataxa instituită de Londra 
in octombrie 1964), crearea punților spre C.E.E. 
le apare ca singura cale posibilă de redresare a 
balanței schimburilor dintre cele două comunități. 
De aceea, în ciuda faptului că inițiativa lor a 
rămas pînă în prezent fără rezultat, cei șapte și-au 
reafirmat hotărîrea de a persevera și de a obține 
în cele din urmă deschiderea unei porți mai largi 
în zidul citadelei C.E.E.

ION D. GOIA

Adunarea

în Italia, zilele urmă
toare sînt așteptate cu 
interes de opinia publi
că. în cursul acestei 
săptămîni vor începe 
dezbaterile de la Pala
tul Montecitorio, de re
zultatul cărora depinde 
în mare măsură soarta 
guvernului de centru- 
stînga. în afară de des
chiderea sesiunii parla
mentare, o mare con
fruntare este așteptată 
pentru 16 ianuarie, dată 
la care este prevăzută o 
întîlnire a celor patru 
partide care alcătuiesc 
coaliția guvernamentală 
(democrat-creștin, so
cialist, social-democrat 
și republican).

Aceste două eveni
mente rețin atenția ob
servatorilor dat fiind că 
în momentul actual pe 
acena politică italiană 
au apărut semne de in
certitudine, semne ac
centuate de declarațiile 
unor lideri ai partidelor 
de coaliție și ale altor 
personalități politice 
marcante.

în acest context, su
gestivă este declarația 
recentă a lui De Mar
tino, secretarul parti
dului socialist itali
an, în care, vorbind 
despre „verificarea" 
coaliției, arată că „a 
sosit timpul să se 
știe care sînt forțele 
chemate să sprijine di

rect coaliția de centru- 
stingă”. Liderul socia
list sublinia ideea că ar 
fi bine ca fiecare partid 
să-și reia propria sa li
bertate, și în imposibili
tatea de a realiza o 
nouă majoritate parla
mentară „să se apeleze 
la țară, convocîndu-se 
anticipat alegeri”. A- 
ceastă declarație care a 
dat naștere la multe 
comentarii indică exis
tența unor puternice fi
suri în guvernul Moro.

despre oamenii care vor 
contribui la aceasta”.

Referindu-se la mo
dul în care se vor în
făptui acțiunile parla
mentare la care se refe
rea Moro, ziarul socia
list „AVANTI" subli
nia că acestea depind 
în primul rînd de Parti
dul democrat - creștin. 
Ziarul citează ca exem
plu dezbaterile parla
mentare în care P.D.C. 
s-a situat pe o poziție 
contrară celorlalte trei

Confruntarea 
de la 

Montecitorio
în ciuda acestora, pre
mierul italian nu doreș
te o confruntare deschi
să cu partenerii coaliției 
ci, cel mult, o „întruni
re de lucru". în cadrul 
întîlnirii dintre cele pa
tru partide, premierul 
Moro a arătat recent în 
săptămînalul „EPOCA", 
că nu va discuta „nici 
formula guvernamenta
lă, nici programul gu
vernului, ci numai tim
pul și modul de rezol
vare a problemelor și

partide ale coaliției, 
partide care s-au împo
trivit acordării de fon
duri școlilor particulare 
girate de cler. La invi
tația făcută de Moro 
partidelor majorității 
guvernamentale „de a 
da dovadă de realism 
și voință politică" or
ganul partidului lui 
Nenni afirma că „rea
lismul este desigur, pre
ferabil dificultăților 
tehnice ale mecanismu
lui parlamentar, dar a-

cesta nu trebuie con
fundat cu acceptarea 
tendințelor care îngreu
nează înfăptuirea pro
gramului guvernului, 
prin scopuri politice ne
gative sau prin contra
dicții interne ale unor 
grupuri".

Ziarul „IL CORRIE- 
RE DELLA SERA" 
observa că „verificarea" 
coaliției nu o fost ce
rută „numai de liderii 
socialiști și că ea nu va 
constitui un dialog nu
mai între democrați- 
creștini și socialiști”. 
Discuțiile privind uni
ficarea partidelor socia
list și social-democrat 
fac ca această problemă 
să antreneze în dezba
teri și alte partide. 
Mai mult, o poziție si
milară celei manifestate 
de socialiști au adopta- 
t-o și unele grupări 
democrat-creștine.

Se pare că partizanii 
„verificării" nu urmă
resc totuși răsturnarea 
guvernului, deoarece o 
astfel de criză nu i-ar 
favoriza în momentul 
de față ; după părerea 
observatorilor ceea ce 
doresc partizanii verifi
cării este ca fiecare 
să-și întărească poziții
le, printr-o nouă împăr
țire a portofoliilor mi
nisteriale.

IOAN TIMOFTE

TAȘKENT 11 (Agerpres). — 
Marți dimineață la ora 1,32 a 
încetat din viață la Tașkent, în 
urma unui atac de cord, primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri.

In buletinul medical semnat 
de dr. R. N. Chugb, medicul 
personal al primului ministru in
dian, și de medici sovietici, se a- 
rată că în seara de 10 ianuarie 
1966, Shastri se simțea normal. 
Aproximativ o oră după ce s-a 
culcat, medicul primului minis
tru a fost anunțat că Shastri se 
simte rău. Cu toate măsurile lua
te, acesta a încetat din viață.

Ținîndu-se seama că și în tre
cut Shastri suferise de un infarct 
miocardic, în buletinul medical 
se arată că moartea a survenit în 
urma unei recrudescențe acute a 
infarctului miocardic.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al primului ministru Lal Baha
dur Shastri a fost purtat pe un 
afet de tun spre aeroportul Taș
kent, de unde a fost transportat 
pe calea aerului la Delhi. Prin
tre cei care înconjurau sicriul se 
aflau Ayub Khan, președintele 
Pakistanului, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosî
ghin, a plecat în aceeași zi la 
Delhi unde va participa la fune
raliile primului ministru indian.

★
Născut în anul 1904 într-o co

mună din districtul Benares, sta
tul Uttar Pradesh, Lal Bahadur 
Shastri s-a înrolat încă din tine
rețe în mișcarea pentru indepen
dența Indiei. După ce a absol
vit Universitatea hindusă din Be
nares, el s-a consacrat vieții po
litice, activînd în cadrul partidu
lui Congresul Național Indian. Lâ 
vîrsta de 26 de ani el a fost con
damnat pentru prima oară la în
chisoare de autoritățile colonia
liste pentru „acțiunile de nesupu
nere civică" inițiate de acest 
partid. Arestat în repetate rîri- 
duri, el a stat în închisori aproa
pe 9 ani.

In anul 1947 Shastri a fost 
ministru în guvernul statului 
Uttar Pradesh, iar începînd din 
1951 a devenit secretar general 
al partidului Congresul Național 
Indian, fiind apoi numit ministru 
al transporturilor și căilor ferate 
al Indiei. El a deținut această 
funcție pînă în anul 1961 cînd a 
devenit ministru de interne. în 
ianuarie 1964 Shastri a fost numit 
ministru fără portofoliu, exerci- 
tînd o mare parte din atribuțiile 
primului ministru, iar în luna mai 
1964, după moartea lui Jawahar
lal Nehru, a fost desemnat în 
postul de prim-ministru.

Cu cîteva ore înainte de moar
te, Lal Bahadur Shastri a semnat, 
împreună cu președintele pakista
nez. „Declarația de la Tașkent", 
în legătură cu conflictul indo- 
pakistanez.

★
DELHI 11 (Agerpres). — în 

urma încetării din viață a pri
mului ministru indian, Lal Baha
dur Shastri, actualul ministru al 
afacerilor interne, Gulzarilal Nan
da, a fost numit în funcția de 
prim-ministru.

DELHI 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Gulzari
lal Nanda, a rostit astăzi o cu
vântare radiodifuzată în care a 
declarat că „India va respecta 
acordul încheiat la Tașkent și-l 
va îndeplini în mod neabătut".

DELHI 11 (Agerpres). — Si
criul cu corpul neînsuflețit al 
primului ministru, Lal Bahadur 
Shastri, a fost adus marți pe ca
lea aerului la Delhi. La aeroport 
au fost de față dr. Radhakrish- 
nan, președintele Indiei, Zakir 
Hussain, vicepreședinte al Indiei, 
Gulzarilal Nanda, noul prim- 
ministru, membri ăi guvernului si 
ai corpului diplomatic. Sute de 
mii de locuitori ai capitalei In
diei au însoțit cortegiul pînă la 
reședința premierului Shastri.

Cu prilejul încetării din viață 
a premierului Lal Bahadur Shas
tri, guvernul Indiei a decretat 12 
zile de doliu național.

Lupte de anvergură 

pe coasta sud-vietnameză
Corespondenții agențiilor de presă anunță că în cursul zilei de 

marți, în apropierea Saigonului (la circa 35 km nord-vest), au 
avut Ioc noi lupte între patrioți și trupe americane și australiene.

Sînt folosite gazele lacrimogene 
și cîinii pentru a urmări echipele 
de patrioți ce au lucrat la săpa
rea de tunele în regiunea din 
nord-vestul capitalei.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite, de asemenea, despre 
luptele de mare anvergură dintre 
patrioți și trupele sud-coreene în 
regiunea de coastră — la circa 
400 km nord-est de Saigon. Ace
lași corespondent anunță din Sai
gon că generalul Westmoreland, 
comandantul militar american în 
Vietnamul de sud a avut marți 
o convorbire cu vicepremierul 
sud coreean, Chang Ky Yonng, 
care vizitează Saigonul. Din sur
se informate, agenția Reuter re
latează că vicepremierul sud-co- 
reean ar fi sugerat căile prin care

ar putea fi sporită contribuția 
sud-coreeană la operațiile trupe
lor americane și sud-vietnameze.

Marți seara, înainte de a pă
răsi Saigonul, Edward Heath, li
derul partidului conservator bri
tanic, a făcut o declarație în care 
a precizat că a venit în Vietna
mul de sud „pentru a constata 
personal situația din această 
țară”. Răspunzînd la o întrebare, 
Heath a afirmat că „atitudinea 
partidului său în problema viet
nameză nu este, în ceea ce pri
vește fondul, diferită de cea a 
partidului laburist”. El a subli
niat, îndeosebi, că Marea Brita
nie nu are în vedere trimiterea 
de trupe în Vietnamul de sud, 
date fiind „angajamentele se
rioase" din alte părți, menționînd 
îndeosebi Malayezia.

de la Tirana
TIRANA 11 (Agerpres). — După cum anunță 

agenția A.T.A., la Tirana a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Albania. Au par
ticipat Enver Hodja, Mehmed Shehu și alți con
ducători de partid și de stat ai R. P. Albania.

Hadji Lleshi, președintele Prezidiului Adună
rii Populare, a vorbit despre succesele obținute de 
poporul albanez în cei 20 de ani de la procla
marea republicii. El a subliniat că cel de-al trei
lea plan cincinal al R. P. Albania a fost realizat 
datorită muncii pline de abnegație a clasei mun
citoare, țărănimii muncitoare, intelectualității 
populare, sub conducerea partidului, precum și 
datorită ajutorului frățeso al țărilor socialiste. In 
prezent, poporul albanez muncește cu entuziasm 
la realizarea celui de-al patrulea plan cincinal. în 
continuare, vorbitorul s-a referit la politica ex
ternă a R. P. Albania.

Pretenții ale Bonn-ului
Săptămînalul francez „La Tri

bune des Nations" scrie că inclu
derea R.F.G. în grupul de lucru 
privind „planificarea nucleară", 
creat recent de conferința mini
ștrilor apărării ai unor țări 
N.A.T.O. (cunoscut și sub denu
mirea de „Comitetul McNamara"), 
este interpretată la Bonn ca un 

; mijloc de „ridicare indirectă a 
Germaniei (occidentale — nr) la 
rangul de putere nucleară" și le
galizează într-o oarecare măsură 
„integrarea Bundeswehrului în 
structura nucleară a apărării a- 
mericane". Se subliniază în legă
tură cu aceasta că încă 2 500 de 
specialiști vest-germani au plecat 
în S.U.A. pentru a fi instruiți în 
mînuirea celor mai modeme arme 
cu care sînt echipate forțele te
restre aeriene și marine ameri
cane.

„La Tribune des Nations" rele
vă, de asemenea, faptul că „le
găturile care apropie astăzi Bun-

deswehral de planurile atomice 
americane sînt concretizate în 
370 do tunuri atomice, 80 de 
rampe de lansare, 270 de avioane 
purtătoare de rachete și nave de 
război din ce în ce mai nume
roase, dotate cu arme nucleare, 
aflate pe teritoriul R.F.G. Săptă
mînalul afirmă, pe de altă parte, 
că guvernul vest german nu și-a 
retras revindecarea privind înlă
turarea restricțiilor asupra înze
strării Bundeswehrului cu rachete 
strategice. O dată cu participa
rea Bonnului la „Comitetul 
McNamara", experții R.F.G. lasă 
din nou să se înțeleagă că ei 
înșiși „ar putea" fabrica arma a- 
tomică — în altă parte decît pe 
teritoriul federal — „dacă ar 
trebui în mod absolut să se res
pecte încă angajamentele din 
1954“ (care interzic, printre al- i 
tele, după cum se știe, fabricarea I 
acestei arme în R.F.G.).

însemnări
Capriciile 

contraamiralului
Cîteva respectabile co

tidiene britanice și-au 
informat săptămlna tre
cută cititorii despre „a- 
muzantele extravagan
țe' ale contraamiralului- 
comandant al flotei mi
litare britanice din A- 
den. Respectivul contra
amiral și-a construit o 
vilă luxoasă și, mai a- 
ies, originală. Vila are 
drept fundament posta
mentul unei turele de 
artilerie navală -, Ia do
rința extravagantului lo
catar, casa se poate ro
ti în orice direcție. In 
vilă există și alte ino
vații : de pildă, o scară 
interioară dublă. în spi
rală. construită astfel 
tncît servitorii, urcînd 
la etal, să nu se întîl- 
nească cu stăpînul sau 
cu oaspeții acestuia.

Construirea vilei a cos
tat rotunda sumă de 
66 150 lire sterline (la 
Aden, o casă conforta
bilă pentru o familie 
costă maximum 3 500 de 
lire). Se înțelege că in
ventivul contraamiral 
nu și-a plătit capriciile 
din propriu-i buzunar: 
banii necesari au fost 
luati din fondurile alo
cate de guvernul brita
nic pentru „cheltuielile 
militare pe teritoriile de 
peste mări*.  Fiindcă 
veni vorba, menționăm 
că respectivele chel
tuieli s-au ridicat a- 
nul trecut la aproape 
400 000 000 lire sterline. 
Si, după cit se pare, în 
exercițiul financiar ac
tual nu se intenționează 
economii în materie de 
capricii, în genul celui

al ingeniosului contra
amiral din Aden. O sta
tistică . publicată zilele 
trecute în presa britani
că demonstra ..excelen
tele condiții de cazare 
ale armatei britanice de 
pe Rin', cantonată în 
locuinfe1 de prima mină. 
In ce privește perspec
tiva, se preciza, din sur
se oficiale, că în urmă
torii cinci ani cheltuie
lile pentru „confortul' 
armatei de pe Rin se 
vor majora simțitor, ri- 
diclndu-se in total, la

19 milioane lire ster
line.

Există însă un dome
niu al construcțiilor în 
care autoritățile engle
ze nu pot fi in nici un 
caz acuzate de risipă : 
domeniul construcțiilor 
de locuințe. Aici se fac 
chiar economii substan
țiale, astfel incit, din 
cauza lipsei de locuințe, 
proprietarii operează o 
speculă notorie, majo
rarea chiriilor fiind în 
Anglia un fenomen cro
nic.

EM. RUCAR

Mai „intransigenți" 
decît Rhodes

Cenzura rhodesiană a Interzis recent un manual 
de istorie a Africii centrale, scris de Ian Hender
son, profesor Ia Universitatea din Salisbury i cen
zorul a considerat cu desăvîrșire inacceptabile alu
ziile autorului la necesitatea evoluției africanilor, 
înainte de a-și publica lucrarea, Henderson re
dactase o emisiune pentru radio în care preamărea

pe Cecil Rhodes, cunoscut teoretician și susținător al 
colonialismului. Dat fiind aceasta, oficialitățile nu 
s-au dat înlături să-i ceară profesorului să facă 
„corecturi” pe placul lor. Revizuindu-și ulterior po
ziția, el a refuzat să satisfacă cererile rasiștilor, 
apreciind că autoritățile de la Salisbury au devenit 
mai „intransigente” chiar decît înaintașul lor, Rho
des. Lucrarea, bineînțeles, a fost interzisă.

Aproape concomitent, autoritățile rhodesiene, sim
țind că pierd „sprijinul” intelectualilor, au dat ur
gent publicității o moțiune prin care cer ca „Uni
versitatea să nu părăsească Rhodesia”. Dar 12 pro
fesori universitari de la Salisbury au votat deschis 
împotriva acestei moțiuni. In semn de protest față 
de încătușarea libertăților universitare.

în plus, primul ministru Ian Smith a ordonat ca, 
începînd cu noul an, să fie închisă școala secunda
ră neagră de la Kufunda, unde învățau 189 de elevi. 
Aci profesorii predau benevol, scutind statul de 
orice contribuție bănească. în afară de aceasta, 
școala era astfel plasată încît în jurul ei, pe o rază 
de 400 m, nu trăia nici un alb. Si totuși, ca s-o poa
tă închide, autoritățile eu apelat, bineînțeles, la le
gea apartheid care interzice accesul populației de 
culoare în cartierele rezidențiale și comerciale. Tot 
datorită prevederilor acestei legi, avocații de culoa
re din orașele Rhodesiei sînt obligați să-și fixeze 
reședința profesională la minimum 3 km de Palatul 
de Justiție — străzile mai apropiate fiind rezervate 
în exclusivitate cabinetelor avocaților europeni.

Nu este de mirare, deci, că politicienii aparthei
dului din Rhodesia găsesc pînă și teoriile lui Cecil 
Rhodes prea „liberale”, fapt pentru care se stră
duiesc ca în practică să Ie completeze și să le dez
volte cît mai adecvat intereselor colonialiștilor 
„moderni”.

VIORICA TANASESCU

VOLTA SUPERIOARA. Aspect de la o manifestație care a pre
cedat recenta lovitură de stat tn urma căreia armata a preluat 

prerogativele puterii.

PE SCURT • PE SCURT
• LA Muzeul central din Mal- 

m5 (Suedia) a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă populară 
românească, care va rămîne des
chisă pînă la 7 februarie 1966.

La festivitatea deschiderii expo
ziției au participat Oscar Stenberg, 
primarul orașului MalmS, perso
nalități din domeniul artei și cul
turii și reprezentanți al Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Stockholm.

• LA Belgrad a avut loc Plena
ra comună a Comitetului Central 
ai Uniunii Tineretului Iugoslav și 
Comitetului Central al Uniunii stu
denților din Iugoslavia, care a exa
minat probleme actuale ale învă- 
țămîntului superior.

în cadrul discuțiilor s-a arătat 
că în Iugoslavia există astăzi 
263 institute de învățămînt supe
rior frecventate de peste 170 000 
studenți.

• DOUĂ vase de război ameri
cane, fregata „Yamell", cu o ca
pacitate de 5 600 de tone, și dis
trugătorul „Forrest Roal”, cu un 
amplasament de 2 425 de tone, au 
pătruns în apele Mării Negre, 
navigînd dinspre Marea Meditera- 
nă. Potrivit agenției turce Anato

lia, aceste nave urmează să efec
tueze exerciții militare în apele 
Mării Negre.

• AGENȚIA France Presse in
formează că la stirșitul lunii ia
nuarie va intra în vigoare hotărî- 
rea guvernului francez de a 
liberaliza schimburile comerci
ale cu fările socialiste din 
Europa răsăriteană. Potrivit agen
ției, lista produselor care au fost 
pînă în prezent supuse contigentă- 
rilor și care vor f! liberalizate a 
fost Încheiată. Ea urmează să fie 
comunicată partenerilor Franței 
din Piața comună.

• VERNON Dahmer, membru al 
'Asociației naționale pentru propă
șirea popula/iel de culoare, a fost 
asasinat In urma unul atentat din 
partea rasiștilor din Hattiesburg 

(statal Mississippi). In noaptea de 
luni, rasiștii au dat foc locuinței 
lui Dahmer cu ajutorul unor bom
be incendiare. în ajunul uciderii 
lui Dahmer, postul de radio din 
Hattiesburg anunțase că acesta 
este unul din liderii campaniei 
pentru lnscrirea negrilor pe lis
tele electorale.
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