
UZINA DE ȚEVI ROMAN

Bb ot&ca Centrală

P*gione’ă
I !• inf doara-Deva >

Plini de avint patriotic, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
Uzinei de țevi Roman muncesc 
cu entuziasm pentru Îndeplini
rea planului pe acest an, izvo- 
rît din hotăririle Congresului 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român. Ridicind pe o 
treaptă superioară Întrecerea 
socialistă, ne propunem să de- 
depășim sarcinile anuale plani
ficate cu:

• 4 000 000 lei Ia produc
ția globală;

• 4 000 000 lei la produc
ția marfă vindută și 
încasată ;

» 50 000 tone țevi pen
tru conducte confec
ționate din oțeluri su
perioare ;

• 2 000 bucăți prăjini 
grele din oțel carbon 
tratat termic;

• 0,3 Ia sută la produc
tivitatea muncii;

• 500 000 lei economii la 
prețul de cost;

• 500 000 lei beneficii.
Animați de nețărmurita dra

goste pentru partid, pînă la 8 
Mai, a 45-a aniversare a creă
rii P.C.R., colectivul uzinei a 
hotărît să depășească prevede
rile planului cu i

• 1500 000 lei Ia pro
ducția globală ;

• 1 500 000 lei Ia produc
ția marfă vindută și 
încasată;

• 15 000 tone țevi pen
tru conducte confec
ționate din oțeluri su
perioare ;

• 150 000 lei economii la 
prețul de cost;

• 130 000 lei la beneficii.

Îmbunătățirea calității pro
ducției va constitui In acest an, 
una din principalele preocupări 
ale colectivului, care s-a an
gajat să crească procentul de 
țevi din oțel fără sudură de ca
litatea I la 97,6 la sută.
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Aspect ~dlntr-unul- din laboratoarele Institutului politehnic 
Brașov

Urinele „Industria Sirmii“- Gospodăria agricolă Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PLEDOARIE
PENTRU STUDIUde ani de la crearea

lei la producția glo- /w/w
1966, colectivul uzinelor va cieș-

ea

N. ȘTEFAN

(Continuare In pag. a V-a)

că 
de

(Continuare 
In pag. a V-a)

Iei Ia producția marfă 
și încasată ;

zarea 
țării, în 
reia

3 000 000 lei Ia producția marfă 
vindută șl încasată;
1 200 tone produse finite ;
0,3 la sută la productivitatea 
muncii;
800 000 lei economii la prețul de 
cost;
1000 000 lei beneficii; 
reducerea procentului tolerat de 
rebut cu 1,5 la sută.

Prof. univ. Ing. 
Nîcolae Manolescu

Decan al Facultății de Transpor
turi Institutul politehnic 

„Gh. Gheorghiu-Dej"
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• 3 000 000 lei la producția glo
bală ;

o-
al

Din care, pînă la 8 Mai, sărbăto
rirea a 45
P.C.R. :

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DIN EXPERIENȚA DESFĂȘURĂRII 

ÎNVÂȚĂMÎNTULUI POLITIC U. T. C. 

ÎN RAIONUL LUDUȘ

• 1000 000 
bală ;
1 000 000 
vindută
400 tone produse finite ; 
350 000 Iei economii;
350 000 lei beneficii;

tineretului

Conferințe ale organizațiilor

PROGRAME „MICI

de

au

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare tn pag. a V-a)
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Plinind in centrul preocupărilor lor sarci
nile trasate de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., colectivul Uzinelor „Industria Sir- 
mii“ din Cimpia Turzii, cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan pe anul 1966, a scos în 
evidență însemnate rezerve interne, menite 
să contribuie la folosirea integrală a capa
cităților de producție, organizarea superioa
ră a producției, creșterea indicilor de utili
zare a metalului și îmbunătățirea calității 
laminatelor. Pe această bază, colectivul se 
angajează să depășească principalii indica
tori de plan pe anul 1966 cu:

In anul 1966, colectivul uzinelor va creș
te producția de oțeluri aliate cu 22 la sută 
față de realizările anului 1965 și va asimila 
noi mărci de oțeluri, cum stnt: oțeluri alia
te cu crom și aluminiu pentru nitrurare; 
oțeluri aliate cu siliciu-molibden-vanadiu 
pentru industria petrolieră și electrozi de 
sudură pentru rezistență la uzura abrazivă. 
Totodată, pe linia ridicării nivelului tehnic 
al producției se va asimila fabricația pe 
scară industrială a sirmelor și toroanelor 
din oțel, îmbunătățite mecano-termic, pen
tru betoane precomprimate și se va intro
duce la aceeași scară procedeul modern de 
patentare și decapare in flux continuu al 
strmelor de oțel tare.

Colectivul uzinei noastre, conștient de 
importanța pe care o are pentru uzinele be
neficiare, primirea Ia timp, în cantitățile și 
sortimentele planificate, a produselor pe 
care noi le fabricăm, se angajează să livre
ze întreaga producție de calitate și în mod 
ritmic, conform contractelor.

ai întîi un aspect 
statistic. Totalizînd 
la sfîrșitul unei 
săptămâni (3-9 ia
nuarie) acțiunile 
organizate în cele 
cinci cluburi din 
orașul Oradea, am 
alcătuit primul afiș

cultural al anului 1966: opt 
conferințe, trei seri de dans și 
un bal al sporturilor.

Ne-a surprins monotonia 
serilor la cluburi. Criteriul e- 
sențial în această activitate 
este calitatea, valoarea mani
festărilor, durabilitatea și e- 
fectul lor în memoria și conș
tiința publicului. Alături de 
calitate se impune tot mai 
mult, ca un deziderat al speci
ficului vîrstei, varietatea, di
versitatea, caracterul intere
sant, viu, atractiv al formelor 
de prezentare.

Primul afiș cultural al anu
lui nu hi se pare promițător. 
De aceea, ne-am adresat ex
perienței din anul trecut, am 
încercat să investigăm prefe
rințele tinerilor din Oradea.

La întrebarea noastră „Ce 
ați reținut din activitatea 
clubului, desfășurată în anul 
1965 ?“ au răspuns 120 de ti
neri.

Vereș Irina, zețar, Întreprin
derea „Poligrafică": O joie a 
tineretului la care s-au orga
nizat un concurs de dans și 
un concurs de recitări.

Szvet Iuliana : același con
curs de recitări.

Răspunsul cel mai frecvent 
al tinerilor de la Uzina „În
frățirea" : o întâlnire cu un

Colectivul de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Gospodăria agricolă de stat Bo- 
rănești, regiunea București, avînd asigurate 
toate condițiile pentru realizarea sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, se angajează ca In acest an și în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român să realizeze peste 
prevederile planului :

2 000 000 Iei la producția glo
bală ;
3 500 000 lei la producția marfă ; 
600 tone grîu;
1 500 tone porumb boabe ; 
340 hectolitri lapte de vacă; 
26 tone carne de porc;
200 000 lei economii la prețul de 
cost;

(Continuare în pag. a V-a)
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ecentele documen
te de partid au fost 
și pentru noi, ca 
și pentru fiecare 
dintre oamenii de 
știință care lucrea
ză In institutele 
de cercetări, în in
stitutele de învă- 

superior sau în cadrul

Silueta sveltă a blocurilor oferă un 
aspect plăcut celui care vizitează 

orașul Bacău
Foto: AGERPRES

grup de membri de partid și 
un spectacol al artiștilor ama
tori dat pe scena clubului 
T.R.C.C.

Groza Alexandru, Kiss Iu- 
liana, rihtuitori, de la Fabrica 
de încălțăminte „Solidarita
tea" : Seara cultural-distracti- 
vă organizată de două secții 
din fabrică: I. L. 1 și I. L. 2.

Tinerii de la IPROFIL „Bi
horul" și cei din unitățile co
merciale, care au la dispozi
ție clubul comerț-lemn și-au 
amintit de un reușit concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă" și 
o discuție cu un medic.

Am consemnat, însă, și alt 
fel de răspunsuri.

Matei Radu, linotipist. Une
ori sînt foarte formal organi
zate activitățile de la clubul 
„Poligrafia". S-a anunțat o- 
dată un concurs de tenis de 
masă. După cîteva zile, fără 
ca noi cei care ne-am înscris 
să jucăm, s-au anunțat cîști- 
gătorii.

Ana Ruttkai, ștepuitoare, 
Fabrica „Solidaritatea". Îmi 
este uneori jenă cînd aud cum 
se vorbește în oraș despre 
serile de dans organizate la 
clubul nostru (incidente ne
plăcute, ținuta unor dansa
tori, monotonia programelor). 
Și pentru că foarte, foarte 
rar se organizează activități 
îndrăgite de noi nu mă duc 
la club. (Din 25 de tineri_
la Fabrica „Solidaritatea", cu 
care am stat de vorbă, 14 
dat același răspuns).

Enășescu Ion, sudor, Merca 
Ion, lăcătuș-montor. Pentru 
noi constructorii se organi-

zează rar cite ceva. De obicei 
recenzii și lecturi în colectiv.

După cum se vede, manifes
tările cu adevărat interesante, 
memorabile, sînt destul de 
puține.

Cind acțiunile cineclubului 
de la T.R.C.C., începuseră să 
fie mai solicitate (întâlniri, 
discuții cu critici cinemato
grafici, realizatori, proiecții 
din Arhiva națională de fil
me) acesta și-a întrerupt ac
tivitatea. De ce 7

— Nu am ajuns la o înțe
legere cu casa orășenească de 
cultură, ne spune directorul 
clubului, tovarășul Sazberger 
Bela, proiecțiile aveau loc a- 
colo, întrucît noi nu sîntem 
dotați cu aparate de 35 mm.

— Și de ce nu a preluat 
casa orășenească de cultură 
acest cineclub ?

— Nu știu!
Dintr-o neînțelegere, în care 

n-a intervenit nimeni, o ac
tivitate interesantă, un mijloc 
important de culturalizare și 
educație estetică a fost aban
donat.

După două luni de activi
tate și-a închis cursurile și 
cercul de învățare a dansului 
modern, care se crease anul 
trecut la clubul T.R.C.C.

— Nu veneau tineri ?
— Ba da 1 E vina noastră 

că l-am abandonat.
— Și tot din vina dumnea

voastră și-a încetat activita
tea cercul literar ?
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AV PAG. A II-A:

regionale Maramureș și

1
1.

Mureș-Autonomă Maghiară
ale U. T. C

i

I
I
I

Am invitat în ju
rul „mesei rotunde" 
un grup de propa
gandiști și secre
tari ai organizațiilor 
U.T.C. din raionul 
Luduș, angajînd o 
discuție despre mo
dul cum se desfă
șoară în cercurile 
politice studierea 
Documentelor Con
gresului, nivelul și 
conținutul convor
birilor, acțiunile ce 
se întreprind pentru 
înțelegerea ide către 
tineri și aprofunda
rea tezelor și idei
lor de bază cuprinse 
în aceste documente. 
Redăm aici extrase 
din cuvîntul parti- 
cipanților.

IACOB COCIȘ, 
propagandist la cer
cul politic U.T.C. 
din satul Chiriileu, 
comuna Vidrasău:
Propagandis

tul, pentru a> pu
tea îndruma studiul 
cursanților, trebuie 
să aprofundeze el

însuși fiecare pro
blemă,, fiecare teză 
cuprinsă în Docu
mentele Congresu
lui ; numai astfel 
va fi în stare să 
canalizeze discuțiile 
spre aspectele esen
țiale și să dea răs
punsuri competente 
clare întrebărilor 
puse de tineri. N-aș 
putea afirma 
toți cei 26 
cursanți, în majori
tate tineri țărani 
cooperatori, și-au 
format deprinderea 
de a studia indivi
dual. Cei mai mulți 
și-au procurat ma
terialul bibliografic, 
au caiete pentru 
notițe, dar nu întot
deauna reușesc să 
extragă din tema 
studiată ideile și 
problemele esenția
le. Mă refer, de pil
dă, la tema: „Direc
țiile de dezvoltare 
a României socia
liste în anii 1966 — 
1970. „Industrializa-

rea socialistă — 
biectiv central 
politicii economice a 
partidului". Discu
tând înainte de se
minar, cu cîțiva ti
neri, am observat că 
deși au parcurs ma
terialul, unii ; ' 
notat (și au reținut) 
numai cîteva cifre; 
de asemenea, mi-am 
dat seama că unele 
noțiuni — întâlnite 
în cursul studiului 
— le-au rămas ne
clare. Firește, le-am 
dat pe loc îndrumă
rile necesare. In a- 
celași timp, pentru 
a veni în ajutorul 
lor, am rugat-o pe 
tovarășa profesoară 
Cornelia Toșa, să 
țină o consultație 
despre industriali- 

socialistă a 
cadrul că- 
a lămurit

țămînt 
laboratoarelor uzinale, prilejul 
unei ample analize a muncii 
desfășurate pînă în prezent, 
prilejul revizuirii planurilor de 
cercetare Întocmite la începu
tul anului universitar, prilejul 
întreprinderii operative a unor 
măsuri care să ducă la conti
nua întărire a legăturilor noa
stre cu producția. Documentele 
de partid au fost dezbătute în 
fiecare dintre catedrele noastre. 
Cu acest prilej au fost definiti
vate temele de cercetare, au 
fost luate măsuri pentru antre
narea tuturor cadrelor didacti
ce în rezolvarea lor, au fost 
puse la punct toate detaliile 
organizatorice necesare îndepli
nirii temelor de cercetare sta
bilite. Despre cîteva dintre di
recțiile viitoare de cercetare, 
despre cîteva măsuri pe care 
le-am luat pentru traducerea în 
viată a acestor cercetări, aș 
vrea să vorbesc în cadrul a- 
cestei dezbateri,

Sistematizînd totalitatea te
melor propuse pentru cercetare 
în noul an universitar, trebuie 
să remarcăm ca direcții gene
rale in perspectiva muncii noa
stre științifice, studiul mecanis- 

elemente componente 
; de automatizare 

și mecanizare (în cadrul cate
drei de teoria mecanismelor și 
a mașinilor); studiul mecaniză
rii și amenajării operațiilor de 
încărcare-descărcare in trans
portul feroviar și al sporirii ca
pacităților de transport (în ca
drul catedrei de tehnologie a 
transporturilor feroviare); pro
blemele legate de reparația și 
întreținerea autovehiculelor în 
exploatare (în cadrul catedrei 
de autovehicule); și o serie de 
studii și cercetări privitoare la 
sporirea eficienței tehnice și 
economice a locomotivelor și cu 
privire la creșterea vitezei de 
circulație (în cadrul catedrei 
de materia] rulant).

Condiția esențială pentru tra
ducerea in viață a acestor o- 
biective de majoră importantă 
economică in domeniul trans
porturilor, finalizarea lor, este 
desigur strîngerea legăturilor 
cu producția, cu întreprinderile 
de specialitate. Mai mult de 80 
la sută din totalul temelor de 
cercetare (și în cazul probleme
lor de tehnologie a transportu
lui feroviar într-.o proporție de 
100 la sută) sînt Înscrise în 
planul nostru de activitate ști-
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a aceste zile de 
iarnă Baia Mare 
are o frumusețe 
severă pe care o 
subliniază discret 
dealurile înzăpezi
te din jur. Orașul 
realizează o ar
monioasă sinteză 

între liniile moderne, ale unei 
arhitecturi avîntate și trăsătu
rile distincte, aglomerate în 
timp, ale cartierelor vechi. 
Dar ceea ce reflectă cel mai
pregnant dezvoltarea centru
lui maramureșan sînt noile u- 
zine, prezență impunătoare, 
plină de forță și de energie. 
Baia Mare este un centru in
dustrial în creștere, dovadă vie 
a roadelor politicii partidului 
de neîntreruptă dezvoltare a 
tuturor regiunilor patriei.noas
tre.

în sala cinematografului 
„Minerul" din Biaia Mare s-au 
adunat delegații uteciștilor din 
Maramureș la conferința or
ganizației regionale a U.T.C. 
Erau acolo tineri mineri, 
chimiști, metalurgiști fruntași 
in producție, cooperatori cu- 
noscuți prin recoltele bogate, 
elevi și studenți cu bune re
zultate la învățătură.

Conferința organizației re
gionale Maramureș a Uniunii 
Tineretului Comunist a prile
juit o analiză profundă, fă
cută cu conștiința înaltelor 
responsabilități, a sarcinilor ce 
revin organizațiilor U.T.C., în
tregului tineret din regiune, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pe linia îndeplinirii 
hotărîrilor de importanță isto
rică ale celui de al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. înfrățiți în muncă, 
pătrunși de o dragoste nemăr
ginită față de scumpa noas
tră patrie socialistă, tinerii 
români, maghiari și de alte 
naționalități și-au afirmat ho- 
tărîrea lor de a-și consacra 
toate forțele înfăptuirii înțe- 
leptei politici a partidului.

Darea de seamă, prezentată 
de tov. Gheorghe Sas, prim șe- 
cretar al Comitetului regional 
Maramureș al U.T.C., a subli
niat că, sub conducerea comi
tetului regional de partid, co
mitetul regional al U.T.C. 
a avut în atenția sa ca 
una din sarcinile principale 
desfășurarea unei intense 
munci politice și organizatori
ce pentru mobilizarea tinere
tului din industrie la realiza
rea planului de producție, îm
bunătățirea sistematică a cali
tății produselor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost și promova
rea progresului tehnic. Tine
rii din industria’ maramureșa- 
nă participă cu însuflețire la 
întrecerea socialistă. în anul 
care a trecut au luat parte la 
întrecere peste 31000 tineri, 
iar dintre aceștia mai mult de 
6 600 au dobîndit, lună de lu
nă, titlul de evidențiat în 
întrecerea socialistă. Tov. 
Simion Dancoș, prim secretar 
al Comitetului orășenesc Baia 
Mare al U.T.C. sublinia în cu- 
vîntul său că în orașul Baia 
Mare muncesc în întreprinderi 
industriale 1-0 000 tineri iar a- 
proape 4 000 sînt evidențiați în 
întrecere. în cadrul conferin
ței s-a arătat că tot mai multe 
Organizații de bază ale U.T.C. 
sprijină pe tineri să-și realize
ze angajamentele luate. La 
exploatările miniere Herja, 
Șăsar, Cavnic, la Uzina 
„Unio“ din Satu Mare, la 
Combinatul chimico-metalur- 
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Baia Mare și în alte în
treprinderi, organizațiile U.T.C. 
desfășoară o intensă activita
te, urmărind modul în care ti
nerii își îndeplinesc angaja
mentele luate, își însușesc ex
periența înaintată cu ajutorul 
muncitorilor mai în vîrstă și 
al cadrelor tehnice. La Uzina 
mecanică de mașini și utilaj 
minier Baia Mare, la „Mondia
la" din Satu Mare, la „Unita
tea" din Sighetul Marmațieî, 
organizațiile U.TlC., în colabo
rare cu comitetele sindicate
lor, organizează întîlniri ale 
muncitorilor fruntași cu tine
rii, întîlniri care prilejuiesc 
un schimb de experiență de
osebit de valoros.

Mulți vorbitori au subliniat 
importanța pe care o are an
trenarea tinerilor la ridicarea 
calificării lor profesionale. în 
anul 1965, 4 200 tineri din în
treprinderile maramureșene au 
frecventat cursurile de ridica
re a calificării profesionale și 
de specializare. Tov. Valentin 
Nebela de la Combinatul chi- 
mico-metâltirgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ reliefa bUna 
experiență pe care a acumu
lat-o organizația U.T.C. din 
întreprindere în creșterea ni
velului de pregătire profesio
nală a tinerilor la nivelul exi
gențelor pe care le ridică în
zestrarea industriei cu mașini, 
instalații și utilaje moderne. 
Tehnica cu care este dotat 
combinatul solicită o înaltă 
competență. 152 tineri s-au 
pregătit în ultimii doi ani spre 
a fi capabili să mînuiască per- 
fecționatul utilaj ce va intra 
în curînd în funcțiune. Orga
nizația U.T.C. se preocupă per
manent de frecventa tinerilor 
la cursuri, de asigurarea con
dițiilor pentru buna desfășura
re a acestora.

Tov. ing. Alexandru Mure- 
șan, s-a referit la activitatea 
de promovare a tehnicii îna
intate în rîndurile' tineretului, 
îndemnul spre îmbogățirea 
cunoștințelor, propaganda teh
nică desfășurată în funcție de 
specificul și cerințele produc
ției, au dat roade : la Uzina 
„Unio“ din Satu Mare din cele 
170 propuneri de inovații în
registrate la cabinetul tehnic 
în 1965 un mare număr provin 
de la tineri.

De la tribuna conferinței 
ș-au făcut auzite critici la a- 
dresa acelor organizații U.T.C. 
care nu se ocupă cu destulă 
perseverență de antrenarea ti
neretului în întrecerea socia
listă (deși trebuie să constatăm 
că px fi fost necesar ca aces
te critici șă fi avut o mai 
mare ascuțime, să se refere 
concret la munca organelor 
U.T.C.). Situații criticabile e- 
xistă cu deosebire pe unele 
șantiere de lucru, exploa
tări forestiere și miniere,

O serie de organizații ale 
U.T.C. desfășoară o muncă for
mală, se limitează la întocmi
rea de tabele cu particl- 
panții la întrecere și conside
ră sarcina lor încheiată o dată 
cu realizarea unor statistici. 
Slăbiciunile din munca aces
tor organizații se reflectă în 
abaterile de la disciplină, în 
producția de slabă calitate a 
unor tineri. S-a amintit că în 
cadrul Trustului minier Baia 
Mare în anul trecut s-a înre
gistrat un număr destul de 
mare de absențe de la lucru 
ale tinerilor. Pe unele șantie
re de construcții se constată o 
risipă de materiale de care se 
fac vinovați destui tineri. Fără 
îndoială, asemenea stări de lu
cruri sînt o consecință directă 
a insuficientei muncii educati
ve pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
derile respective. După cum 
s-a subliniat în darea de sea
mă — idee reluată și de alți 
vorbitori — finind seama 
de faptul că an de an în în
treprinderi industriale sînt an
gajați numeroși tineri, în 
deosebi de la sate, care nu sînt 
deprinși cu normele vieții de 
uzină, organele și organizații
le U.T.C. trebuie să se pre
ocupe cu mai multă răspundere 
de întărirea disciplinei socia
liste a muncii, de respectarea 
normelor tehnologice, folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, 
buna organizare a locului de. 
producție, îngrijirea mașinilor 
și utilajelor. Din partea comi
tetului regional al U.T.C. nu s-a 
manifestat, în măsura cuveni
tă, preocuparea pentru cultiva
rea Ia tineret a unei atitudini 
ferme față de orice fenomen 
negativ care se constată în 
producție.

Conferința organizației re
gionale Maramureș a 
U.T.C. a acordat o aten

ție deosebită problemelor tine
retului de la sate. Cu un sen
timent de justificată mîndrie 
s-a scos în evidență faptul că 
tinerii cooperatori din regiune

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI 

REGIONALE 
MARAMUREȘ 

A U. T. C.
au participat la efectuarea la 
timp și de bună calitate a lu
crărilor din campaniile agrico
le, au contribuit ia obținerea 
unor producții superioare la 
grîu, porumb, legume și la alte 
culturi. S-a amintit, de pildă, 
faptul că în raionul Cărei, la 
cooperativele agricole de pro
ducție din Tiream, Căpleni, 
Dyidești, Berveni, Moftinul 
Mic, toți tinerii participă cu 
sîrguință și bune rezultate la 
muncă. La cooperativa din 
Berveni s-a recoltat de pe o 
Suprafață de 431 ha cultivată 
cu porumb o recoltă medie de 
3 900 kg boabe la hectar.

Comitetele raionale ale 
U.T.C. Cărei, Satu Mare, Cehu 
Silvaniei au acordat un a- 
jutor substanțial organizații
lor de bază în vederea re
comandării tinerilor spre a lu
cra în. sectorul zootehnic. în 
raionul Cărei1 580 tineri mun
cesc în zootehnie, iar în raio
nul Satu Mare numărul tineri
lor care lucrează în acest do
meniu atinge 400. Preocuparea 
față de acești tineri nu s-a li
mitat la simpla lor recoman
dare. A existat grijă pentru 
munca și viața lor. De aceea, 
așa cum s-a subliniat în- 
conferință, mulți din ei își 
îndeplinesc sarcinile în mod 
exemplar. La cooperativa agri
colă de producție din Acîș, cei 
18 tineri din brigada zootehni
că au obținut o producție de 
peste 3 000 litri lapte pe cap de 
vacă furajată. Tov. loan Cor- 
neanu, prim secretar al comi
tetului raional Cărei, a vorbit 
despre rodnicia unui schimb 
de experiență „pe viu" cu un 
numeros grup de tineri zooteh- 
niști. Rămîne însă o proble
mă : cea a înfăptuirii consec
vente a concluziilor unor ase
menea consfătuiri. Tov. Koos 
Levente, de la G.A.S. Odareu, 
a abordat tot problema zoo
tehniei : el a subliniat în mod 
deosebit necesitatea perma
nentizării tinerilor la locul de 
muncă.

Remarcînd rezultatele bune, 
participanții la conferință au 
socotit totodată necesar să 
scoată la iveală o serie de ne
ajunsuri. în raioanele Vișeu, 
Sighet, Lăpuș,-Oaș există or
ganizații de bază ale U.T.C. de 
la sate care desfășoară o ac
tivitate întîniplătoare, săracă 
în conținut. O răspundere deo
sebită poartă comitetele raio
nale ale U.T.C. care nu au a- 
cordat un ajutor substanțial a- 
cestor organizații, care s-au 
mulțumit să transmită indica
ții .dar.nu au urmărit înfăp
tuirea lor.

Principală sarcină a organi
zațiilor U.T.C. de la sate, așa 
cum a reieșit din conferință, 
este' desfășurarea unei intense 
munci politico-educative și or
ganizatorice, în vederea dez
voltării' la tineri a dragostei 
pentru muncă, pentru întărirea 
și dezvoltarea avutului obș

tesc, sporind eforturile lpr 
pentru creșterea producției ve
getale și animale.

De la tribuna conferinței s-a 
subliniat că dezvoltarea con
științei socialiste a tinerei ge
nerații, patriotismul său fier
binte, și-au găsit expresia și în 
participarea tinerilor la diferi
tele acțiuni obștești. Tinerii 
din Maramureș români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
au muncit pentru colectarea 
de metale vechi, redarea de 
noi terenuri agriculturii, valo
rificarea unor terenuri slab 
productive, plantarea de pomi 
fructiferi etc. în hotărîrea con
ferinței s-a subliniat că orga
nele și organizațiile U.T.C. tre
buie să pună un accent deose
bit pe asigurarea conținutului 
educativ al acțiunilor de mun
că patriotică și, totodată, să se 
preocupe în vederea sporirii e- 
ficienței economice a acestor 
acțiuni.

Deoarece din cei aproape 
90 000 uteciști din regiune, o 
treime sînt elevi și studenți, 
organele și organizațiile U.T.C. 
au acordat o atenție deosebită 
muncii politico-educative des
fășurată în rîndui tineretului 
studios. în majoritatea școlilor 
din regiune, organizațiile 
U.T.C, au o activitate fructuoa
să, cultivînd la'elevi coAștiința 
datoriei de a învăța, ajutîndu-i 
în orientarea la alegerea vii
toarei profesiuni, militînd pen
tru ; combaterea mediocrității 
și întărirea disciplinei școlare. 
Automulțumîrea nu își are 
însă locul nici în acest dome
niu. Se înregistrează în unele 
școli abateri de la regulile de 
disciplină școlară, o împăcare 
cu mediocritatea, o intolerabi
lă atitudine față de învățătu
ră. Focul criticii trebuie în
dreptat cu fermitate împotri
va unor asemenea manifestări, 
ceea ce, din păcate, nu s-a fă
cut într-o măsură suficientă 
în conferință.

Tov. Rusu Dumitru, de la 
Grupul școlar minier Baia 
Mare, s-a referit la pregătirea 
viitorilor mineri. Rezultatele 

muncii politico-educative se 
reflectă. în faptul că numeroa
se clase nu ap nici un corigent. 
O inițiativă «sire a găsit apre
ciere este aceea a organizării 
periodice a unOr- Consfătuiri cu 
elevii practicanți la locul de 
producție. O altă inițiativă a- 
parține comitetului U.T.C. de 
la Grupul școlar „Unio“ care 
se îngrijește ca elevii să se 
familiarizeze cu uzina încă din 
prima zi de școală.

La conferință s-a subliniat 
că organizațiile U.T.C. din re
giunea Maramureș s-au stră
duit ca prin întreaga lor mun
că să educe tineretul în spiri
tul dragostei și devotamentului 
fără de margini față de patrie 
și de partid, față de cauza so
cialismului și comunismului, 
militînd ca uteciștii să aibă o 
atitudine înaintată în ceea ce 
privește munca și învățătura, 
să manifeste o conduită mo- 
ral-cetățenească exemplară, 
atît acolo unde muncesc și în
vață, cît și în viața particulară. 
O preocupare permanentă a 
organizațiilor U.T.C. a repre
zentat-o cultivarea la tineri a 
nobilelor idei ale patriotismu
lui socialist și internaționalis
mului proletar, ale- frăției în 
muncă și în luptă a oamenilor 
muncii de diferite naționali
tăți, strîns uniți în jurul parti
dului. , ,

n cadrul lucrărilor confe- 
, fermței a luat cuvîntul 

tov. Gheorghe Blaj, se
cretar al Comitetului regional 
Maramureș al Partidului Co
munist Român Vorbitorul a 
subliniat contribuiția adusă 
de organele și organizațiile 
U. T. C., sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, în dezvoltarea eco
nomică și socială a regiunii, 
în aplauzele puternice ale ce
lor prezenți, tov. Gheorghe 
Blaj a spus : „Trebuie să ară
tăm că organizația regională 
Maramureș a Uniunii Tinere
tului Comunist a devenit o 
puternică organizație de masă, 
a crescut capacitatea el politi
că și organizatorică, de mobi
lizare a tinerilor la înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de 
partid. Cei aproape 90 000 ute
ciști constituie un ajutor de 
nădejde al organelor și orga
nizațiilor de partid în munca 
de educare a tineretului". Re- 
ferindu-se la sarcinile actuale 
ale organelor și organizațiilor 
U.T.C., vorbitorul a subliniat 
că pe primul plan al îndatori
rilor fiecărui utecist se află 
lupta necontenită pentru în
făptuirea politicii partidului, 
slujirii cu devotament a pa
triei socialiste.

Organizațiile U.T.C. au sar
cina de mare răspundere de a 
îmbunătăți necontenit munca 
ideologică și politico-educa- 
tivă pentru dezvoltarea la ti
neri a conștiinței socialiste, 
formarea și dezvoltarea trăsă

turilor moral-politice ale con
structorilor socialismului. Ti
nerii trebuie să fie ajutați 
să-și însușească profund docu
mentele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, moment de însem
nătate istorică în viața parti
dului. Tineretul trebuie edu
cat în spiritul atașamentului 
nemărginit față de partid, sub 
al cărui steag de luptă, poporul 
român și-a îndeplinit înaltele 
sale aspirații de libertate și 
fericire, față de minunata noa
stră patrie socialistăs în spiri
tul prieteniei și frăției dintre 
oamenii muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, 
în spiritul internaționalismului 
proletar.

Tov. Gheorghe Blaj a arătat 
mai departe : „Ca principală, 
rezervă a partidului, organiza
țiile U.T.C. trebuie să educe în 
rîndurile sale tineri care să 
merite înalta cinste de a fi 
primiți în detașamentul de a- 
vangardă al clasei muncitoare, 
tineri capabili să ducă mai de
parte stindardul de luptă al în
cercatului și gloriosului nostru 
partid".

Salutul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist a fost transmis de tov. 
Nicolae Mihalache, membru 
supleant al Biroului' C.C. al 
U.T.C. Vorbitorul a subliniat 
că uteciștii din Maramureș, 
întregul tineret al regiunii a 
dovedit prin munca sa entu
ziastă hotărîrea de a-și aduce, 
un aport sporit la îndeplinirea 
hotărîrilor celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R. Apreciind 
desfășurarea lucrărilor confe
rinței, tovarășul N. Mihalache 
a semnalat insuficientul spir 
rit critic al unor participanți 
la discuții, mai ales în ceea 
ce privește referirile la adre
sa activității comitetului re
gional al U.T.C.

Darea de seamă ca și cuvîn
tul multor participanți au scos 
la iveală buna experiență acu
mulată de organizațiile U.T.C. 
din Maramureș. Acum, cînd 
oamenii muncii din țara noa
stră au pornit la traducerea în 
viață a sarcinilor primului an 
al cincinalului, întreaga muncă 
politico-educativă a organiza
țiilor U.T.C. trebuie să fie în
dreptată spre mobilizarea ti
neretului în vederea îndeplini
rii ritmice, încă de la începu
tul anului, a planului de pro
ducție. Printr-o muncă dife
rențiată, atentă, raportată per
manent la specificul întreprin
derilor, a fiecărui loc de mun
că, organizațiile U.T.C. trebuie 
să acorde o mai mare atenție 
măririi contribuției tineretului 
la sporirea productivității 
muncii, reducerii prețului de 
cost, îmbunătățirii calității 
produselor. Participarea tineri
lor la întrecerea socialistă tre
buie să fie o preocupare con
stantă a organizațiilor U.T.C. 
în colaborare cu comitetele 
sindicatelor.

Tov. Nicolae Mihalache a 
subliniat importantele sarcini 
pe care le au organizațiile 
U.T.C. în dezvoltarea atitudinii 
socialiste a tineretului față de 
muncă : „Să-i ajutăm pe tineri 
să înțeleagă cît este de necesar 
să-și îndeplinească consecvent 
îndatoririle în producție, să 
le explicăm daunele pe care 
le aduc fenomenele de indis
ciplină, să intensificăm munca 
în vederea formării unei opi
nii colective împotriva chiulu
lui și a lipsei de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție".

Vorbitorul a făcut apoi o 
amplă analiză a sarcinilor ce 
revin organizațiilor U.T.C. de 
la sate, a celor din școli, s-a 
referit la sarcinile care stau în 
fața organizațiilor U.T.C. pen
tru îmbunătățirea muncii poli
tice și ideologice în rîndui ti
neretului, pentru cultivarea 
trăsăturilor morale și de carac
ter specifice tînărului societății 
socialiste. In mod deosebit, tov. 
N. Mihalache a subliniat ne
cesitatea de a se îmbunătăți 
stilul de muncă al tuturor or
ganelor și organizațiilor U.T.'G., 
de a se dezvolta spiritul muncii 
în colectiv, de a stimula cri
tica curajoasă, principială, 
autocritica sinceră.

în încheiere, vorbitorul a a- 
rătat că la 21 martie vor în
cepe lucrările Congresului 
U.T.C. — eveniment de seamă 
în viața organizației noastre, a 
întregului tineret al patriei. 
Congresul U.T.C. va demonstra 
o dată mai mult hotărîrea 
membrilor organizației noastre, 
a tuturor tinerilor din patHa 
noastră de a-și dărui toate for
țele lor cauzei mărețe a par
tidului.

Gîndurile și sentimentele ti
nerilor din Maramureș și-au 
găsit expresie în telegrama pe 
care conferința a adresat-o 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R. în telegrama pe care 
cei prezenți au ațloptat-o prin 
îndelungate aplauze se spune: 
„Asigurăm Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, de.hotărîrea noastră tine
rească de a ne consacra în
treaga energie pentru a înde
plini sarcinile importante ce 
ne revin în primul an al pla
nului cincinal, etapă de sea
mă în dezvoltarea economiei 
naționale. în numele întregu
lui tineret din regiunea Mara
mureș, organizația regională a 
U.T.C. își exprimă hotărîrea 
fermă ca, sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a co
mitetului regional de partid, 
să ne strîngem și mai mult 
rîndurile în jurul P.C.R. și 
sub steagul său victorios de 
luptă, să muncim neobosit 
alături de întregul popor pen
tru ridicarea scumpei noastre 
patrii socialiste spre noi culmi 
ale civilizației, progresului și 
bunăstării".

★
Conferința a ales noul co

mitet regional al U.T.C., comi
sia de revizie, precum și pe 
delegații la Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist. In pri
ma sa ședință plenară, comite
tul regional a ales pe tovară
șul Gheorghe Sas în funcția 
de prim secretar.

EUGENIU OBREA

Tineri muncitori, 
lucrători de pădu
re, mineri, țărani 
cooperatori, me
canizatori și spe
cialiști din agri
cultură, delegați în 
număr de aproa
pe 500 la Confe

rința organizației regionale 
I Mureș - Autonomă Maghiară 

a U. T. C. au fost găzduiți 
pentru două zile în fas
tuoasa sală a Palatului cul
turii din Tîrgu-Mureș. Prin 
ceea ce a adus fiecare din lo
cul unde lucrează — fapte de 
viață și de muncă, realizări — 
au alcătuit, într-un fel, tabloul 
grandios al dezvoltării regiu
nii lor în anii socialismului, 
rod al activității oameni
lor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți care trăiesc și lucrează 
într-o armonie frățească, clă
dită pe egalitatea deplină în 
drepturi, pe interese comune, 
pe relații de prietenie sinceră, 
pe idealul desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria 
noastră. Această unitate și 
frăție — așa după cum au a- 
rătat numeroșii vorbitori în 
conferință, ca și darea de sea
mă a Comitetului regional 
U.T.C., prezentată de tovară
șul Iosif Valter, prim-secretar 
— este fundamentul trainic, 
piatra de temelie pe care se 
consolidează realizările do- 
bîndite în toate domeniile și 
pe care tineretul mureșan, îm
preună cu toți ceilalți oameni 
ai muncii, va așeza cu nădejde 
și siguranță viitoarele planuri 
și izbînzi.

După prezentarea dării de 
seamă, în aplauzele a- 
sistenței, a luat cuvîntul 

tovarășul Nicolae Vereș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului regio
nal de partid.

„în minunata imagine pe 
care o oferă azi patria noastră 
socialistă — a spus vorbitorul 
— este întruchipată și mun
ca entuziastă a tineretului 
din regiunea noastră. Pretu
tindeni, unde s-a construit, 
unde s-a hotărît soarta pro
ducției, în fabrici și uzine, pe 
șantiere, pe ogoare, în școli și 
în laboratoarele de cercetări, 
tinerii au fost prezenți, nu 
și-au precupețit eforturile și 
priceperea, aducînd o contri
buție însemnată la îndeplini
rea sarcinilor trasate de par
tid".

Ocupîndu-se pe larg de sar
cinile câre revin organelor și 
organizațiilor U.T.C. în viitor 
în ceea ce privește mobili
zarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor stabilite 
de partid, în industrie, a- 
gricultură, școli și facultăți 
— vorbitorul a subliniat 
că sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.C. au sarcina de 
a educa tineretul în spiritul 
unei discipline conștiente, me
nită să creeze o puternică opi
nie împotriva lipsurilor, să Ie 
dezvolte atitudinea nouă, so
cialistă față de muncă și în
vățătură. „în numele comite
tului regional de partid — 
a spus în încheiere — îmi 
exprim convingerea că ti
neretul din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, sub 
îndrumarea și cu ajutorul 
organizațiilor de partid, va 
confirma încă o dată prin fap
tele sale și prin munca sa pli
nă de abnegație, că este con
știent de sarcinile ce-i revin 
și că pășește spre viitor cu 
încredere, sub victoriosul stin
dard al Partidului Comunist 
Român".

Conferința, caracterizată 
printr-o atmosferă de 
lucru, printr-o dezbate

re principială, partinică a fă
cut o analiză temeinică, mul
tilaterală și cuprinzătoare a 
activității desfășurate de or
ganizația regională. Cum era 
și firesc, un loc important atît 
în darea de seamă cît și în 
cuvîntul multor delegați l-a 
ocupat activitatea tineretului 
din industrie.

Vorbind în numele uteciști
lor de la Centrala termoelec
trică Luduș-Iernut, unde lu
crează — în. uzină și pe șan
tier — sute de tineri, delega
tul Ștefan Buiculescu, a înfă
țișat, prin exemple grăitoare, 
munca avîntată a tinerilor 
constructori, montori și ener- 
geticieni din această „cetate a 
luminii" din Cîmpia Mureșu
lui. „Dat fiind faptul că ter
mocentrala noastră este o con
strucție modernă, cu un înalt 
grad de automatizare, avînd 
instalații și agregate de un 
înalt nivel tehnic, în fața co
mitetului U.T.C. a stat sarcina 
să dezvolte, la tineri răspun
derea pentru ca ei să învețe 
necontenit, să-și desăvîrșeas- 
că cunoștințele pentru a le 
cunoaște temeinic, pentru a le 
îngriji și a le exploata în mod 
rațional și economic". Ca ar
gument, vorbitorul a arătat că 
aici învață la diferitele forme 
de calificare și perfecționare 
profesională peste 500 de ti
neri energeticieni și construc
tori.

Din dezbaterile conferinței 
ș-a desprins ca o concluzie e- 
sențială că organizațiile U.T.C., 
tot mai conștiente de menirea 
lor, acordă o atenție crescîndă 
cultivării la tineri a respectu
lui și dragostei față de muncă, 
față de locul unde trăiesc și 
lucrează, a sentimentului că 
fiecare tînăr trebuie să fie 
totdeauna prezent acolo unde 
este mai multă nevoie de mun
ca și priceperea lui, se preo
cupă mai mult de sprijinirea 
tinerilor pentru ridicarea cali
ficării profesionale.

Mai mulți vorbitori au relie
fat, în același timp, neajunsu
rile existente în activitatea u- 
nor organizații U.T.C. din în
treprinderi, ca și faptul că va
loroasa experiență a multor 
organizații U.T.C., cunoscută 
de comitetul regional, n-a a- 
juns să fie larg răspîndită și 
generalizată. în conferință s-a 
relevat, de pildă, că numărul 
mic al tinerilor fruntași în 
întrecerea socialistă dovedeș
te că unele organizații ale 
U.T.C., s-au ocupat în mod 
formal de antrenarea tine
retului în întrecerea socia
listă, n-au stimulat suficient 

interesul tinerilor pentru ri
dicarea continuă a califică
rii lor profesionale, în ra
port cu cerințele tehnicii 
moderne, dorința, lor de a 
urma pilda fruntașilor și evi- 
dențiaților în muncă. La Fa
brica „Metalotehnica" din Tîr
gu-Mureș, la Filatura de in 
din Gheorghieni și în alte în
treprinderi, organizațiile U.T.C 
n-au luat întotdeauna atitudi
ne față de manifestările de in
disciplină ale unor tineri, cu 
toate că în aceste unități s-au 
Semnalat frecvent cazuri de 
absențe nemotivate de la lo
cul de muncă, de folosire ne
rațională a timpului de lucru 
etc. Conferința a subliniat, pe 
bună dreptate, necesitatea fo
losirii cu mai multă eficiență 
a formelor obștești de influen
țare a tinerilor, a mobilizării 
opiniei colective împotriva a- 
cestor abateri.

Viața și activitatea tinerilor 
din agricultură, ramură ce o- 
cupă un rol important în eco
nomia regiunii, au constituit 
obiectivul unor ample dezba
teri în cadrul lucrărilor confe
rinței.

„în condițiile agriculturii 
moderne, noi, tinerii, trebuie 
să ne însușim noile meserii 
ale satului, trebuie să deve
nim buni agricultori, viticul
tori, legumicultori, crescători 
de animale, mecanici, fierari, 
sau zidari, cunoscători în chi
mizare și irigații. Deci, să în
vățăm să lucrăm pămîntul du
pă metode științifice" -— spu
nea brigadierul Iosif Balazs 
din Chendul Mare. Arătînd că 
din cei 180 de tineri din co
operativă 142 urmează învăță- 
mîntul agrozootehnic, el a sub
liniat că felul cum învață, cum 
își îmbogățesc tinerii cunoș
tințele, constituie o preocupare 
continuă a organizației U.T.C., 
obiectul unor dezbateri în a- 
dunările organizațiilor de bri
găzi ca și al unor discuții de 
la om la om ale comitetului 
U.T.C. cu tineri cooperatori.

în munca unor organizații 
U.T.C. din cooperativele agri-
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cole din S.M.T. și G.A.S. mai 
sînt încă serioase neajunsuri, 
în conferință s-a subliniat fap
tul că mai sînt tineri care 
subapreciază munca în a- 
gricultură și, mai ales, în ra
mura creșterii animalelor, ca
re are în regiune o pondere 
deosebită și largi perspective 
de dezvoltare. în unele locuri, 
la învățămîntul agrozootehnic, 
participă un număr prea mic 
de tineri, nu se organizează 
schimburi de experiență etc. 
De aceea, se impune intensi
ficarea muncii politico-educa
tive în rîndui tineretului de la 
sate, în vederea dezvoltării dra
gostei lui pentru munca în u- 
nitățile socialiste din agricultu
ră, interesul pentru însușirea 
științei agrozootehnice. Confe
rința a cerut pe bună dreptate 
activiștilor U.T.C. care muncesc 
la sate să studieze cu mai mul
tă atenție problemele pe care 
le ridică munca, viața ti
nerilor cooperatori și mecani
zatori și în funcție de situația 
reală să tragă concluzii pentru 
orientarea activității lor, să a- 
corde un ajutor mai concret 
și mai calificat organizațiilor 
U.T.C.

Darea de seamă, ca și unii 
participanți la conferință, au 
vorbit pe larg despre dezvol
tarea, fără precedent, pe ca
re a cunoscut-o în regiune în
vățămîntul de toate gradele. 
Multe organizații ale U.T.C. 
din licee, 'școli profesio
nale și tehnice, din insti
tutele de învățămînt superi
or, desfășoară o muncă educa
tivă susținută pentru a ajuta 
școala în dezvoltarea pasiunii 
și răspunderii elevilor și stu
denților față de principala lor 
îndatorire — învățătura, în 
formarea trăsăturilor morale 
proprii tineretului nostru.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute Conferința a criticat 
faptul că unele organizații 
U.T.C. nu iau întotdeauna o 
atitudine fermă împotriva men
talității acelor elevi care se 
mulțumesc, trimestru după 
trimestru, cu note mici, cu o 
pregătire mediocră. în fa
cultăți, în scoli este încă 
mare numărul absențelor de la 
ore, cursuri, seminarii, lucrări 
practice. Folosind mijloacele 
variate, eficiente de educație 
de care dispun, organiza
țiile U.T.C. trebuie să: să
dească în conștiința fiecărui 
elev și student simțul de 
responsabilitate față de în
vățătură, ca îndatorire patrio-

tică, setea de cultură, recepti
vitatea față de tot .ce., este n.ou 
și înaintat, dorința de a se re
aliza ca oameni multilateral 
dezvoltați, folositori societății 
noastre socialiste.

Activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.C. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru educarea co
munistă a tineretului, care a 
ocupat un loc central în ca
drul dezbaterilor, a contri
buit la formarea unui ti- 
neret nou, profund, devotat 
patriei socialiste și Partidului* 
Comunist Român, un tineret 
însuflețit de idealurile nobile 
ale socialismului, cu o înaltă 
răspundere față de îndatoririle 
sociale, dornic de a-și însuși 
comorile științei și culturii, 
pătruns de optimism și în
credere în viitor. Numeroase 
fapte ale tinerilor atestă 
aceste trăsături care com
pun profilul lor înaintat. 
Participanții la conferință, 
printre care-i amintim 
pe Elisabeta Forgacs, co
muna Rugănești, Androne 
Mureșan — G.A.S. Iernut, Lu
dovic Farkaș ■— Odorhei și al
ții, au subliniat faptul că or
ganizațiile U.T.C. și-au orien
tat mai mult activitatea spre 
educarea politică a tineretului, 
pentru dezvoltarea la tineri a 
înaltului sentiment al patrio
tismului socialist, pentru întă
rirea unității frățești dintre 
tinerii români, maghiari și de 
alte naționalități în -munca în
suflețită pentru continua în
florire a patriei — Repu
blica Socialistă România. 
Ei au subliniat cu căldură, cu 
dragoste și respect faptul că 
în lupta îndelungată a oame
nilor muncii, condusă de co
muniști, împotriva exploatării 
și asupririi s-a închegat acea 
unitate frățească indestructi
bilă dintre români și celelalte 
naționalități conlocuitoare. 
Dar și necesitatea ca, în conti
nuare, organizațiile U.T.C. să-și 
îmbogățească arsenalul de 
metode de educare politică 
pentru a sădi la tineri res-

pectul față de lupta eroică 
a poporului nostru pentru 
construirea socialismului, pen
tru bunurile materiale și 
spirituale dobîndite în anii 
noștri. Totodată tinerii trebuie 
educați în așa fel îneît să ur
meze întotdeauna pilda acelo
ra cărora le datorează viața 
nouă de astăzi, în spiritul res
pectării față de cei ce s-au 
jertfit pentru interesele clasei 
muncitoare și ale poporului 
romîn, să dezvoltăm la tineri 
dorința de a duce mai departe 
tradițiile revoluționare de lup
tă ale clasei muncitoare. Pe a- 
ceastă linie au fost înregis
trate multe rezultate1 bune.

Lucruri multe trebuie făcute 
și în direcția educării morale 
și cetățenești a tinerilor, edu
cării lor etice și estetice. Suc
cesele dobîndite sînt de bun 
augur. în orașul Tg. Mu
reș (Centrul școlar de con
strucții, Fabrica de mobilă 
„23 August", DSAPC etc.) în 
raioanele Ciuc, Odorliei, Lu
duș activitățile organizate răs
pund în mare parte preocupă
rilor multiple ale diferitelor 
categorii de tineri, cerințelor 
vieții acestora. Deci există o 
experiență. De ce oare ea nu 
devine lin bun al tuturor ? 
Conferința a subliniat lipsuri 
șerțoase, și în ce. privește ac
tivitatea cultural-aftisțică și 
sportivă a tineretului. Se 
organizează prea puține activi
tăți culturale, prea sporadic 
ău loc concursuri și manifes
tări sportive. Trebuie acordat 
mai mult loc dezbaterilor mo- 
ral-cetățenești, fenomene
lor culturii șl științei, pentru a 
forma tineri cu caractere fru
moase, pasionați după cunoaș
tere, cu discernămînt în apre
cierea valorilor, tineri cu ni
vel ridicat de cultură ge
nerală.

In încheierea dezbaterilor 
conferinței a luat cuvîn
tul tovarășul Mircea An- 

gelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președinte al U.A.S.R., 
care a transmis celor prezenți, 
întregului tineret mureșan, 
salutul fierbinte al C.C. al 
U.T.C. Vorbitorul a arătat că, în 
■această perioadă care urmează 
Congresului al IX-lea al par
tidului întregul tineret al pa
triei este angajat într-o muncă 
entuziastă pentru traducerea 
în viață a sarcinilor și obiec
tivelor stabilite de Congres.

După ce a evidențiat succe
sele obținute de tineri, conțri- 

buțja lor la înd,eplin.irea. sarci
nilor ce izvorăsc din hotărîrile 
partidului, vorbitorii! a subli
niat faptul că aniversarea a
45 de ani de la crearea P.C.R.
— părintele drag al tineretului 
nostru — constituie un mare 
prilej de manifestare a hotărî- 
rii generației tinere de a în
deplini exemplar sarcinile în
credințate de partid.

Pornind de la sarcinile spo
rite care revin tineretului în 
viitor, tovarășul Mircea An- 
gelescu a analizat unele lipsuri 
care s-au manifestat în activi
tatea organizației regionale, a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. subliniind sarcinile de 
viitor pentru îmbunătățirea 
întregului conținut al muncii 
politice. Organizațiile U.T.C. 
din industrie trebuie să ajute 
mai mult pe fiecare tînăr să 
înțeleagă necesitatea îndepli
nirii ritmice a planului de 
producție încă din primele zile 
și la toți indicatorii. Totodată, 
avînd în vedere că în prezent 
colectivele de muncă își iau 
angajamente în întrecere e ne
cesar ca organizațiile U.T.C. 
să-și îmbunătățească munca 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor la întrecerea socialistă, 
să le stimuleze dorința de a-se 
afla mereu în fruntea întrece
rii. Vorbitorul a subliniat tot
odată necesitatea ca orga
nele și organizațiile U.T.C. 
să sprijine ridicarea nivelului 
de calificate tehnico-profe- 
sională a tinerilor munci
tori, ingineri și tehnicieni, 
să dezvolte la aceștia pa
siunea pentru însușirea și 
aplicarea în practică a celor 
mai înaintate realizări ale 
tehnicii și științei contem
porane.

Organizațiile U.Î'.C. din uni
tățile agricole socialiste lup- 
tînd neîncetat pentru înlătura
rea neajunsurilor existente în 
activitatea lor trebuie să-și o- 
rienteze activitatea spre mobi
lizarea tuturor forțelor pentru 
traducerea în viață a măsuri
lor elaborate d<’ Congreșul 
partidului, de Plenara din 
noiembrie a C.C. al P.C.R., în 
scopul dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii 
noastre socialiste.

Apreciind experiența dobîn- 
dită de organele și organiza
țiile U.T.C,, în munca de e- 
ducare comunistă a tineretu
lui, tovarășul Mircea Angeles- 
cu a arătat că tinerii doresc să
cunoască cît mai bine bogatul' 
conținut de idei cuprins în 
documentele Congresului partî- 
dului. în această direcție, or
ganizațiile U'.T.C. trebuie să 
manifeste mai mult spirit de 
inițiativă în a găsi cele mai 
eficiente mijloace pentru a 
sprijini tinerii în studierea; 
Documentelor Congresului, să 
dea dovadă de mai multă o- 
perativitate în ceea ce privește 
informarea tineretului cu do
cumentele de partid și de stat, 
cu cele mai de seamă eveni
mente interne și internaționa
le. Trebuie să organizăm mai 
multe activități cultural-spor
tive pentru tineret. în ac
tivitatea de propagandă se 
manifestă uneori fenomene 
de formalism, rigiditate, de 
nediferențiere a acțiunilor 
în funcție de nivelul de pregă
tire a tinerilor, o slabă legă
tură cu activitatea practică.

In continuare, tovarășul Mir
cea Angelescu s-a referit la u- 
nele aspecte privind stilul de 
muncă al comitetului regio
nal, al organelor și organi-z 
zațiilor U.T.C. Nu întotdeauna 
se organizează cu grijă și 
se efectuează un control rigu
ros al îndeplinirii măsurilor și; 
hotărîrilor, nu întotdeauna se1 
acordă organizațiilor U.T.C. un 
ajutor calificat și efjciept, li
nele organizații reduc munca 
politică la adunările generale. 
Această îngustare a activității 
se explică și prin aceea că u- 
nele cadre nu știu ce să orga
nizeze pentru tineri. Practica a 
dovedit că atunci cînd îi con
sultăm pe tineri, cînd le cerem 
părerea la ce fel de activități 
vor ei să participe, ce-i preo
cupă, reușim să organizăm 
acțiuni interesante, la care ti
nerii participă nu din obli
gație, nu pentru că li s-a tra
sat sarcină, ci din interes, din 
plăcere, din dorința firească 
de a afla ceva nou. Procedînd 
astfel, vom reuși să înlăturăm 
și caracterul formal al unora 
dintre activitățile organizate 
șl, implicit, să mărim eficaci
tatea educativă a fiecărei ac
tivități în parte.

în încheiere, tovarășul Mir
cea Angelescu a spus,:

„După cum știți, la 21 mar
tie va avea loc Congresul Uni
unii Tineretului Comunist — 
eveniment de mare însemnă
tate în viața organizației, a 
întregului tineret al patriei 
noastre. în numele Comitetului 
Central al U.T.C.,- îmi exprim 
convingerea că tinerii români 
maghiari, germani și de alte 
naționalități din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară în- 
tîmpină cu mari și importante 
succese Congresul UIT.C,, vor 
confirma încă o dată prin 
faptele lor, prin munca plina 
de abnegație că sînt. hotărîți,.- 
ca alături de toți ceilalți oa
meni ai muncii, să nu precu
pețească nici un efort în bă
tălia pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini stabilite de-Con
gresul al IX-lea al P.C:R. în 
îndeplinirea acestor sarcini, 
de mare răspundere, vă urez 
din toată inima deplin suc
ces".

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, delegații la 
conferință au aprobat textul 
unei telegrame adresate C.C 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se exprimă 
hotărîrea uteciștilor, a între
gului tineret dip regiune, de 
a lupta cu toată energia si ca
pacitatea lor de muncă pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de parțid.

CI onferința a ales nqpl eq i 
j mitet regional, comisii.

de revizie, precum și 
delegații la cel de-a! IV-lea 
Congres al U.T.C., iar în prima 
ședință de lucru a noului co
mitet a fast reales ca prim 
secretar, tovarășul Iosif Valter.

VASILE CĂBULEA ' 
ȘT. NECANIȚCHS
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„Nu poți să nu fii mîn-

anul acesta. Putem și

„...cînd eram in floarea

Siliște Constantin : „Rezultatele anului trecut au fost bune. Stă tn puterea noastră să rea
lizăm și mai mult"

ÎN ACȚIUNE

Ing. Tudor Constantin: „Prevederile 
planului de producție, supus dezba
terii adunării generale, mobilizează 
Întreaga masă de cooperatori la o 
muncă harnică, stimulează inițiativa 
fiecăruia, ne îndeamnă pe toți să de
punem eforturi mai mari pentru creș
terea producției, pentru înflorirea coo

perativei".

Olteanu Nicolae: „Tinerii vor fi pre- 
zenți la executarea tuturor lucrărilor. 
Ne-am însușit observațiile făcute în 
această adunare și vom acorda mai 
multă atenție calității. In acest scop 
ne preocupăm să acumulăm acum 
cit mai multe cunoștințe la învăță- 

mintul agrozootehnic"

z ilele acestea, in adunările generale ale cooperative
lor agricole din întreaga țară continuă dezbaterea pro
iectelor de statut al cooperativei agricole, al uniuni
lor cooperatiste și al Casei de pensii; țăranii coope
ratori analizează, totodată, activitatea desfășurată 
anul trecut de consiliile de conducere și stabilesc 
planurile de producție pentru anul în curs.

Exprimîndu-și adeziunea deplină la importantele 
documente elaborate pe baza indicațiilor celui de al 

IX-Iea Congres al partidului și a măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965, participanții la 
aceste dezbateri propun măsuri pentru mai buna organizare a 
muncii, pentru valorificarea rezervelor existente în fiecare uni
tate și își manifestă hotărîrea de a munci neobosit pentru spori
rea în continuare a producției agricole vegetale și animale, 
pentru dezvoltarea economică a cooperativelor agricole și creș
terea, pe această bază, a bunăstării materiale a cooperatorilor. 

Prezentăm în paginile noastre imagini și însemnări de la 
aceste dezbateri.

c ooperativa agricolă din 
Potlogi, raionul Titu, 
este o unitate tînără. In 
adunarea generală care 
a dezbătut proiectul de 
statut al cooperativei a- 
gricole de producție, 
proiectele de statut al 
uniunilor cooperatiste și

al Casei de pensii, darea de seamă și 
planul de producție și financiar, un 
cooperator a făcut chiar sugestiva ob
servație că anul acesta, împlinind 7 
ani de activitate, au acumulat o boga
tă experiență și pot păși cu încredere 
la școala marilor producții agricole. 
Rezultatele ultimului an sînt edifica
toare. Cu toată seceta excesivă și 
grindina care leva distrus o parte din 
recoltă, pe 540 de hectare a fost rea
lizată o producție medie de 1 910 kg 
grîu la hectar, cu 160 kg mai mult 
decît se planificase, iar pe 602 hec
tare aproape 2 000 kg porumb boabe 
la hectar. Bune rezultate au fost ob
ținute în zootehnie — 2 200 litri lapte 
pe cap de vacă furajată ; prin îngră- 
șarea rapidă, un rulaj mai mare de 
porci — veniturile planificate fiind 
depășite cu peste 128 000 lei. O depăși
re asemănătoare s-a înregistrat și la 
grădina de legume.

— Rezultatele sînt bune. Dar pu
teau fi cu mult mai bune — a spus 
bătrînul cooperator CONSTANTIN 
SILIȘTE. E drept că anul trecut a 
fost o secetă mai puternică decît în 
1947, dar noi am învins-o, printr-o 
muncă mal bine organizată și cu aju
torul mijloacelor pe care statul ni 
le-a pus la îndemînă. Puteam să re-

simțirn și mai puțin efectele secetei 
dacă toți ne-am fi dat mai multă si
lință, dacă cu toții ne-am fi pus în 
mai mare măsură priceperea și iscu
sința în slujba intereselor comune. 
Toată cîmpia noastră a fost cuprinsă 
de secetă. Dar brigăzile I și a Il-a au 
realizat cite 2 117 și respectiv 2 142 kg. 
grîu la hectar. Puteam să obținem de 
pe toată suprafața o recoltă asemănă
toare. Cine e vinovat ? Noi, cu toții, o 
să-mi răspundeți. Asta așa e, totuși, 
cineva trebuie să dea aici socoteala 
de ce am prăpădit complet recolta de 
pe 5 hectare cu grîu, iar pe o altă su
prafață am compromis-o lăsînd în pri
măvară apele să băltească. Bună mi 
se pare, în această privință, preci
zarea făcută de proiectul noului sta
tut, pe care îl dezbatem acum, ca, bri
găzii a cărei activitate nesatisfăcătoa- 
re a fost cauza obținerii unor produc
ții mai mici decît cele planificate, a- 
dunarea generală să-i scadă pînă la 
10 la sută din zilele-muncă efectuate. 
Totuși, această prevedere, cred eu, ar 
putea fi mai precisă. Sancționarea nu 
poate fi aceeași pentru toți membrii 
brigăzii. In cadrul aceleiași brigăzi 
unii vin permanent la muncă, alții nu. 
Unii fac lucrări de bună calitate, alții 
nu. Apoi, pot fi cazuri cînd trebuie să 
fie sancționat numai brigadierul. Spre 
exemplu, dacă brigadierul nu a inițiat 
acțiunea de săpare a canalelor pentru 
scurgerea apelor care bălteau, yino- 
vați nu sînt toți membrii brigăzii.

ION ȘERBU

(Continuare în pag. IV-a)

Alionte Nicolae: „Cali-

tatea și cantitatea mun-

lucru, ori cit ar ii acesta

de mare sau de mic

Citiți în pagina a IV-a continuarea

reportajului și însemnări de la adunările

generale de dezbateri din alte coopera

tive agricole din țară

vlrstei, ca cei 
dintre oamenii
meu, niciodată

mal mulfi 
din jurul 
n-am In-

drăznit să mă gîndesc că 
la bătrînefe eu, un țăran,
voi ajunge să primesc

pensie..."



ADUNĂRI GENERALE DE DEZBATERI 

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. a III-a)

— Ni s-a prezentat noul plan de producție pe care eu îl 
aprob cu toată căldura — a spus cooperatorul NICOLAE 
ALIONTE. Ne-am propus să obținem producții sporite la 
toate culturile, în toate sectoarele. Prevederile sînt pe măsu
ra puterilor noastre. Ni se cere însă mai multă silință decît 
pînă acum. Silință să. învățăm și să muncim mai bine. Am 
studiat cu atenție proiectul noului statut. Calitatea și can
titatea muncii, stabilite a fi criterii de bază pentru retri
buție, reprezintă o prevedere foarte înțeleaptă. Retribuția su
plimentară, înainte de toate, îi va obliga pe toți să dea do
vadă de mai multă răspundere față de munca proprie și față 
de aceea a tovarășilor cu care lucrează în brigadă sau în 
echipă. Au fost criticați aici, în adunarea generală, coopera
tori care la răritul porumbului și la prășitul sfeclei de za
hăr au smuls și tăiat firele cele mai viguroase. Toți acești 
oameni au lucrat alături de noi. Dar cu toate că i-am vă
zut, am așteptat: să le facă observație numai brigadierul sau 
inginerul. A cocoloși asemenea lipsuri înseamnă a ne înșela 
pe noi înșine.

— Dacă pui o temelie proastă unei case, ea se va dărîma 
curînd. O arătură proastă — a spus cooperatorul AUREL 
MATEIAȘ — nu poate fi o temelie solidă pentru o recoltă 
bogată. Am bătut zilele trecute cea mai mare parte a hota
rului nostru; am întîlnit pe mijlocul unor tarlale locuri ne
arate. Mecanizatorii sînt copii de aici, din sat, și propun să-i 
chemăm în prima adunare să stăm serios de vorbă cu ei. 
Eu întreb însă acum, cum au fost recepționate aceste lu
crări ?

Gîndirea colectivă în acțiune
,,Prevederea din proiectul 

tutcare-i face răspunzători 
președinte și ---------- J‘

noului sta- 
materiali pe 

președinte și vicepreședinți pentru 
g daunele aduse interesului colectiv prin 

neindeplinirea corectă a atribuțiilor ce 
le revin ar trebui extinsă și asupra tutu
ror celor care dau aviz bun unor lucrări 

" de proastă calitate*.
— Cinstea — a intervenit PETCU VASILE, șeful echipei de 

construcții — trebuie să fie unul din principalele criterii de 
selecționare și promovare a unui om într-o funcție adminis
trativă și de conducere. In proiectul de statut consider că 
trebuie să se înscrie acest principiu — al cinstei — alături 
de cel al priceperii. Cîțiva băieți făcînd baie la rîu au rupt 
și cite un pepene din bostană. Președintele nostru i-a sanc
ționat, tăindu-le patru zile-muncă. Aspră, dar meritată pe
deapsă. Un magazioner însă a sustras o căruță de pepeni, o 
tehniciană a vîndut paie și și-a însușit banii, iar aci nu ni 
s-a dat nici o lămurire privind măsurile luate împotriva 
acestora. In raportul său, comisia de revizie spune că s-a 
întocmit un proces verbal și că această tovarășă va fi 
obligată să plătească. Cît să plătească, nu s-a mai spus însă. 
Poate să plătească 2 lei și poate să plătească 1 000 de lei. 
Ori asta nu-i tot una.

>,Proiectul de statut, cred eu, ar tre- 
Ibui să cuprindă o prevedere ca toate da

unele aduse Intereselor colectivului să 
fie cercetate de comisia de revizie și de 
consiliul de judecată care, în funcție de 
gravitate, să le supună dezbaterii adu* 
nării generale sau consiliului de con
ducere*.

în adunare s-au făcut și alte propuneri la proiectele de 
statut dezbătute,

ENE CONSTANTIN:

„Capitolul organizarea și retribuirea 
muncii să fie lărgit, cuprinzînd preve
deri mai precise. Aci ar trebui să se spe
cifice ca organizarea muncii să dea po
sibilitatea tuturor membrilor ca la mun
că egală să realizeze cîștiguri eqale“.

FLOREA PETRIA :

„Prevederea referitoare la înlocuirea 
acelor membri ai consiliului de condu
cere care nu-și îndeplinesc sarcinile ce 
le revin, care fac greutăți desfășurării 
unei munci colective să fie extinsă și 
asupra membrilor comisiei de revizie**.

NAE S. MARIN :

„In proiectul de statut al cooperativei 
agricole să se precizeze modalitățile în 
care beneficiază de lotul în folosință 
personală și de ajutorul de 2 la sută ță
ranii cooperatori pensionari care, din 
diferite motive, se mută în altă locali
tate**.

DUMITRU PREDA:

„In capitolul II al proiectului de sta
tut al cooperativei agricole, la articolul 
4, să se prevadă ca loturile date în fo
losință personală țăranilor cooperatori, 
să fie arate cu tractoarele S.M.T. pe 
baza unui contract încheiat cu coopera
tiva, plata acestei lucrări urmînd să se 
rețină din drepturile celor ce dețin a- 
ceste loturi**.

DUMITRU Z. PETRE:

„In proiectul de statut al casei de 
pensii să se prevadă drepturile pe care 
le au pensionarii la asistență medi
cală “.

Fiecare vorbitor a acordat în cuvîntul său o importanță 
majoră prevederilor noului plan de producție. Brigadierii și 
șefii multor echipe, în numele colectivelor lor, și-au luat 
angajamente, s-au chemat la întrecere.

— Tinerii — a spus OLTEANU NICOLAE, secretarul co
mitetului U.T.C. — vor fi permanent prezenți la executarea 
tuturor lucrărilor. Noi ne-am însușit observațiile făcute în a- 
ceastă adunare și cu alte prilejuri șl vom acorda mai multă 
atenție calității muncii noastre. In acest sens ne preocupăm 
acum să învățăm cît mai bine la cursurile agrozootehnice. 
Pe baza planului pe care l-am adoptat cu toții acum, orga
nizația U.T.C. își va stabili angajamente concrete, pe măsura 
forțelor tineretului. Tinerii se angajează să participe înce- 
pînd chiar de mîine la lucrările de irigație de pe cele 75 de 
hectar, astfel ca acestea să fie gata la timp.

Forul suprem al cooperatorilor din Potlogi — adunarea ge
nerală — a analizat cu maturitate drumul parcurs, a chib
zuit cu răspundere asupra sarcinilor prezente și de viitor și 
adoptînd planul de producție, a stabilit măsurile pentru 
îndeplinirea și depășirea prevederilor Iui.

1 Cooperativa agricolă de producție 

Greci, raionul Baiș în spiritul exigenței și al răspunderii personale
r-*

Cooperativa agricolă de producție 

Coirwioșul Mic, regiunea Banat Cîntarul muncii: calitatea și cantitatea
Cooperativa agricolă de producție

Faraoani, raionul Bacău în puterea noastră să sporim producțiile

O
Din multiplele probleme ana

lizate în adunarea generală a ță
ranilor cooperatori din comuna 
Greci, raionul Balș, s-a desprins 
cu claritate răspunsul dat de 
mulți participant! la dezbateri 
la întrebarea pe care a pus-o 
la începutul cuvîntului său 
tehnicianul VICTOR BOȘ- 
TINĂ : „De ce în aceleași con
diții de climă și sol și avînd 
aceleași posibilități, unele bri
găzi au realizat în 1965 produc
ții mai mici decît altele ? Ferti
litatea pămîntului nostru prezin
tă diferențe mici de la o solă 
la alta; suprafața este reparti
zată proporțional cu numărul 
brațelor de muncă din fiecare 
brigadă ; pentru fiecare hectar 
a fost planificat același număr 
de zile-muncă ? Care sînt atunci 
cauzele care au dus la diferențe 
mari de producți1 de la o bri
gadă la alta ?“

Vorbitorul a explicat cu com
petență cîteva din cauzele care 
au dus la această situație, preci- 
zînd totodată :

„Un stimulent important pen
tru creșterea producțiilor îl con
stituie aprecierea justă a calită
ții și cantității muncii și, pe a- 
ceastă bază, acordarea retribuției 
suplimentare. La noi însă nu s-a 
aplicat în mod corespunzător a- 
ceastă retribuție la toate brigă
zile. Proiectul de statut al coo
perativei ne ajută să reglemen
tăm această situație. Sînt con
vins de justețea prevederilor 
acestui ghid de bază al activi
tății noastre.

Este foarte utilă 
precizarea cu privire 
la retribuția supli
mentară, măsura 
de a se scădea pînă 
la 10 la sută din 
numărul de zile-mun
că efectuată de mem
brii unei brigăzi da
că nu realizează 
producția planifica
tă din cauza unei 
activități nesatisfă
cătoare. Această re
ducere se poate 
face însă abia la 
sfîrșitul anului. Eu 
cred că este bine și 
posibil să se intervi
nă mai operativ. De 
aceea propun ca la 
acest articol al pro
iectului de statut să 
se includă o preve
dere care să oblige 
la luarea unor mă
suri educative pre- 
ventive**.

în adunarea generală, în le
gătură cu răspunderea brigăzi
lor față de producție, s-a vorbit 
pe larg, pe baza exemplelor 
concrete a două brigăzi de 
cîmp : a treia, condusă de An
drei Dumitrescu, și a patra, 
condusă de Gheorghe Dobrițoiu. 
Iată ce a relatat inginerul agro
nom IULIAN CONSTANTIN : 
„Anul trecut, brigada a treia a 
obținut cu peste 1000 kg po
rumb boabe la hectar mai mult 
decît brigada a patra. Cum s-a 
ajuns la această diferență ? în- 
sămînțările s-au făcut pe toată 
suprafața în cuiburi, cu semă
nătoarea 2 SPC 2. De aici a re
zultat o economie de circa 5 
zile muncă la hectar, prin eli
minarea lucrării de rărit. Briga
dierul Dumitrescu a observat 
însă că după prima prașilă ma
nuală, pe aproape jumătate din 
sup'rafața însămînțată cu po
rumb, plantele nu se dezvoltau 
bine. Discutînd cu oamenii, el a 
hotărît ca pe această suprafață 
să încorporeze, la fiecare cuib, 
gunoi de grajd fermentat. A 
fost, desigur, o lucrare grea, care 
a cerut eforturi. Ambele brigăzi 
au efectuat apoi pe toată supra
fața încă două prașile manuale, 
după cele mecanice. In brigada 
a treia oamenii s-au hotărît însă 
ca pe solele pe care au ad
ministrat îngrășăminte la cuib, 
să execute și prașila a patra. 
Așa s-a ajuns ca fiecare mem
bru din brigada a treia să aibă, 
în medie, cu 30 zile-muncă mai 
multe decît membrii celorlalte 
brigăzi, iar producțiile obținute 
să fie cu mult mai mari. Cu 
executarea celei de a patra pra
șile s-au cheltuit aici în plus 
circa 600 zile-muncă. A fost o 
risipă sau un cîștig ? Pe întreaga 
suprafață cultivată cu porumb 
brigada a treia a realizat o pro
ducție cu 100 000 kg de boabe 
mai mare decît brigada a patra. 
Acest spor nu numai că a aco
perit cheltuiala suplimentar fă
cută, dar a și ridicat cu mult va
loarea zilei-muncă. Și-au spus, 
deci, cuvîntul buna organizare a 
muncii, priceperea brigadierului, 
precum și faptul că el a ținut 
seama de părerile oamenilor".

în acest calcul prezentat în 
adunarea generală oamenii au 
văzut clar și convingător legătu
ra strînsă dintre cantitatea mun
cii, producția obținută și retri
buție.

în dezbaterile adunării gene
rale nu a fost trecută cu vede
rea nici calitatea lucrărilor efec
tuate. Iată unul din exemplele 
date de brigadierul GHEORGHE 
DOBRIȚOIU: „După prașila intri 
manuală a căzut o ploaie. Pe 
solele brigăzii a treia nu se ve
deau decît rîndurile drepte ale 
plantelor verzi, pe fondul negru 
al pămîntului. La noi, începuse 

deja să crească iarba. Era primul 
semn că din punct de vedere 
calitativ oamenii din brigadă, 
eu personal și șefii de echipă nu 
ne făcuserăm pe deplin datoria. 
Este vorba, deci, de răspunderea 
personală a brigadierului și a 
șefilor de echipe. Din dezbate
rile noastre de acum am înțeles 
bine acest lucru. Cred că este 
util ca, pentru îmbunătățirea 
situației amintite, să stabilim de 
pe acum măsuri concrete.

Totodată, propun 
ca și în proiectul 
de statut al coopera
tivei agricole să fie 
precizate mai bine 
sarcinile și răspun
derile brigadierilor 
și șefilor de echipă 
privind calitatea tu 
turor lucrărilor “.

Toți participanții la discuții au 
subliniat posibilitățile coopera
tivei de a-și realiza planul de 
producție aprobat în unanimi
tate de adunarea generală și 
și-au manifestat hotărîrea de a 
depune toate eforturile și pri
ceperea pentru înfăptuirea mă
surilor stabilite, ale căror scopuri 
principale sînt creșterea produc
ției în toate sectoarele, dezvol
tarea puterii economice a coope
rativei și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al ță
ranilor cooperatori.

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

Cooperatorii din Comloșul 
Mic, regiunea Banat, au acumu
lat în ultimii ani o experiență 
bogată în organizarea producției 
și în obținerea unor recolte spo
rite. Acest fapt a fost reliefat și 
la recenta adunare generală în 
care s-au prezentat darea de 
seamă asupra activității anului 
trecut, planul de producție și fi
nanciar pe 1966 și s-au dezbă
tut cele 3 proiecte de statut : al 
cooperativei agricole, al uniuni
lor cooperativelor și al Casei de 
pensii a cooperatorilor. Analizînd 
rezultatele obținute în lumina 
sarcinilor Rasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 11—12 no

iembrie 1965, participanții la 
discuții au subliniat în cuvîntul 
lor că există încă multe posibi
lități de sporire a producțiilor, 
propunînd în acest scop măsuri 
care au reținut atenția adunării 
generale. Iată, pe scurt, inter
vențiile cîtorva :

ION STAN, membru coope
rator : „Am obținut anul trecut 
3138 kg gnu, 4 210 kg porumb 
boabe și 34 375 kg sfeclă de za
hăr în medie pe cooperativă, de
pășind cu mult prevederile pla
nului. Sînt însă mari dife
rențe de la o brigadă la alta, de 
la o echipă la alta, care dove
desc că se pot realiza recolte 
medii și mai mari. Astfel, briga
da condusă de Petru Romer a 
obținut 5 000 kg grîu la hectar, 
iar la porumb echipa a 111-a din 
brigada a Il-a a realizat 4 376 
kg la hectar, în timp ce echipa 
a IlI-a din brigada I a obținut 
doar 3 957 kg la hectar — în a- 
celeași condiții de climă și sol. 
Sînt dovezi evidente ale rolului 
pe care îl are organizarea mun
cii în cadrul brigăzilor și echi
pelor astfel îneît lucrările să se 
facă la timp și de calitate ; este 
limpede, de asemenea, rolul 
controlului și îndrumării perma
nente exercitate de șefii de echi
pă și de brigadieri. Nu întîmplă- 
tor acestor îndatoriri li s-a re
zervat un capitol special în pro
iectul de statut al cooperativei 
agricole de producție. Sînt stabi
lite foarte clar în acest docu
ment sarcinile care revin brigă
zilor și echipelor.

Vorbind tot despre diferențele 
de producție de la o brigadă la 
alta și de la o echipă la alta, 
care indică faptul că există mari 
posibilități pentru sporirea în 
continuare a recoltelor, PETRU 
ROMER a spus :

„Un puternic stimulent în 
munca depusă de țăranii coope
ratori pentru creșterea producției 
la hectar îl va constitui și apli
carea prevederilor proiectului de 
statut referitoare la retribuția 
suplimentară în funcție de depă
șirile de plan. Justă este și măsu
ra stabilită pentru cazurile de rte- 
realizare a planului datorită unei 
activități nesatisfăcătoare.

ANTON SZOLTESZ — s-a 
referit la importanța pe care o 

Xi

are crearea uniunilor coopera
tiste : „Sprijinul pe care-l vom 
primi în alcătuirea planului de 
producție, în aprovizionarea cu 
diferite materiale, în valorifica
rea produselor proprii, în efec
tuarea unor investiții cît mai e- 
conomice, în cooperarea cu alte 
unități — justifică pe deplin e- 
xistența acestor organe".

Manifestînd adeziunea unani
mă la cele trei documente dez
bătute, adunarea generală a sta
bilit o serie de măsuri pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
pe care partidul le-a pus în fața 
unităților agricole cooperatiste.

I. BRÎNDESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" ’ 
pentru regiunea Banat

Cele cîteva sute de coopera
tori din Faraoani, raionul Ba
cău, prezenți la adunarea gene
rală, au dezbătut pe larg atît 
darea de seamă asupra activită
ții anului trecut și planul de 
producție și financiar pe 1966, 
cît și proiectele de statut al coo
perativei agricole de producție, 
al uniunilor cooperativelor și al 
Casei de pensii a cooperatorilor. 
Cu acest prilej ei au făcut o 
temeinică analiză a rezultatelor 
obținute pînă în prezent, sco- 
țînd în evidență experiența bună, 
luînd poziție critică față de lip
suri, relevînd existența și posi
bilitățile de valorificare a unor 
importante rezerve în scopul 
sporirii producției agricole.

Toți paticipanții la cuvînt au 
subliniat justețea prevederilor 
Celor trei importante documente 
supuse dezbaterii, utilitatea lor 
deosebită pentru activitatea vii
toare a cooperativei făcînd, tot
odată, propuneri interesante.

Reproducem, în rezumat, cu
vîntul unor participant la dezba
teri :

MIHAI JITARU — brigadier : 
„Dacă anul trecut am reușit să 
obținem producții medii de 
2 200 kg grîu, 2 499 kg. porumb 
și 23 000 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar, acest lucru se datorește 
și faptului că organizarea mun
cii în cooperativă a fost mai 

bună și mă tefer în primul rînd 
la organizarea brigăzilor. Acestea 
au fost alcătuite după criterii 
bine gîndite, cum ar fi pricepe
rea și volumul de cunoștințe a- 
grotehnice ale cooperatorilor, așe
zarea în același sat sau sector 
etc., fapt care a oferit brigadie
rilor posibilitatea să asigure o în
drumare și un control mai rigu
ros. Eficiența imediată a acestor 
măsuri a fost efectuarea lucrări
lor la timp și de calitate. De 
aceea consider ca bine chibzui
tă definiția brigăzii — în cuprin
sul proiectului noului statut — 
ca unitate de bază în producția 
agricolă — precum și preciza
rea atribuțiilor acesteia.

Ar fi necesar însă 
ca în proiect să se 
prevadă mai precis 
ca repartizarea te
renurilor pe brigăzi 
să se facă pe o peri
oadă mai îndelun
gată, pe baza lucră
rilor de organizare 
a teritoriului. Acest 
lucru va face să 
sporească exigenta 
,și interesul membri
lor brigăzii față de 
lucrările de fertili
zare, de îmbunătă
țiri funciare, de am
plasare a culturilor, 
adică față de acele 
măsuri care să asi
gure creșterea pro- 
ducției*.

ANTON DIAC, crescător de 
animale : „In zootehnie am ob
ținut cu 200 litri mai mult lapte 
de la fiecare vacă furajată și cu 
18 litri mai mult lapte de la 
fiecare oaie. E bine, dar avem 
posibilități să obținem și mai 

mult. Stă în puterea noastră să 
sporim producțiile și o rezervă 
însemnată o constituie aplicarea 
metodelor științifice, respecta
rea regulilor zooveterinare. 
Cursurile agrozootehnice, care 
sînt urmate de mulți coopera
tori tineri și vîrstnici, și-au ară
tat primele efecte în producție 
și e bine că în proiectul de sta
tut se stabilește ca o îndatorire 
de bază a tuturor cooperatorilor 
aceea de a-și ridica necontenit 
nivelul profesional.

Consider însă că 
ar fi bine să se pre
vadă ca o obligație 
permanentă a con
siliului de conduce
re aceea de a orga
niza diferite forme 
de ridicare a califi
cării cooperatorilor 
în funcție de speci
ficul unității, de ce
rințele producției și 
de a se îngriji de 
pregătirea unor oa
meni calificați în 
meseriile de care 
are nevoie coopera
tiva agricolă “.

Tînăra șefă de echipă MARIA 
PANȚIRU s-a referit la calita
tea lucrărilor : „E neîndoielnic 
faptul că în ultimii ani a cres
cut conștiința țăranilor noștri 
cooperatori și asta se vede și în 
lucrările mai bune pe care le 
fac și care au dus la sporirea 
producțiilor. De aceea socotesc 
ca foarte judicioase și întemeiate 
prevederile noului statut care, 
stabilind necesitatea ca fiecare 
cooperator să execute un număr 
minim de zile-muncă îneît să se 
poată efectua la timp toate lu
crările, pune un accent impor
tant și pe calitate. Astfel, brigă
zilor sau echipelor care au de
pășit planul li se acordă retri
buție suplimentară, iar celor care, 
din cauza activității nesatisfăcă
toare nu l-au realizat, li se re
duce- pînă la 10 la sută din nu
mărul zilelor muncă efectuate.

Toți participanții la dezbateri 
au propus măsuri importante 
pentru dezvoltarea cooperativei 
lor, au subliniat necesitatea fo
losirii cît mai chibzuite a mij
loacelor cu care statul ajută per
manent cooperativele agricole.

Țăranii cooperatori din Fara- 
oarn, întruniți în adunarea ge
nerală, și-au manifestat adeziu
nea deplină la cele trei proiecte 
de statut și hotărîrea de a res
pecta prevederile acesor docu
mente.

C. NANCU 
corespondentul 

„Selntaii tinerelului" 
pentru regiunea Bacău



Unirea Principatelor 
pagină luminoasă 
din istoria patriei

în întreaga tara-bogate manifestări cultural-educative din R. P. Bulgaria

în școli
tipărituri, fotocopii, ziare ale 
vremii, obiecte ale domnitoru
lui Cuzia.

La Palatul culturii vizitato-

rii sînt informați că în acest 
loc s-a votat la 7 octombrie 
1857 programul unionist.

împlinirea a 107 ani de la 
Unirea Principatelor Române 
este marcată de numeroase ac
țiuni care se desfășoară în 
școlile din întreaga țară. 
Profesorii de istorie și limba 
și literatura română vorbesc 
elevilor despre însemnătatea 
acestei aniversări în istoria 
modernă a României.

La rîndul lor, filialele și sub
filialele Societății de științe 
istorice și filologice au inclus 
în programul zilelor premer
gătoare evenimentului de la 
24 ianuarie, comunicări știin
țifice, simpozioane și expuneri 
consacrate aniversării Unirii 
Principatelor Române.

Seri de poezie

La cluburile petroliștilor

Și în regiunea Banat au loc 
numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice prilejuite de ani
versarea Unirii Țărilor Româ
ne. în cadrul unei seri litera
re dedicate Unirii, scriitori și 
actori timișoreni s-au întîlnit 
cu mecanizatorii și țăranii 
cooperatori din Topolovățu

Mare, cu care prilej le-au citit 
versuri din creațiile proprii și 
din creațiile literare ale vre
mii, legate de actul Unirii. La 
bibliotecile raionale s-au or
ganizat seri literare și de poe
zie pe tema „Pagini din lite
ratura despre Unire".

La cluburile petroliștilor din 
Cîmpina, Moreni, Tîrgoviște 
din regiunea Ploiești, au fost 
amenajate expoziții de cărți 
cuprinzînd lucrări literare în
chinate aniversării Unirii Ță
rilor Române. în întîmpinarea 
aceluiași eveniment, formații
le de artiști amatori din uzine 
și din căminele culturale pre
gătesc programe pe care le

vor prezenta în ziua de 24 ia
nuarie.

Manifestări asemănătoare 
au loc în aceste zile la 
cele peste 680 de cămine cul
turale din satele regiunii, unde 
profesori și alți intelectuali 
expun în fața țăranilor coope
ratori, conferințe despre eve
nimentele de acum 107 ani.

Pe scenele teatrelor
si căminelor
A

culturale

Vizite la locurile istorice
în 

sele 
care 
sînt

aceste zile, locurile, ca- 
și monumentele ieșene 

amintesc de actul Unirii 
vizitate cu interes de un

La
cu

număr mare de cetățeni. 
Muzeul Unirii, îmbogățit 
exponate noi, ei găsesc peste 
600 de piese diferite : stampe,

Aniversarea Unirii Țări
lor Române prilejuiește în 
regiunea Hunedoara numeroa
se manifestări cultural-artis- 
tice. Echipa de teatru a cămi
nului cultural din comuna 
Sîntandrei a pregătit piesa 
„Moș Ion Roată'și Unirea", iar 
formația corală a Combinatu
lui siderurgic Hunedoara a in
clus în repertoriul său cîntece 
dedicate Unirii, printre care și

Hora Unirii, pe versuri de Va- 
sile Alecsandri.

Colectivul artistic al Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
consacră acestui eveniment 
punerea în scenă a unui mon
taj literar-muzical, pe care-1 
va prezenta la Petroșeni și 
Deva.

(Agerpres)

Datorită utilajelor de un înalt 
nivel tehnic cu care e înzestra
tă Țesătoria de relon „Panduri" 
din Capitală, aici se produce un 
larg sortiment de articole din 
fire de relon și vîscoză, deose
bit de apreciate în țară și peste 
hotare. Iată un aspect din sec
ția țesătorie a întreprinderii.

Foto: AGERPRES

SPORT

Miercuri la prînz, tovarășul 
Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășa Ani 
Spanceva, secretar al C.C. al 
U.T.C.D., care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

La primire au participat to
varășii Petru Enache,. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., și 
Elena Poparad, secretar al 
C.C. al U.T.C.

în aceeași zi, delegația C.C. 
al U.T.C.D. a fost primită la 
C.C. al U.T.C. de tov. Petru 
Enache. La discuții, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, tovărășească, au 
participat secretari, membri 
ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

După-amiază, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, a ofe
rit un cocteil cu prilejul Vizi
tei în Republica Socialistă 
România a delegației C.C. al 
U.T.C.D.

Seara, tovarășul Petru 
Enache a oferit o masă prie
tenească în cinstea delegației.

Peisaj de iarnă la cabana „Omul"

O Hotărîre

a Consiliului de Miniștri

[ Cinematografe

• Ieri, în sala 'sporturilor 
Floreasca din Capitală echipa 
masculină de tenis de masă 
C.S.M. Cluj a învins cu scorul 
de 5—0 formația iugoslavă O- 
lympia Ljubljana, calificîn- 
du-se pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni".

în semifinalele competiției, 
C.S.M. Cluj va întîlni forma
ția învingătoare din meciul 
TUSA Dusseldorf (R.F.G.) —
V.S.C. Budapesta.

® începînd de vineri, timp 
de trei zile, la patinoarul arti
ficial „23 August" din Capita
lă se vor desfășura finalele 
campionatelor republicane de 
patinaj artistic. La start vor 
fi prezenți fruntașii sportului 
cu patine din țara noastră : N. 
Belu, M. Comănici, D. Sandu, 
Elena Moiș, Beatrice Huștiuc, 
perechile Letiția Păcuraru — 
Radu Ionian, Adriana Ionescu 
— Marian Ciosea etc.

Vineri, întrecerile se vor dis
puta între orele 8 și 10 și 14,30 
—17.

• Federația austriacă de 
fotbal a stabilit lotul de tine

ret care va participa la triun
ghiularul Italia — România 
— Austria, ce se va desfășura 
între 22 și 31 ianuarie la Vero
na și Modena. Lotul cuprinde 
următorii 17 jucători: Binder, 
Drinberger, Froehlich, Kodat, 
Paris (Austria Viena), Kalten- 
brunner, Latzke, Stamm, 
Wahl (Admira), Hoermayer, 
Linhart (Sport Klub Viena), 
Kogler, Repitsch (Austria Kla
genfurt), Zickbauer (Schwe- 
chat), Schneider (Wiener Neu
stadt), Macek (Austria Salz
burg), Bauer (Wacker Viena).

Fotbaliștii austrieci vor sosi 
în Italia la 24 ianuarie.

• Calendarul competițional 
al scrimerilor noștri fruntași 
pentru lunile februarie și mar
tie se anunță deosebit de bo
gat.

Astfel, selecționatele noastre 
de tineret se vor deplasa la 
Budapesta, unde între 17 și 20 
februarie vor participa la un 
mare concurs internațional in
dividual și pe echipe, la toate 
armele. La întreceri și-au a- 
nunțat participarea cei mai

valoroși trăgători din Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S., astfel că 
— datorită valorii ridicate a 
scrimei din aceste țări —- con
cursul se anunță deosebit de 
puternic.

La începutul lunii martie e- 
chipa feminină va participa la 
tradiționalul concurs de la 
Roma, unde anul acesta, în a- 
fara Italiei și Ungariei, vor fi 
prezentate și reprezentantele 
Franței. în sfîrșit, Bucureștiul 
va găzdui între 12 și 13 martie 
un turneu internațional de 
spadă la care și-au anunțat 
participarea sportivi din R. D. 
Germană, Italia, Polonia, Un
garia și alte țări.

(Agerpres)

Numirea 
noului ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

în Uniunea Sovietică
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Teodor Marines
cu a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialis
te România în Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, în 
locul tovarășului Nicolae Guină, 
care a primit alte însărcinări.

Printr-o Hotărîre a Consi
liului de Miniștri a fost' sta
bilit regimul de contractare 
și achiziție la tulpinile de cî- 
nepă, teișor și in cu capsule 
pentru fibră. Potrivit Hotărî- 
rii, Ministerul Industriei U- 
șoare, prin întreprinderile 
din subordinea sa, poate în
cheia In flecare an, pînă Ia 
terminarea însămînțărilor cu 
cooperativele agricole, mem
brii acestora și producătorii 
individuali, contracte anuale
— pe bază de relații comerciale
— pentru cumpărarea de tul
pini de cînepă, teișor și in cu 
capsule pentru fibră. Con
tractele cu cooperativele pot 
fi încheiate și pe mai mulți 
ani.

Prețurile de contractare se 
stabilesc în funcție de cali
tate, variind între 0,70 lei/kg 
și 1,40 lei/kg pentru tul
pini de cînepă și teișor pen
tru fibră și de Ia 0,90—2,65 
lei/kg pentru tulpini de in cu 
capsule pentru fibră.

Producătorii beneficiază de 
anumite avantaje. Pentru 
cantitățile de tulpini de cîne
pă și teișor de calitatea I și 
a Il-a predate pînă la 1 sep
tembrie ale fiecărui an pri
mesc un spor de preț de 100 
lei/tonă. Cei care predau cel 
puțin 60 tone tulpini de cîne
pă și teișor vor primi pen

URMĂRI DIN PAQ. I
Izvorul temelor - 

cerințele producției 
ințifică In urma solicitărilor 
producției , și corespund unor 
probleme după părerea noastră 
esențiale în momentul actual 
pentru dezvoltarea tehnicii 
transporturilor la un înalt nivel 
științific.

O scurtă trecere în revistă a 
cîtorva teme din cele trecute 
In planul nostru de activitate 
(multe dintre ele cu data ma
ximă de încheiere și rezolvare, 
la 31 decembrie 1966) este pe 
deplin edificatoare cu privire 
la rezonanțele practice ale cer
cetărilor noastre.

După ce am studiat proble
mele mecanizării și automatiză
rii operațiilor de încărcare- 
descărcare în transportul fero
viar Ia unele gări, vom studia în 
acest an problemele stației 
Brașov-mărfuri șl într-o per
spectivă mai Îndepărtată Plo- 
iești-Triai, Mărășești ș.a.

Pe baza unui contract de co
laborare cu Ministerul Căilor 
Ferate vom contribui la rezol
varea problemelor legate de 
sporirea capacității de trans
port la Coșlariu — Vințu de 
Jos.

Iată citeva și dintre cele 10 
probleme cu largă eficacitate 
practică ce vor fi încheiate chiar 
în anul acesta de către cadrele 
didactice care lucrează în dome
niul materialului rulant, răs- 
punzînd solicitărilor Ministeru
lui Căilor Ferate, institutelor 
de cercetări de specialitate : 
studiul capacității de încăr
care a transmisiilor la lo
comotive Diesel ; studiul trac
țiunii Diesel la viteze mari; 
studiul oscilațiilor perturbatorii 
și a vitezelor critice ale sus
pensiilor catenarei (pentru e- 
lectrificarea liniei București — 
Brașov); studiul oscilațiilor și 
a siguranței mersului Ia vagoa
nele de marfă cu boghiu la vi
țe?® mari (cercetare fundamen
tală cu aplicație la stabilitatea 
mersului vagoanelor la viteze 
mari) j stabilitatea solicitărilor 
dinamice din elementele osiei 
montate de tip ușor cu bandaj 
aplicat la vagoanele existente 
de călătorii.

Rezolvarea acestor teme cer

din partea noastră, după cum 
am spus o atenție deosebită pe 
linia întăririi colaborării cu 
producția. Printre mijloacele 
folosite de noi în • întărirea a- 
cestei colaborări un loc deosebit 
îl ocupă sesiunile științifice.

în facultatea noastră s-a în
cetățenit în ultimii ani o meri
torie tradiție pe linia organiză
rii sesiunilor științifice — prilej 
de trecere în revistă a rezulta
telor muncii noastre, de anali
ză a activității noastre științi
fice. Interesant mi se pare fap
tul că, la aceste consfătuiri ști
ințifice, noi nu numai că invi
tăm specialiști din producție, 
dar prezentăm în această sesi
une lucrări elaborate in cola
borare cu ei. în cadrul recentei 
sesiuni a institutului nostru au 
prezentat, de pildă, comunicări 
elaborate în colectivele de cer
cetare ale catedrelor Facultății 
de transporturi, specialiști care 
lucrează in diverse organisme 
tehnice ca ing. Vasiliu Chiriac, 
adjunct al secției mecanizare 
din Consiliul Superior al Agri
culturii, I. Ghiță, Al. Groza de 
la Direcția generală a transpor
turilor auto, inginerii loan Ne- 
culoiu, A. D. Popa și Iolanda 
Totescu de la Direcția regiona
lă C.F.R. Brașov, ing. Margareta 
Nicolescu de la Institutul de 
cercetări transporturi mulți din
tre ei absolvenți ai facultății 
noastre.

Continuînd aceste inițiative, 
ne-am propus să participăm și 
noi la sesiunile științifice ale 
unor specialiști care lucrează 
direct în uzine. Peste cîteva 
săptămîni, de pildă, voi partici
pa alături de prof. Dumitru Io- 
nescu, șeful catedrei de tehno
logia feroviară și conf. Al. Popa 
de la catedra de material rulant, 
la o sesiune științifică a Direc
ției regionale C.F.R. Craiova, 
unde cadrele noastre vor pre
zenta rezultatele cercetării lor 
în domeniul sporirii capacității 
de circulație feroviară.

După cum șe vede, în fața 
noastră există un plan riguros, 
elaborat temeinic pentru dez
voltarea unei munci științifice, 
eficiente. Am certitudinea că 
toate cadrele didactice ale Fa
cultății noastre de la preparator 
la șef de catedră, își vor dărui 
toate eforturile pentru a con
tribui la traducerea în viață a 
mărețului plan inițiat de partid

pentru dezvoltarea științei ro
mânești Ia nivelul cerințelor 
societății noastre.

Cluburi mari - 
programe „mici"

— Aici se adaugă și lipsa 
de preocupare manifestată de 
comitetele U.T.C. din între
prinderile afiliate clubului.

Este știut că la reușita unor 
acțiuni contribuie munca și 
inițiativa a zeci de oameni. 
Tocmai în această direcție 
principală, a consultării tine
rilor, a stimulării inițiativei, 
comitetele U.T.C. din multe 
întreprinderi orădene nu ac
ționează corespunzător, dînd, 
dovadă de comoditate. Astfel, 
în trei luni de zile, comitetul 
U.T.C. de la Uzina „înfrăți
rea", de pildă, și-a propus să 
organizeze pentru cei 500 de 
uteciști din uzină o joie a ti
neretului, o excursie și o con
ferință. E totuși cam puțin.

Din aceleași motive eșuează 
uneori inițiative interesante. 
Filarmonica a propus asocia
ției studenților Institutului 
pedagogic organizarea unui 
ciclu pe teme de educație mu
zicală. Răspunsul președinte
lui Asociației: „nu avem cînd; 
de două ori pe săptămînă fa
cem repetiție la dansuri..." 
întreprinderea cinematografi
că a propus comitetului 
U.T.C. de la Combinatul de 
alumină organizarea unor 
proiecții cu filme documenta
re despre frumusețile și bo
gățiile patriei. Răspunsul: 
„avem alte sarcini acum".

Teatrul de stat inițiază un 
ciclu (însoțit de exemplificări) 
din istoria teatrului. Aveau 
loc expuneri cu săli aproape 
goale. Nu pentru că nu-i in
teresa pe tineri un asemenea 
ciclu. Dar, nu le-a explicat 
nimeni despre ce este vorba, 
popularizarea făcîndu-se doar 
prin panourile de afișaj ale 
orașului.

Activitatea cultural-educa
tivă ce se adresează tineretu
lui cere o muncă de concep
ție, bazată pe cunoașterea pre
ferințelor, exigențelor tineri
lor, pe coordonarea și colabo-

tru întreaga cantitate livrată 
un spor de 60 lei/tonă, iar 
pentru cel puțin 200 tone pre
date vor primi pentru întrea
ga cantitate livrată un spor 
de preț de 120 lei/tonă. Pro
ducătorii primesc, de aseme
nea, semințele necesare însă- 
mînțării și reînsămînțării su
prafețelor prevăzute în con
tracte la prețui de 2,72 lei/kg 
pentru cele de cînepă și de 
1,15 lei/kg cele de in.

Tulpinele de cînepă, teișor 
și in cu capsule pentru fibră 
predate peste cantitățile în
scrise în contracte se plătesc 
în aceleași condiții ca și cele 
livrate în oadrul contractelor.

Cooperativele agricole, 
membrii acestora și producă
torii individuali din raioanele 
de deal și munte, care vînd 
statului pe bază de contracte 
tulpini de in cu capsule pen
tru fibră pot cumpăra la pre
țul cu amănuntul cîte 260 kg 
porumb pentru fiecare 1000 
kg tulpini de in . de calitate 
superioară (I și a II-a) și cîte 
150 kg porumb pentru fie- 
oare 1 000 kg tulpini de cali
tatea a IlI-a și a IV-a.

Se pot achiziționa tulpini 
de cînepă, teișor și in cu 
capsule pentru fibră de la 
producătorii oare nu încheie 
contracte la prețurile de cali
tăți prevăzute în Hotărîre, fă
ră alte avantaje.

Prevederile Hotărîrii se a- 
plică începînd cu recolta anu
lui 1966.

(Agerpres)

PREMIERE
„Omul zăpezilor" este titlul 

unui spectacol de Mircea Crișan 
și Radu Stănescu pe care Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" 
l-a prezentat în premieră 
miercuri în sala sporturilor Flo
reasca.

★
La Teatrul de stat din Con

stanța a fost prezentată miercuri 
seara în premieră opereta „Dra
goste de țigan" de Franz Lehar.

(Agerpres)

Trasajul optic este in con
strucția navelor o operație 
de mare precizie. George 
Mateescu de la Șantierul 
naval Galați muncitor de 
înaltă calificare, lucrează la 
trasajul iotooptic al unul 

cargou de cherestea.

rarea dintre instituțiile de 
cultură și artă.

Pornind de la acest dezide
rat, în urmă cu o lună comi
tetul orășenesc U.T.C. a orga
nizat o discuție la care au 
participat reprezentanți ai in
stituțiilor de artă din oraș, di
rectori de cluburi, activiști 
sindicali și ai U.T.C. Această 
discuție a generat mult opti
mism. Ar fi fost normal ca 
ideile, propunerile, sugestiile 
reieșite din aceste discuții să 
se concretizeze într-un plan 
de activitate, un plan realist, 
interesant, cu sarcini concre
te și mai ales cu înalte exi
gențe de calitate.

Prima manifestare pusă în 
pregătire după această discu
ție este „clubul tinereții", de
dicată comportării și frumo
sului cotidian. S-ar putea ca 
acest club să constituie o ac
țiune reușită și chiar să devi
nă începutul unor manifes
tări tradiționale. Dar activita
tea culturală nu poate fi re
dusă numai la acțiuni mari, 
spectaculoase, pregătite înde
lung, cu multă cheltuială de 
energie, în timp ce, așa cum 
am văzut, zile întregi stau 
săli nefolosite.

Pledoarie pentru 
studiu individual 

cursanților asemenea proble
me ca, de pildă necesita
tea dezvoltării cu precădere a 
industriei grele, rolul indus
triei în înzestrarea cu mijloa
ce tehnice moderne a tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
consecințele industrializării pe

plan economic, social și cultu
ral etc. In cadrul cercului, au 
avut loc apoi discuții vii, inte
resante despre această temă.

ANDRUȘ NICODIM — se
cretar al comitetului U.T.C. 
comuna Grebeniș: In comu
na noastră, în cadrul organi
zației U.T.C. din cooperativa 
agricolă, avem 3 cercuri de 
învățămînt politic: unul la 
Grebeniș — centru, iar cele
lalte în Valea Sînpetrului și 
la Leorința. Noi, membrii co
mitetului U.T.C. pe comună, 
participăm de obicei la con
vorbiri, ajutăm propagandiștii 
în activitatea lor.

Pe baza urmăririi atente a 
felului în care se desfășoară 
însușirea de către tineri a 
materialelor studiate am ho- 
tărît să ajutăm propagandiștii 
la organizarea periodică a 
unor consultații colective. 
Ne-am gîndit, de pildă, să in
vităm activiști de partid și de 
stat, specialiști din agricultu
ră, cadre cu calificare supe
rioară din învățămînt care să 
vorbească tinerilor, să răspun
dă la întrebările puse de ei. 
Acum, în mai multe cercuri 
vor avea loc convorbiri despre 
dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii și, fi
rește, despre sarcinile ce re
vin organizațiilor U.T.C., ti
nerilor din agricultură. Aceas
ta a fost și tema consultației 
ținute de inginerul agronom 
loan Ardelean. Explicînd ce 
înseamnă „dezvoltarea in
tensivă" a agriculturii, el a 
pornit de la exemplul coope
rativei noastre, arătînd, de 
pildă, prin calcule convingă

toare că deși ea a realizat 
producții medii de 1874 kg 
grîu, 2638 kg porumb la ha, 
peste 1870 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, prin extinderea 
mecanizării, chimizării etc., se 
vor putea obține producții 
mult mai mari. Asemenea 
consultații vom organiza și la 
temele „P.C.R., organizatorul 
și conducătorul poporului în 
lupta pentru construirea socia
lismului", „Creșterea rolului 
statului socialist" și altele.

IOANA TIUCĂ, propagan
distă la cercul politic U.T.C. 
de la I.G.R. Luduș : Din cer
cul pe care-l conduc fac parte 
26 de tineri — zidari, instala
tori de apă și gaz, funcțio
nari — cu un grad de pregă
tire diferit. Firește, ar fi gre
șit să facem abstracție de a- 
cest lucru. In cei 4 ani, de cînd 
sînt propagandistă, mi-am dat 
seam,a cît este de important 
să-l ajuți pe fiecare, să-i sti
mulezi interesul față de stu
diu, să-l deprimi să expună 
clar, sistematic fiecare teză.

M-arn străduit, în primul 
rînd, să-i antrenez pe toți ia 
discutarea problemelor, ceea 
ce pe parcursul celor 5 teme 
dezbătute pînă acum, am reu
șit. Desigur, și în cercul nos
tru sînt cursanți care se oferă 
să vorbească de fiecare dată 
și alții — mai timizi — care 
așteaptă sa fie întrebați. De 
pildă, Elena Chirg, Martin Ve- 
reș, Elisabeta Cherejdi, Sîm- 
petreanu Teodor, Elena Măr- 
gineanu, participă activ la fie
care convorbire, reușind să-și 
expună clar, sistematic ideile.

Dar nu m-am mulțumit cu 
asta. Am pus accent pe an
trenarea la discuții a tuturor 
tinerilor.

Aproape toți cursanții au 
broșuri. Nu toți înțeleg însă 
la fel de bine problemele stu
diate. Iată de ce, ne-am stră
duit să le venim în ajutor. 
Cînd am discutat tema: „Di
recțiile de dezvoltare ale Ro
mâniei Socialiste în anii 1966— 
1970", l-am invitat în mijlocul 
nostru pe tovarășul director 
Sandu Mărgărit. El a răspuns, 
în cadrul convorbirilor, la nu
meroase întrebări puse de ti
neri. Vorbind, de pildă, des
pre uriașa forță transforma
toare a industrializării, a ară
tat că un exemplu elocvent 
oferă chiar Ludușul, care, 
dintr-o comună, s-a transfor
mat într-un oraș industrial în 
plină dezvoltare.

La dezbaterea temei „P.C.R., 
organizatorul și conducătorul 
încercat al poporului în lupta 
pentru construirea socialismu
lui", a participat tovarășul 
Ovidiu Crișan, locțiitor al se
cretarului organizației de par
tid. El a răspuns la mai multe 
întrebări, puse de tineri, ex
plicînd, de pildă, ce este cen
tralismul democratic, care sînt 
factorii eare determină creș
terea rolului conducător al 
partidului în actuala etapă și 
alte probleme.

Aș dori să amintesc, de ase
menea, că, pentru a veni în a- 
jutorul cursanților, comitetul 
U.T.C. a organizat cîteva ac
țiuni interesante, printre care
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DUMINICA LA ORA 6
rulează la Patria, orele 10; 12; 
14; 16; 18,30; 20,30 I Victoria, 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30. în completare „O grădi
nă a artei" ; Flamura, orele 10; 
12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 în comple
tare „Sport nr. 6/1965“ ; Ex
celsior, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30 In completare
„Sport nr. 6/1965".

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45 |
20.15.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
rulează la București, orele
9.15, 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21 ; Giuleștl, orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 ; Glo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; Tomis, orele. 9,30; U,30| 
13,30; 16, 18,15; 20,30 ; Miori
ța, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.

învățătorul din vige- 
VANO

rulează la Luceafărul, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45 ; Feroviar, orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează Ia Capitol, orele 9,30; 
11,45; 1.4; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Porțile de Fier" ; 
Grivița, orele 9,45 ; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21 în com
pletare ,,O grădină a artei".

FEMEIA IN HALAT
rulează la Festival, orele 10; 
12 ; 14,15; 16,30; 18,45; 21 ;
Modern, orele 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.

TREI SURORI
rulează la Central, orele 10; 
12,15; 15; 17,30: 20 ; Melodia, 
orele 10; 12,30; 15,30; 18 |
20,30.

CATIFEAUA NEAGRĂ 
rulează la Lumina, orele 9,45 i 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30 in 
completare „Marinarii sovietici 
în Danemarca" ; Aurora, orele 
10; 12 ; 14; 16.30; 18,30; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Union, orele 15,30 ; 
18- 20,30 în completare „A 

început cu o lupă" ; Unirea, 
orele 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Surorile Press".

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la Doina, orele 11,30 
1'3,45; 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Tot mai sus" (program 
pentru copii — ora 10) ; Popu
lar, orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

COLINA
rulează la Buzești, orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 ; Cotroceni, 
orele 15,30; 18; 20,30.

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Dacia, orele 9—15 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21, în com
pletare „Meciul de fotbal Ro
mânia — Portugalia" ; Arta, 
orele 10 ; 12,15; 15,30; 17,45; 
20.

FATA LUI BUBE
rulează la Bucegi, orele 10 ; 
12,30; 15; 17,45; 20,30 în com
pletare „Sesiunea Marii Adu
nări Naționale" ; Lira, orele 
15,30; 18; 20;30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la Crîngași, orele 
15,45; 18; 20.

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Flacăra, orele 10 i 
15,30; 17,45; 20 ; Volga, orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Vitan, orele 15; 17; 
19; 21. în completare „Cumpă
rătura".

OAMENI ȘI DRAPELE
(ambele serii) rulează la Cos
mos, orele 16; 19.

DE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Munca, orele 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30. în comple
tare „La Carnaval".

EXPRESUL PARIS — MUN- 
CHEN

rulează la Moșilor, orele 15; 
17; 19; 21 în completare „Rali
ul Dunării" ; Progresul, orele 
15,30; 18; 20,15. în completare 
„Meciul de fotbal România — 
Portugalia".

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Viitorul, orele 15; 
17; 19; 21. In completare „Do
uă creioane".

SAȘA
rulează la Ferentari, orele 16; 
18 ; 20.

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la Colentina, orele 14; 
16; 18; 20 în completare „Pio- 
nieria nr. 6./1965" ; Rahova, 
orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI!
rulează la Floreasca, orele 
10,30; 13 ; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADĂ DIN 
SANTA CRUZ

rulează la Pacea, orele 11 ; 
16; 18; 20,30.

voi cita doar reușita excursie 
la Centrala termoelectrică 
Luduș-Iernut. Ne-a însoțit un 
tînăr inginer care, prezentîn- 
du-ne marea uzină electrică, 
instalațiile sale moderne, cu 
înalt grad de automatizare, 
ne-a dat prețioase explicații 
privind dezvoltarea în pers
pectivă a termocentralei șl 
ponderea ei în cadrul sistemu
lui energetic național.

Gospodăria 
agricolă de stat 

Borănești
• 540 000 lei beneficii.

Din care, pînă la 8 Mai :
• 560 000 lei la producția 

globală ;
• 800 000 Iei Ia producția 

marfă;
• 140 000 lei beneficii.

In sprijinul realizării sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
ș-a elaborat un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice din o- 
biectivele căruia enumerăm: 
executarea la timp și in cele 
țnai bune condiții a lucrări
lor de intrejinere a culturilor ■, 
folosirea economică a Îngrășă
mintelor minerale > extinderea 
iurajării rationale și diferent!- 
ate a animalelor in vederea a- 
sigurării necesarului de prote
ine șl vitamine în complexita
tea lor etc.



vest-german

Forțele patriotice sud vietnameze
continuă acțiunile

Vedere din Tașkent

Franța: Vizita delegației

candidau mai 
personalități

R P. BULGARIA. — La Fabrica de sodă din cadrul Combina
tului chimic de la Devină

prim-ministru al Indiei
Gama organizațiilor de tineret 

R.F.G. este foarte largă : de la „prietenii 
naturii" și „tineretul sindical", care în
trunește zeci de mii de membri, pînă la 
Uniunea Tineretului German, de la or
ganizațiile studenților socialiști pînă la 
corporațiile universitare, care păstrează 
tradiția „mensurllor" practicînd duelul 
cu floreta.

Guvernul federal urmărește cu 
atenție „pulsul“ tineretului — de 
altfel în R.F.G. există un mini
stru al... afacerilor de familie Și 
tineret. Bundestagul a adoptat în 
1961 o lege prin care guvernul 
este obligat ca o dată la patru 
ani să prezinte un „raport des
pre tineret11 care trebuie să. ser
vească drept „bază pentru o poli
tică dusă cu un anumit scop în 
rmdurile tineretului". Primul ra
port de acest fel a fost publicat 
în iulie 1965. El își propunea să 
înfățișeze „un tablou complet al 
situației tineretului german în so
cietatea moderrtă“ și să analizeze 
„sentimentele care animă genera
ția tînără, cum gîndește ea, ce 
vederi și ce poziții o caracteri
zează". Concluziile n-au prea 
mulțumit autoritățile de la Bonn: 
tineretul a început să se ame
stece stînjenitor în politică, cu 
toate că i s-a cerut să se țină 
de o parte.

Tocmai acest punct de vedere 
determină atitudinea guvernului 
față de grupările tineretului. Ma
joritatea organizațiilor care se 
conformează cerințelor Bonnului 
fac parte din principala uniune 
denumită „Cercul federal al ti
neretului" și au tot sprijinul din 
partea statului.

Cit privește „Uniunea Tinere
tului German", organizăție_pro- 
gresistă a tinerilor din

ceasta nu se bucură, desigur, de 
sprijinul autorităților. „Uniunea" 
are ca principale scopuri lupta 
pentru pace, dezarmare, democra
ție, strîngerea legăturilor cu ti
nerii din toate țările.

O altă organizație de tineret 
fără nici un sprijin din partea au
torităților vest-germane este Uni
unea studenților socialiști. Mem
brii ei se bucură de autoritate în 
rmdurile opiniei publice democra
tice. Ei condamnă revanșismul și 
militarismul, agresiunea din Viet
nam, rasismul din Africa de Sud, 
încercările de a obține arma ato
mică pentru Germania occiden
tală. Pînă în 1958 Uniunea stu
denților socialiști făcea parte din 
Organizația studențească a 
P.S.D.G. Tinerii însă s-au înde
părtat de pozițiile vîrfttrilor so- 
cidl-democraților. Ca urmare, par
tidul social-democrat s-a disociat
de studenții socialiști, considerînd 
opiniile lor prea radicale.

Încercările de a împiedica noile 
tendințe și stări de spirit în rîn- 
dul studenților și al celorlalți ti
neri din R.F.G. n-au dat rezul
tate. Împreună cu ale forțe de
mocratice, tineretul cu vederi pro
gresiste din această țară găsește 
cele mai diverse mijloace pentru 
a-și afirma punctul de vedere.

R.F.G., a- VIORICA TANASESCU

Protestul studenților japonezi

Cei 551 de deputați 
ai grupului partidului 
Congresul Național In
dian în Parlament s-au 
întrunit miercuri dimi
neața pentru a-1 desem
na pe liderul partidului 
care, potrivit constitu
ției, devine automat și 
prim ministru. Cu 355 
voturi pentru, 169 con
tra, Indira Gandhi, fiica 
fostului, premier Nehru, 
a fost desemnată lider 
al partidului. Potrivit 
procedurii, hotărîrea 
trebuie confirmată de 
președintele statului, 
Radhakrishnan, după 
care noul premier va 
proceda la formarea gu
vernului.

După cum se știe, 
moartea lui Lal Baha
dur Shastri, la 11 ia
nuarie la Tașkent, a 
pus problema desem
nării unui nou pre
mier indian. La acest

post 
multe 
politice, printre care J. 
B. Chavan, ministru 
al apărării, G. Nanda, 
prim-ministru interi
mar, C. Subramanian, 
ministrul alimentației 
și agriculturii, Morarji 
Desai, fost ministru 
de finanțe și reprezen
tant al aripei de
dreapta a partidului. 
Toți candidâții, în
afara lui Desai, și-au 
retras pînă marți can
didatura în favoarea 
Indirei Gandhi, care, 
miercuri, a obținut 
majoritatea absolută a 
voturilor.

Indira Gandhi este 
în vîrstă de 48 de ani. 
Ea a deținut funcția 
de ministru al infor
mațiilor și radiodifu
ziunii în guvernul con
dus de Lal Bahadur 
Shastri.

Forțele patriotice sud-vîetnameze con
tinuă acțiunile în jurul Saigonului, anun
ță agenția Reuter. în noaptea de marți 
spre miercuri, formațiile patrioților au 
lansat un al doilea atac împotriva școlii 
de ofițeri de infanterie de la Thu Duc 
(aproximativ 15 km nord de capitală).

de specialiști români in domeniul
Pe scurt

întrevederi 
ale acad. Iorgu Iordan 

la Montevideo

planificării

Studenții de la Uni
versitatea particulară 
Waseda din Tokio au 
hotărît să boicoteze o 
serie de cursuri, pro- 
testînd împotriva ho- 
tărîrii rectoratului 
de a majora taxele de 
învățămînt de la 1 a-

priite,, cînd începe 
noul an universitar. 
Potrivit comunicatului 
dat publicității de 
rectoratul universită
ții, taxele de învăță
mînt urmează să 
crească la facultățile 
de umanistică de la

la50 000 yeni anual
80 000, iar la facultă
țile de științe exacte 
— de la 80 000 la 
120 000.

Studenții au hotă
rît ca la 20 ianuarie 
să declare a greoă 
generală de protest.

• O DELEGAȚIE de specialiști în domeniul 
planificării, condusă de ing, Petrache Buzoianu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat al Plani
ficării, care se află în Franța pentru a face un 
schimb de păreri în probleme de specialitate la 
Comisariatul general al Planului, a fost primită 
de Jean Ripert, comisar general ad-interim al 
Planului. La primire a asistat și ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Paris, Victor Di- 
mitriu.

In timpul vizitei, care durează două săptămîni, 
specialiștii români vor vizita, de asemenea, insti
tuțiile centrale care cooperează cu Comisariatul 
General al Planului precum și o serie de între
prinderi industriale și comerciale.

S LA 19 IANUARIE au sosit la Moscova într-o 
vizită de prietenie, Ia invitația C.C. al P.C.U.S., An
tonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și Jiri 
Hendrych, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

• LA INVITAȚIA C. C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Ia 18 ianuarie a sosit Ia Budapesta 
într-o vizită de prietenie Wladyslaw Gomulka, prim- 
secrelar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și 
Zenon Kliszko, secretar al C.C. al P.M.U.P.

® LA 19 ianuarie, E. Shiina, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, a făcut o vizită lui Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire.

Academicianul prof. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academi
ei Republicii Socialiste România, 
aflat în vizită în Uruguay cu 
ocazia desfășurării lucrărilor 
Congresului internațional de 
lingvistică, a avut întrevederi cu 
prim-vieepreședintele Comisiei 
Naționale U.N.E.S.C.O., dr. Cle
mente Estable, și cu alte perso
nalități.

Substratul unei

Acțiuni ale forțelor patriotice 
au fost semnalate și în delta flu
viului Mekong, unde acestea au 
lansat atacuri împotriva avan
posturilor de la Cau Don și Long 
Thanh din apropierea portului 
Vung Tau, unde a fost debarca
tă marți cea de-a doua brigadă 
a diviziei 25 de infanterie ame
ricană.

Se anunță, de asemenea, că 
mai mulț, soldați americani și 
sud-vietnamezi au fost răniți în 
urma exploziei unei bombe am
plasate de patrioți în fața hote
lului din orașul Can Tho, unde 
sînt încartiruite trupe americane.

Știrile transmise de agențiile 
de presă occidentale arată că în 
Vietnamul de sud forțele patrio
tice ale Frontului Național de 
Eliberare își continuă acțiunile 
chiar în centrul regiunilor con
trolate de intervenționiștii ame
ricani. în ultimele zile ale săptă- 
mînii trecute și la începutul a- 
cestei săptămîni au avut loc 
lupte în regiunea împădurită de 
la aproximativ 35 kilometri nord- 
vest de Saigon, în cursul cărora 
trupele americane au suferit 
pierderi recunoscute în comuni
catul Comandamentului militar 
al forțelor intervenționisle.

scrisori
americani ? Indis-

în Europa occidentală

ARGENTINA. — Demonstrație a muncitorilor din Buenos Aiies in sprijinul 
revendicărilor lor

fi:' JL i

Un val de frig s-a abătut asu
pra multor țări ale Europei occi
dentale și centrale. In Anglia 
răsăriteană a fost înregistrată 
miercuri cea mai scăzută tem
peratură din ultimii trei ani. In 
Norvegia mercurul teimometre- 
lor a coborit pînă la minus 40 
de grade în districtele interioare. 
La Stockholm temperatura a 
fost de minus 20 de grade, în 
timp ce în Germania occidenta
lă ea a ajuns la minus 23 de 
grade. Miercuri a fost la Paris 
cea mai rece zi din această iar
nă. In Austria apuseană s-a în
registrat o temperatură de mi
nus SO de grade, apreciindu-se 
că iarna aceasta este una din
tre cele mai geroase din tot se
colul. Viena este acoperită de 
un strat de zăpadă de un metru 
și jumătate. Trei persoane și-au 
pierdut viața în Belgia din cau
za gerului.

'■t

„Impasul continuă'. Aceasta era con
cluzia la care ajunseseră marți seara 
majoritatea agențiilor de presă la înche
ierea lucrărilor Consiliului ministerial 
al Pieței comune. Reuniți pentru prima 
oară după ruptura intervenită Ia 30 iu
nie 1965, „cei șase“ au încercat să re
zolve două din cele mai importante 
probleme s sistemul de vot în cadrul 
Comunității și împuternicirile Comisiei 
Hallstein (organul executiv al Pieței 
mune).

CO-

• MINISTRUL afacerilor externe al Greciei, Elias 
Tsirimokos, a dezmințit categoric, intr-o declarație 
făcută presei, speculațiile apărute într-o serie de 
ziare apusene, potrivit cărora rechemarea ambasa
dorului grec dih- Turcia, „Sgourdeos, ar indica o 
schimbare în politica țării sale.

Imprudență a unor diplomați 
creție — voită sau nu — a autorităților venezuelie- 
ne ? Greu de precizat. Fapt este că periodicul 
«QUE PASA EN VENEZUELA», care apare la Cara
cas, a intrat în posesia unei scrisori secrete, adre
sată de Misiunea militară a S.U.A. ministrului mari
nei de război al Venezuelei.

i
încerclnd să pună capăt 

putei, Spaak, ministrul de 
terne belgian, a făcut o încer
care de a se ajunge la un com
promis. Agenția Reuter, citind 
surse din apropierea Pieței co-

dis- 
ex-

zei, vor putea îi rezolvate în 
continuare, încă un an, pe baza 
votului unanim. Acest compro
mis, în ansamblu, a fost primit 
cu răceală de delegația Fran
ței. Ziarul 
remarca că in cazul cind pro
punerile lui Spaak vor fi „luate 
in considerare, ele nu vor, face 
decît să amîne discuțiile pentru 
o nouă scadentă". Potrivit zia
rului citat „chiar dacă (în a- 
ceastă chestiune — n.r.) s-a e- 
vitat ruptura, problemele de 
fond rămîn de reglementat".

Se pare că punctul cel mai 
disputat de pe ordinea de zi l-au 
constituit împuternicirile Co
misiei Pieței comune (Comisia 
Hallstein). Se știe că la cere-

PARIS JOUR făcea

• MIERCURI dimineața la închisoarea centrală din 
Ankara a avut loc o revoltă a deținuților de drept 
comun în cursul căreia trei deținuți au fost omorîți, 
iar alți opt grav răniți. Pentru restabilirea ordinei, 
conducerea închisorii a trebuit să facă apel Ia uni
tăți de jandarmerie din Ankara, care au deschis fo
cul asupra răsculaților. Concomitent, la închisoarea 
„Usudor" din Istanbul 260 de deținuți de drept co
mun au declarat o grevă a foamei în semn de pro
test împotriva proiectului de lege guvernamental 
de amnistiere a unor deținuți politici, care au făcut 
parte din fostul guvern condus de Menderes.

• ȘEFUL poliției civile chiliene, Emilio Oelckers, 
a declarat la o conferință de presă că „nu există 
un ordin de arestare" a criminalului de război na- 
z(st~Martin Bormann, dar că „nu i se va permite să 
părăsească țara, dacă el va fi găsit în Chile". El a 
făcut această declarație ca răspuns la unele știri 
apărute în presă care anunțau că Bormann s-ar afla 
în Chile, precum și la destăinuirea fiului fostului 
criminal nazist executat în Izrael, Eichmann, publi
cată în revista vest-germană „Quik".

® BĂIEȚELUL Velmurad Orusgheldiey, în vîrstă de 
doi ani și opt luni, cel de al șaptelea copil din fa
milia unui colhoznic din Turkmenia are înălțimea 
de 95 cm. și cîntărește aproape 40 de kilograme. 
Odată la două săptămîni băiatului trebuie să i se 
confecționeze alte haine.

Pe scurt

Prin această scrisoare, 
reprodusă in extenso de 
periodicul amintit, auto
ritățile militare ameri
cane, referindu-se la 
pactul de la Rio de Ja
neiro (impus de S.U.A. 
țărilor latino-americane 
în 1947 sub pretextul 
„apărării comune"), cere 
ca guvernul venezuelian 
să construiască două 
noi baze pe teritoriul 
țării : una pentru avi
ație, alta pentru marina 
Statelor Unite. Scrisoa
rea cere, totodată, de
miterea unui număr de 
ofițeri venezuelieni care 
se opun menținerii mi
siunii militare a S.U.A. 
și a bazelor militare a- 
mericane și se pronun
ță împotriva amestecului 
american în treburile 
interne ale țării. „A- 
cești ofițeri — insinuea
ză autorii scrisorii — 
constituie un pericol și 
considerăm că fără des
tituirea lor nu e posibi
lă securitatea Venezue
lei".

E ușor de înțeles in
dignarea stîrnită de a- 
ceastă crasă manifesta
re de amestec în trebu
rile interne venezuelie- 
ne. Este, de asemenea, 
lesne de priceput de ce 
— avînd încă proaspăt 
în memorie valul de o- 
probiu stîrnit de faimo
sul „plan Camelot", Uf- 
nele cercuri oficiale de

la Washington au cău
tat să „închidă inciden
tul", declarînd că „scri
soarea e o mostră de 
iresponsabilitate a mi
siunii militare america
ne de la Caracas".

Altceva merită însă 
să fie relevat : substra
tul acestui monument de 
presiune 
„Scrisoarea 
«QUE PASA 
ZUELA» — 
mai mult decîl o ieșire 
nervoasă sau o lipsă de 
tact. Ea rellectă teama 
de valul de independen
tă care crește în țară. 
Pentagonul — scrie pu
blicația venezueliană — 
veghează ca un cerber 
la interesele companiilor 
nord-americane ca Stan
dard Oii sau Bethlehem 
Steel, care obțin profi
turi fabuloase 
tind bogățiile 
elei".

în aceste 
reiese destul de clar că 
scrisoarea 
oglindește 
cercurilor 
din Statele 
fața creșterii 
carii populare din Ve
nezuela, printre obiec
tivele căreia un Ioc 
însemnat îl ocupă lupta 
împotriva jafului mono
polurilor străine, în 
scopul asigurării inde
pendenței țării.

EM. RUCĂR
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Un puci...
constituant

Zile în șir, capitala nigeriana 
a fost — datorită lucrărilor 
conferinței Commonvealthului 
— în centrul atenției presei 
mondiale. împrejurările au fă
cut ca această atenție să se 
prelungească și după încheie
rea conferinței. De astă dată 
însă nu mai era vorba de vreo 
dispută, mai mult sau mai pu
țin academică, referitoare Ia o 
țară străină, ci de o lovitură 
de stat — poate cea mai abilă 
din toate loviturile similare 
care s-au produs în ultimul 
timp pe continentul african.

I
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ncă în prima zi, 
ministrul de exter
ne francez, Couve 
de Murville, ex- 
punînd poziția gu
vernului său în 
problemele puse în 
discuție, nu a lăsat 
nici o îndoială a-

supra faptului că Parisul este 
hotărît să se opună trecerii la 
votul majoritar. Intr-o expune
re verbală el a pus accentul 
„pe dreptul inalienabil al na
țiunilor de a se pronunța in 
mod suveran asupra proprii
lor lor interese" (FRANCE 
PRESSE). Menținerea sistemu
lui de vot pe baza unanimită
ții - este considerat de „cei 
cinci" ca inacceptabil. După un 
dineu de lucru oferit de Wer
ner, actualul președinte al Con
siliului ministerial, Luns, minis
trul de externe olandez a pre
cizat că partenerii Franței i-au 
dat de înțeles că „unele din re
vendicările acesteia, cum ar fi 
menținerea absolută a dreptu
lui de veto, nu pot fi accepta
te" și, în consecință, a reco
mandat Parisului să-și revizu
iască pozițiile în această pro
blemă.

„Regăsire"
pe vechile poziții

mune,arată că Spaak a prezen
tat un memorandum care cu
prinde trei puncte. Primul punct 
promite generalului de Gaulle 
că orice problemă „de interes 
vital pentru un stat membru al 
C.E.E. va fi dezbătută în mai 
multe sesiuni înainte de a fi su
pusă votului majoritar", apoi 
se propune ca nici o hotărîre 
adoptată pe baza votului una
nimității nu va fi modificată 
prin votul majoritar pînă in a- 
nul 1970. Ultimul punct preve
de ca problemele agricole răma
se in suspensie din cauza cri-

rea Franței, reuniunea nu s-a 
tinut la Bruxelles, ca de obicei, 
și nu au fost invitați membrii 
Comisiei Hallstein. După păre
rea guvernului francez, Comi
ca executivă manifestă tendin
ța de a-și aroga drepturi care 
depășesc ca. ul atribuțiilor sa
le statutare, adică cel de a 
propune norme pentru integra
rea vest-europeană. Franța do
rește să fie precizate atribuții
le comisiei prinlr-un acord in- 
terguvernamental. De Murville 
a mai cerut aplicarea imediată 
a tratatului, privind fuzionarea

executivelor celor trei organis
me economice, înlocuind actua
la, comisie cu o alta din care 
să iacă parte 14 membri în loc 
de 9 membri. Aceasta ar în
semna, practic, eliminarea au
tomată a membrilor . Comisiei 
Hallstein, asupra căreia Franța 
are serioase reticențe. Potrivit 
ziarului COMBAT „ceea ce 
dorește, de fapt. Franța, este 
punerea sub tutelă a Comisiei 
Hallstein".

Toate aceste revendicări 
franceze nu au fost primite cu 

. optimism de ceilalți parteneri 
și,- în special, de delegația vest- 
germană. Rolf Lahr, secretar 
de.stat la Ministerul de Exter
ne de la Bonn, a apreciat că 
în lumina noilor cereri fran
ceze privind Comisia Hallstein 
perspectivele soluționării cri
zei C.E.E. „sînt foarte întuneca
te".

Ziarul LES ECHOS constata 
că „în fond, nimeni nu a dorit 
la Luxemburg moartea Pieței 
comune. Cu toate acestea, o 
moarte s-a produs — este vor
ba de cea a spiritului comuni
tar, reprezentat' de Comisia 
Hallstein".

Cert este că recenta sesiune 
a Consiliului ministerial al Pie
ței comune nu a reușit să a- 
propie pozițiile divergente ale 
partenerilor. Dimpotrivă, ea a 
scos Ia supraiață și alte dificul
tăți. LE FIGARO remarca că cu 
toate încercările insistente ale 
„celor șase" de a pune pe pi
cioare Comunitatea „criza nu 
va putea fi depășită înainte de 
trei luni".

IOAN TIMOFTE

Vulcanul Etna și-a continuat cu intensitate activitatea. Ea a putui 
ti observată de specialiștii vulcanologi, ca urmare a îmbunătățirii 
condițiilor atmosferice. Lava care se scurge din craterul de nord- 
este al Etnei continuă să coboare încet pe panta acoperită de un 
strat gros de zăpadă. Coloanele de fum se ridică fără încetare dea
supra craterului central al vulcanului. Au fost luate măsuri pentru 
a se putea veni în ajutorul populației din statele situate pe versanti! 
Etnei, în eventualitatea semnalării unui pericol .minenl. In fotogra
fie : Vulcanul Etna în erupție.
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n prezent nu se cunosc toate da
tele problemei; ele vor ieși, desi
gur, la iveală pe parcurs. Totuși, 
din ceea ce este deja cunoscut, 
observatorii au căutat să distingă 
coordonatele de bază ale planului 
urzit de militari și dus la îndepli
nire cu multă exactitate. Potrivit 
părerii acestora, creierul întregii 
operațiuni a fost generalul Ironsi,

care urmărea preluarea puterii. Dar, pentru a 
nu-și crea o reputație de pucist, fapt care i-ar 
fi redus foarte mult șansele unei eventuale in
vestituri prin alegeri, el a ticluit un plan care 
ar putea fi denumit „varianta salvatorului". 
Conform acestui plan, el a organizat o „rebe
liune" a unui grup de militari menită să pună 
autoritățile în dificultate.

Cum au acționat acești rebeli este cunoscut: 
arestarea primului ministru federal, înlăturarea 
primilor miniștri ai provinciilor, întreruperea 
legăturilor cu exteriorul etc. „Rebelii" au avut 
însă grijă să nu se atingă de președintele in
terimar, Orizu, pentru ca să existe o autoritate 
recunoscută, capabilă să „predea în mod legal" 
puterea. In fața situației create, Orizu, în nu
mele guvernului (care de fapt nu mai exista),, 
„a invitat" pe generalul Ironsi care juca rolul 
de „loial", să formeze un guvern interimar 
care „să restabilească ordinea".

Iată-1 pe Ironsi în chip de salvator. Invitația 
lui Orizu a fost, evident, acceptată imediat și, 
uns acum „în mod constituțional" ca mandatar 
al puterii, generalul a trecut la fapte.

Prima acțiune a fost înlăturarea tuturor ace
lora care l-ar fi putut stingheri, inclusiv a le
gislației pe baza căreia fusese „invitat" la con
ducere. Astfel, în prima sa luare de cuvînt în 
calitate de șef al guvernului militar și coman- 
dant-șef al forțelor armate nigeriene, Ironsi a 
anuntat suspendarea clauzelor constituționale 
privind postul de președinte și prim-ministru 
federal, parlamentul, guvernatorii, primii mi
niștri și corpurile legislative regionale.

In continuare, șeful militar a dat asigurări că 
„va pune capăt tulburărilor" „va restabili or
dinea", va respecta tratatele și obligațiile ex
terne etc. Apoi, cum „rebelii" nu puteau să 
rămînă pînă la capăt rebeli, șeful lor, maiorul 
Chukuma Ngzewa, liderul așa-zisului „Consi
liu revoluționar", a anuntat că se predă ,,ju- 
rînd credință" guvernului militar condus de 
Ironsi. Și, bineînțeles, generalul a acceptat „de
clarația de loialitate" a rebelului său ca și pro
misiunea acestuia de a-și integra forțele sale 
în armata guvernamentală.

Totuși, căutînd să profite de situația creată, 
alți militari au încercat, mai ales în provincii, 
să preia puterea. Așa se explică incidentele 
semnalate în diverse localități, ca și atentatul 
nereușit asupra lui Ironsi. Dar aceste tentative 
au fost înăbușite, iar Ironsi „este stăpîn pe 
situație în capitală și în țară".

La sfîrșit, deci, „rebelii", s-au evaporat. A 
rămas însă o conducere militară, exercitată de 
un „Consiliu militar suprem". Și, a mai rămas, 
de asemenea, perspectiva ca prin noua consti
tuție pe care Ironsi a anuntat că o va .elabora, 
militarii să-și asigure controlul pentru 0 peri
oadă îndelungată.

ION D. GOIA
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