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Proletari din toate țările, uniți-vă!

I
Cu maturitate, cu un sen

timent de încredere de
plină în forța colectivă, 
țăranii cooperatori din 
Coțoieni-Față, regiunea 
Oltenia, au dezbătut în 
adunarea generală planul 
de producție pentru anul 
1966, după ce darea de 
seamă prezentată de con
siliul de conducere al 
cooperativei agricole a 
tăcut un amplu tablou al 
bogatelor realizări obți
nute în anul care s-a în
cheiat.

Dezvoltată multilateral, 
cooperativa și-a sporit 
an de an veniturile, ca 
rezultat al muncii colec
tive.

Iată-1 în clișeul nostru 
(ioto nr. I) pe IOn Vasile, 
brigadier legumicol, care 
a vorbit despre creșterea 
investițiilor în acest sec
tor, arătînd prin calcule 
sugestive și convingătoa
re, ce beneficii rezultă 
din fiecare leu investit 
în producerea de legume.

Pătruț Petre (foto nr. 2),

brigadier In.sectorul de 
cîmp, a subilinat ideea 
irigării unor suprafețe 
destinate, culturii porum
bului, plantă a cărei sen
sibilitate la secetă este 
cunoscută.

Pe Ion Stan (foto nr. 3), 
brigadier viticol, obiecti
vul fotografic l-a surprins 
în momentul în care vor
bea despre măsurile la 
care s-a gîndit pentru 
sporirea producției de 
struguri.

Foto: S. VIOREL
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calității

Munca și gindirea colectivă

garanția realizărilor viitoare
Recent, țăranii cooperatori din Curtișoara, raionul Slatina, 

au analizat în adunarea generală munca depusă de fiecare 
dintre ei în anul trecut, pentru continua întărire a proprietății 
cooperativei cît și obiectivele noului plan de producție și finan
ciar. O mare atenție au dat și dezbaterii proiectelor de Statut 
al cooperativei agricole, al uniunilor cooperatiste și al Casei 
de pensii a țăranilor cooperatori.

— Unul dintre factorii principali care stă la temelia sporirii 
producției și creșterea bunăstării noastre — a spus tovarășul 
ION DUMITRU, președintele cooperativei — îl constituie dez
voltarea și consolidarea proprietății cooperativei. Am primit în

Să știi să dai pămintului ce ti cere
acest sens un sprijin important din partea statului: mașini și 
tractoare, asistență tehnică, îngrășăminte chimice, sămîntă cu 
valoarea biologică ridicată etc. Toate ne-au permis să ajungem 
oameni bogați. De la un fond de bază de cîteva sute de mii de lei 
am ajuns la 6,5 milioane. La baza acestei creșteri s-a aflat și 
creșterea, an de an a producțiilor la hectar. Cu toate că avem un 
sol sărac obținem acum cu 1 200—1 600 kg mai mult grîu și 
porumb la hectar. Venitul unui hectar de grădină a crescut cu 
peste 44 000 lei. în zootehnie creștem anual mii de păsări. De 
la fiecare vacă furajată realizăm acum cu 1 200- litri mai mult 
lapte. Veniturile din acest sector au întrecut cifra de 1,2 mi
lioane lei. Și celor peste 100 hectare de dealuri abrupte, le-am 
găsit întrebuințare. Jumătate le-am și plantat cu viță de vie. 
Numai de la școala de viță obținem anual cîte 700 000 lei.

ION TEOHARIDE
(Continuare în pag. a Il-a)

Primirea de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu
a tovarășului E. Papaioannu

se merge numai înainte

Constructorii de va
goane din Arad au 
încheiat anul 1965 cu 
un bilanț rodnic, reali- 
zînd integral sorti
mentele planificate și 
contractele încheiate. 
Pășind în primul an 
al cincinalului, ei au 
tradus în fapte încă 
din primele zile ho- 
tărîrea fermă de a se 
achita cu cinste de 
sarcinile pe care par
tidul le-a pus în față, 
de a înzestra trans
porturile feroviare cu 
material rulant mo
dern, avînd parametrii 
tehnici din ce în ce 
mai ridicați. Acordînd 
cea mai mare atenție 
organizării superioare 
a producției, colecti
vul uzinei a urmărit 
chiar din prima zi în
deplinirea ritmică a 
planului la toate sor
timentele.

Analizînd cu atenție 
posibilitățile existente 
la fiecare secție, la 
fiecare loc de muncă, 
acțiune la care a fost 
antrenat întregul co
lectiv, constructorii 
de vagoane s-au an
gajat să depășească 
sarcinile de plan pe 
1966 cu:

Pină la 8 Mai, în 
întîmpinarea celei 
de-a 45-a aniversări 
de la crearea P.C.R., 
vor realiza :

— 3 500 000 lei la 
producția globa- 
lă ;

— 1500000 lei la 
producția marfă;

— 15 tone oțel e- 
lectric lichid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit pe 
tovarășul E. Papaioannu, se
cretar general al Partidului 
progresist al oamenilor muncii

din Cipru (A.K.E.L.), cu care 
a avut o convorbire.

La convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească, 
a participat tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Rezultatele cooperatorilor 
din comuna Perișoru, raionul 
Fetești, obținute în 1965, în
deosebi la cultura mare, îi si
tuează pe un loc fruntaș între 
cooperativele ce-și întind pă- 
mînturile în Bărăgan, lîngă 
Balta Ialomiței.

La adunarea generală, în 
care s-a făcut analiza activită
ții desfășurate 
stabilindu-se 
pentru acest 
printre altele: 
a fost depășit 
în medie la ha de pe cele 930 
de hectare ; de pe 833 de hec
tare porumb au fost realizate 
producții care depășesc 3 800 
kg boabe la hectar ; la floa- 
rea-soarelui s-au obținut 1 800 
kg, față de 1 500 kg cît a fost 
planificat. De altfel o cifră 
în jurul căreia s-ia discutat 
mult în adunarea generală 
este semnificativă, înglobînd 
șirul succeselor din toate sec
toarele de activitate : totalul 
veniturilor pe cooperativă s-a 
ridicat în anul trecut la 
6 300 000 lei față de 3 700 000 
lei planificat. După cum au a- 
rătat mai toți cooperatorii în
scriși la euvînt, aceste veni
turi au putut fi realizate pe 
baza depășirii producțiilor la 
hectar ca urmare a unei bune 
organizări a muncii, a întrece
rii socialiste, a stimulării oa
menilor prin retribuția supli
mentară în funcție de produc
ția obținută. De la această 
cooperativă au pornit către

în anul trecut, 
și obiectivele 
an, s-a spus 
la grîu, planul 
cu 1000 de kg

fondul centralizat al statului 
920 de tone de grîu, cu 410 
tone mai mult decît prevedea 
contractul și 1603 tone po
rumb față de 625 cît însumau 
obligațiile contractuale. Prin 
munca harnică a cooperatori
lor din sectorul zootehnic, ve
niturile planificate au fost 
depășite cu 17 la sută. Iată 
numai cîteva din roadele acti
vității desfășurate anul trecut. 
Veniturile realizate de mem
brii cooperatori ca o con
firmare a permanentei ri
dicări a nivelului lor de 
trai au fost sugestiv înfăți
șate de către bătrînul coope
rator NICOLAE DUMITRU: 
„De la înființarea cooperativei 
noastre și pînă azi au trecut 
mai bine de 10 ani. Am asis
tat la toate adunările genera
le în care au fost prezentate 
dări de seamă anuale. Drept 
să spun, niciodată nu am trăit 
bucuria pe care o încerc în 
momentul de față. Am pornit 
de la 8 și 10 lei valoarea zi- 
lei-muncă. Am ajuns azi la 41 
de lei.

Experiența acumulată, re
zultatele obținute anul trecut, 
posibilitățile de care dispu
nem, întregite de ajutorul a- 
cordat de către stat, avînd la 
bază călăuza sigură a preve
derilor din noul statut al coo
perativei — fac pe deplin rea-

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Vălătucii de fum indică zi și noapte că primul grup generator de 50 MW, 
intrat în funcțiune de curind la Termocentrala București-sud, lucrează din 

Plin Foto; ION CU CU

Specialiști in construcția și exploatarea 
calculatoarelor electronice

JWj MESERIEIPE MÎINI BUNE

10000 000 Iei Ia 
producția globa
lă ;

— 5 000 000 Iei la 
producția marfă; 
40 tone oțel e- 
lectric lichid;

— 0,6 Ia sută la 
productivitatea 
muncii.

Stafia C. f. R.
1

în actuala sesiune 
de examene la poli
tehnica timișoreană 
a absolvit prima 
promoție din țară de 
specialiști în con
strucția și exploata
rea calculatoarelor 
electronice. întreaga 
promoție a promo-

vat examenele ul
timului an cu cali
ficative foarte bune. 
Proiectele de lucră
ri au fost însoțite 
de executarea lor 
practică. In acest 
fel a fost realizat 
pentru prima dată 
la noi în țară un 
circuit electronic

care asigură o mare 
siguranță în func
ționarea calculatoa
relor — autori Ma
rin Țepuș și Werner 
Fuchs — precum și 
numeroase alte apa- 
rataje componente 
ale mașinilor elec
tronice de calcul.

(Agerpres)

2000 de ore în uzină.
Cum sînt folosite?

Ț

Hotărîrea fermă a 
constructorilor de va
goane este ca aceste 
depășiri să fie obținu
te în condițiile îm
bunătățirii continue a 
calității produselor și 
reducerii prețului de 
cost. In principal, a- 
tenția va fi îndreptată 
spre reducerea consu
mului specific de me
tal, economisindu-se 
pe această cale 180 
de tone.

Alături de ceilalți 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni, cei aproape 
3 000 de tineri care 
lucrează în uzină, mo
bilizați de organizații
le U.T.G., sub condu
cerea organizațiilor 
de partid, se angajea
ză să contribuie cu 
toate cunoștințele, pu
terea de muncă și ela
nul tineresc la înde
plinirea acestor obiec
tive.

VASILE BARAC 
ILIE BRINDESCU

(Continuare 
in pag. a iii-a)

Ploiești-Triaj
Hotăriți să obțină realizări importante în în

făptuirea sarcinilor pe anul 1966, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Stației C.P.R. Ploiești 
Triaj, s-au angajat să depășească indicatorii 
planificați în acest an cu:

• 3 la sută Ia tona marfă încărcată;
• 0,5 la sută Ia încărcătura statică 

pe osie a vagonului de marfă;
• 0,5 Ia sută la staționarea în tranzit 

cu prelucrare ;
• 5 la sută la tren km conducere 

marfă;
• 2 la sută la osii marfă tranzitate cu 

prelucrare.
cinstea celei de-a 

dului, pînă la 8 Mai 
planului cu:

osie
• 

marfă ;
• 1 la sută la osii marfă tranzitate 

cu prelucrare.

45-a aniversări a parti- 
vor depăși prevederile

2 la sută la
0,5 la sută 
a vagonului de marfă;
3 la sută la tren km conducere

tona marfă încărcată; 
încărcătură statică pe

I Gospodăria agricolă de stat lidvei,
! regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

I 
I 
I
I 
I 
I

Animat de dorința de a-și aduce contribuția 
la traducerea în viață a Hotărîrilor Congresului 

al IX-lea al P.C.R., colectivul gospodăriei agri
cole de stat Jidvei, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară se angajează să depășească sarcinile 
planului anual cu:

• 100 tone grîu ;
• 25 tone mazăre ;
• 231,5 tone struguri;
• 26 000 litri lapte;
• 350 000 lei economii;
• 500 000 lei beneficii.

Din care pînă la 8 Mai, în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a creării P.G.R.:

• 100 000 Iei economii;
• 150 000 lei beneficii.
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IULIAN CHIȚOESCU, di
rectorul Școlii profesionale 
„Electromagnetica": Forma cea 
mai răspîndită în prezent de 
organizare și desfășurare a 
practicii elevilor este instrui
rea pe lîngă muncitor. Potri
vit acestui sistem, muncitorul 
încheie un contract cu uzina, 
angajîndu-se să răspundă 
personal de pregătirea elevu
lui. De altfel instruirea pe 
lîngă muncitor-instructor poa
te fi făcută în două feluri: 
•elevul'fie că este repartizat pe 
același loc de muncă cu mun
citorul cu care are contract, 
fie alături de acesta pe o altă 
mașină. Instruirea pe lîngă un 
muncitor, în cazul că nu sînt 
la aceeași mașină, are sau mai

După cum arătam și în prima parte a articolului publicat 
în nr. 5188 al ziarului, cu prilejul discuțiilor la „masa ro- 
tundă“ s-au făcut propuneri, s-au prezentat soluții expri- 
mindu-se puncte de vedere a căror studiere și aplicare de 
către toți cei chemați să contribuie la formarea unui munci
tor cu o înaltă calificare va da, fără îndoială, rezultate 
bune.

Firește, nimeni din cei care au luat cuvîntul n-au nesocotit 
faptul că în întreprinderi se ivesc o serie de dificultăți 
inerente acestei munci complexe și de mare răspundere. Este 

însă vorba, înainte de toate — au subliniat interlocutorii noș
tri — de faptul că nu sînt epuizate nici pe departe toate 
posibilitățile reale care stau la îndemîna factorilor respectivi 
din întreprinderi.

organizații U.T.C.

• Instruirea pe lingă muncitor : avantaje și dez

avantaje • Din nou despre practica in anul II 
9 Cum și unde poate interveni organizația U.T.C.
• M. I. C. M. propune... Ministerul Invățămintului 

dispune • O formulă eficace: brigada de elevi

bine zis, poate avea rezulta
te bune. Ea e dependentă, în 
primul rînd, de nivelul de 
pregătire și de calitățile per
sonale ale muncitorului-ins- 
tructor dar și de dragostea 
elevului pentru meserie, de 
aptitudinile lui.

Facem aici o scurtă paran
teză pentru a întări de fapt 
cele spuse de către tov. Iulian 
Chițoescu.

Lăsînd la o parte faptul că 
maistrul, șeful de secție poar
tă o mare răspundere atunci 
cînd încredințează un elev 
muncitorului-instructor, tre
buie spus că mulți dintre a- 
ceștia sînt ei înșiși muncitori 
tineri, uteciști. In foarte pu
ține cazuri am întîlnit însă

care să fie 
preocupate de a analiza felul 
în care acești tineri își dau 
interesul pentru a transmite 
din experiența acumulată vii
torilor lor tovarăși de mun
că. Am arătat, în prima par
te a articolului de față defi
ciențe care au existat, nu de 
mult, în practica elevilor la 
Uzinele „23 August", „Elec- 
troaparataj", Industria Optică 
Română. Puține au fost însă 
cazurile cînd s-a pus în dis
cuția organizațiilor U. T. C. 
modul în care tinerii munci
tori se ocupă de calificarea 
elevilor școlii profesionale. 

Pe de altă parte, prin acti
vitatea sa educativă organiza
ția U.T.C. din școală poate

• Stimulentul să

contribui, incomparabil mai 
mult,’la folosirea mai eficace 
a timpului petrecut de elevi 
în producție. Dar, uneori pîr- 
ghii importante în munca or
ganizației U.T.C. în această 
privință nu sînt folosite sufir 
cient. Asistam recent la o ple
nară o activului U.T.C. de la 
Grupul școlar „Vulcan". În
trebați despre temele ultime
lor 2—3 adunări generale 
mulți dintre secretari și mem
bri ai birourilor organizații
lor U.T.C. n-au putut să răs
pundă pentru simplul motiv 
că, de la alegeri și pînă a- 
cum, n-au ținut nici o adu
nare generală. Este de mirare 
cum de s-a împăcat comite
tul U.T.C. al Grupului școlar,

fie... stimulativ

comitetul U.T.C. al uzinei și 
comitetul raional Lenin al 
U.T.C. cu o astfel de situație.

Ing. CLAUDIU BELU, di
rector adjunct în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini: Aș vrea să continui 
ideea tov. Chițoescu, referin- 
du-mă la cazul în care, pe ace
lași loc de muncă, la aceeași 
mașină, lucrează și muncitorul- 
instructor și elevul. Aici, tim
pul este irosit de elev în mare 
măsură. De ce? Pentru că 
atunci cînd unul lucrează ce-

IORDACHE BODEA
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n zilele de 15—-16 
ianuarie a avut 
loc conferința or» 
ganizației regio
nale Hunedoara a 
Uniunii Tineretu
lui Comunist. în- 
tr-o atmosferă en
tuziastă, de lucru, 

a fost dezbătută multilateral 
activitatea organizației U.T.C.; 
de la ultima conferință și pînă 
în prezent privind educarea 
comunistă a 
bilizarea sa 
sarcinilor economice. în da
rea de seamă a comitetului 
regional se sublinia cu mîn- 
drie faptul că „în tabloul ge
neral al realizărilor social- 
economice înfăptuite în ulti
mii ani în Republica 
listă România, regiunea Hu
nedoara se înscrie cu un 
bilanț bogat". Au intrat în 
funcțiune noi obiective side
rurgice și miniere, s-a lărgit și 
modernizat capacitatea de 
producție a numeroase între
prinderi și secții. Fpcînd bilan
țul realizărilor obținute de 
oamenii muncii din regiune, 
tovarășul GHEORGHE CĂLIN, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R., 
a adresat delegațiilor, și prin 
ei întregului tineret, cuvinte 
de apreciere pentru contribu
ția adusă Ia înfăptuirea poli
ticii partidului în toate dome
niile de activitate. „Dînd do
vadă de hărnicie și pricepere, 
tineretul din întreprinderile 
industriale, din unitățile agri
cole socialiste, din școli și fa
cultăți, mobilizat de organiza
țiile U.T.C.,\și aduce contri
buția la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid de a adăuga 
noi bogății și frumuseți patri
ei noastre socialiste".

în continuare, vorbitorul a 
insistat asupra sarcinilor care 
revin organizațiilor U.T.C. de 
a milita pentru mobilizarea ti
neretului la realizarea planu
rilor de producție în industrie 
și agricultură, la antrenarea 
activă a elevilor și studenților 
la procesul instructiv-educa- 
tiv, la îndeplinirea cu succes 
a obiectivelor trasate de 
partid.

tineretului, mo- 
la îndeplinirea

Socia-

mobilizat. numai în anul 
trecut, peste 5 000 de ti
neri furnaliști, oțelari, coc- 
sari, laminoriști. Tematica 
cursurilor, elaborată de ca
drele tehnice a răspuns ne
voilor producției, cerințelor ti
nerilor, fiind axată în princi
pal pe cunoașterea temeinică 
a sistemului de funcționare și 
întreținere a agregatelor și 
utilajelor moderne, a caracte
risticilor fizico-mecanice, a di
feritelor sortimente de oțeluri 
și laminate, cunoașterea cau
zelor rebuturilor sau a decla
satelor și a modului de înlătu
rare a lor. începînd din a 
doua parte a anului trecut, 
conținutul tematic al cursuri
lor și convorbirilor tehnice or
ganizate la oțelăria nr. 2 a 
constat în special în însușirea 
de către toți oțelarii, maiștrii 
și inginerii secției a noii teh
nologii de elaborare a oțelului 
cu oxigen. Ca timp afectat 
cursurilor și altor activități 
pentru ridicarea calificării 
tinerilor din 
folosește, cu 
luna 
care cuptoarele staționea
ză pentru reparații la rece. 
Organizațiile U.T.C. au reco
mandat conducerii secțiilor să 
încadreze ca lectori un mare 
număr de ingineri și maiștri, 
care să împărtășească cursan
telor cu pasiune, cu spirit de 
răspundere, cunoștințele pre
văzute în programă și care să 
poată fi mai îndeaproape în
drumați de organizațiile U.T.C. 
Tinerele cadre tehnice răs
pund chemării organizației a- 
cordînd ajutorul și în alte acți
uni privind ridicarea califică
rii tinerilor, cum ar fi confe
rințele tehnice, concursu
rile „Cine știe, cîștigă", simpo
zioane pe diferite teme profe
sionale, recenzarea cărților 
tehnice etc.

darea de seamă ca și din 
discuții a reieșit că orga
nizațiile
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă, să găsească cele mai 
adecvate forme ale muncii po
litice și educative pentru 
combaterea fluctuației tineri
lor pe șantiere, să suprave
gheze modul în care sînt gos
podărite materialele de con
strucție .. Fluctuația mare a 
muncitorilor și risipa de ma
terial lemnos sînt probleme 
care trebuie să stea și în aten
ția organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderile forestiere dip 
regiunea Hunedoara.

Comitetul regional a fost cri
ticat pentru că nu a acordat 
suficientă atenție generalizării 
experienței bune a unor orga
nizații de bază U.T.C. în mo
bilizarea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de producție.

U.T.C. vor trebui

regiunii Hu- 
ocupă o

oțelărie, 
începere 

aceasta, perioada 
cuptoarele

se 
din
în

Agricultura 
nedoara

.. .. ;—
conomia regiunii.
a reieșit din darea de 
seamă, din cuvîntul parti- 
cipanților la discuții, tineretul 
din agricultură și-a adus o 
prețioasă contribuție la spori
rea producției vegetale și ani
male. Se releva valoarea pe 
care o au acțiunile educative 
întreprinse de organizațiile 
U.T.C. de la Apoldul de Sus, 
de la Cîlnic și Șoimuș, în mo
bilizarea la muncă a tineretu
lui, în antrenarea lor activă la 
lucrările din campaniile agri
cole. Acestea, precum și alte 
organizații U.T.C. din re
giune, pornind de la sarcinile 
mărețe pe care Congresul al 
IX-lea al partidului, Plenara 
C.C. al P.C.R. din 11—12 no
iembrie le-au pus în fața agri
culturii. au organizat dezba
teri în care s-a discutat apor
tul pe care tineretul îl poate

pon
dere importantă în e- 

Așa cum 
darea

pricepere și conștiinciozitate 
sarcinile ce le revin, că mun
cesc bine, învață cu preseve- 
rență. Intr-adevăr, grijii pe 
care i-o poartă partidul, tînăra 
generație numai așa îi poate 
răspunde muncind bine, învă- 
țînd bine. Cei peste 34 mii ti
neri antrenați în întrecerea so
cialistă, cei aproape 7 500 de 
evidențiați în producție, lună 
de lună, miile de elevi și stu- 
dențj care au note bune, con
stituie răspunsul concret pen
tru minunatele condiții de 
muncă și de viață create de 
partid și ,de stat tineretului 
nostru". I

Insistîjjfl asupra stilului' de 
muncă folosit de organizațiile 
U.T.C. din unitățile industriale 
pentru mobilizarea cît mai ac
tivă a tineretului la rezolvarea 
sarcinilor de producție, vorbi
torul spunea : „S-a arătat aici 
foarte limpede și convingător 
că succesele cele mai bune în 
producție s-au obținut de că
tre tinerii din secțiile, sectoa
rele (înde și-au desfășurat ac
tivitatea organizații U.T.C. pu
ternice, organizații care pun 
în centrul activității lor mo
bilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan și 
care i-au educat pe tineri în 
spiritul disciplinei, al respectu
lui pentru maiștrii și cadrele 
tehnico-inginerești, al folosirii 
depline a capacității instalați
ilor, al utilizării complete a 
timpului de lucru".

După ce a fost evidențiată 
experiența bună dobîndită, în 
acest sens, de organizațiile 
U.T.C, de la Uzina mecanică 
Cugir, de unele organizații de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, exploatările miniere

Conferința organizației

regionale Hunedoara

a U. T. C.
calității 
produc- 
muncii 

de cost, 
au ur- 

cu-

Industria regiunii Hune
doara, îndeosebi cea si
derurgică și minieră, 

are o mare pondere în 
economia națională, în a- 
cest sector fiind cuprinși peste 
35 000 de tineri. Era firesc, 
așadar, ca în centrul dezbate
rilor conferinței să stea activi
tatea tineretului din industrie. 
Accentul principal s-a pus pe 
munca organizațiilor U.T.C. 
pentru antrenarea efectivă a 
tuturor tinerilor la întrecerea 
socialistă organizată de sindi
cat, pe baza Directivelor C.C. 
al P.C.R. privind principalele 
obiective ale întrecerii socia
liste, îmbunătățirea 
produselor, creșterea 
ției și productivității 
și reducerea prețului

Organizațiile U.T.C.
mărit ca fiecare tînăr să 
noască precis sarcinile de plan 
la nivelul întreprinderii, sec
ției, echipei, atribuțiile princi
pale, i-a ajutat să-și stabileas
că pe baza rezervelor existen
te, angajamente mobilizatoa
re, concrete, în întrecerea so
cialistă, tinerii fiind ajutați 
totodată să-și respecte cuvîn
tul dat. în numeroase organi
zații ale U.T.C. din Combina
tul siderurgic Hunedoara, Uzi
na „30 Decembrie"-Cugir, Uzi
na ,.Victoria“-Călan, Fabrica 
de fire artificiale „Viscoza"- 
Lupeni, Exploatarea minieră 
Teliuc, șefi de secții, alți ingi
neri și economiști sînt invitați 
eu regularitate să participe la 
adunările generale ale tineri
lor pentru a le vorbi despre 
sarcinile ce le revin.

în cadrul conferinței, a fost 
criticat faptul că multe orga
nizații U.T.C., printre care și 
cele de la minele din Valea 
Jiului, nu urmăresc cu opera
tivitate stadiu] îndeplinirii de 
către tineri a angajamentelor 
individuale sau colective și 
din această cauză nu pot' 
corda la 
sar celor

Darea
vorbitori ________ c_____
că organizațiile U.T.C. acordă 
mai multă atenție educării ti
nerilor în spiritul răspunderii 
față de muncă, al respectării 
disciplinei de producție. La 
Uzina de
nereurilor din Deva, secții
le tratamente termice de la 
mecanică-2, turnătorie și seu- 
lerie a Uzinei mecanice-Cugir, 
secția a II-a furnale, de la 
Combinatul siderurgic, orga
nizațiile U. T. C. au cerce
tat îndeaproape cauzele a- 
baterilor disciplinare, îndeo
sebi a absențelor nemotivate, 
au organizat discuții indivi
duale cu tinerii, au discutat 
diferite cazuri în adunările' 
generale. S-a subliniat însă că 
organizațiile U.T.C., în speci
al cele din Combinatul side
rurgic și întreprinderile mi
niere, nu au folosit toate posi
bilitățile pentru întărirea' dis
ciplinei în producție a tineri
lor. Mai sînt tineri care ab
sentează sau întîrzie de la lu
cru, care nu acordă suficientă 
atenție întreținerii agregate
lor și utilajelor, nu respectă 
cu strictețe normele tehnicii 
securității muncii. Este de 
datoria organizațiilor U.T.C. 
ca ajutate de comitetul regio
nal, să acorde toată aten
ția cultivării și dezvoltării la 
tineri a disciplinei de produc
ție.

Ridicarea calificării tineri
lor a constituit, de asemenea, 
obiectul unor importante dis
cuții. în cuvîntul său. Petre 
Verbuncu, secretar al comi
tetului U.T.C. pe combina
tul siderurgic, a vorbit des
pre atenția pe care orga
nizația U.T.C.
nat a acordat-o ridicării ca
lificării profesionale a tutu
ror categoriilor de tineri, 
condiție esențială pentru o 
mai activă participare a a- 
cestora în procesul de produc
ție. Organizațiile U.T.C. au

a-
timp ajutorul nece- 
rămași în urmă.
de seamă, numeroși 
au subliniat faptul

preparare a mi-

din combi-

Tînărul Vasiu Viorel de 
la Uzina „Victoria" din Călan 
a împărtășit din experiența or
ganizației U.T.C. de la turnăto
rie în mobilizarea tineretului 
la însușirea tehnologiei noilor 
tipuri de utilaje de turnare 
necesare Combinatului side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din (galați și îmbunătă
țirea calității fontei cenușii.

Cu interes a fost ascultat 
cuvîntul maistrului Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socia
liste.

„întreaga producție de oțel, 
fontă, cocs, obținută in 1965 
s-a încadrat în limitele admise 
de rebut și declasate, spunea 
tov. Ștefan Tripșa. Au fost în
sușite, de asemenea, 11 noi 
mărci de oțeluri superioare și 
10 sortimente noi de laminate 
cu caracteristici tehnice pre
tențioase, Lupta pentru îmbu
nătățirea calității metalului 
trebuie să continue însă și mai 
intens în combinatul nostru. 
Organizațiilor U.T.C. Ie revine 
sarcina să acționeze mai ener
gic pentru întărirea discipli-> 
nej muncitorești, pentru creș
terea răspunderii fiecărui tî- 
năr față de îndeplinirea șar- 
cinilor personale",1

Mai multă atenție au acor
dat organizațiile de bază U.T.C. 
mobilizării tinerilor la însuși
rea și âpiigarea inițiativelor 
și metodelor avansate de mun
că. în această privință, în con
ferință s-a subliniat experien
ța bună a organizației U.T.C. 
din Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Cu mult interes au 
participat tinerii de la furnale 
la realizarea angajamentului, 
ca „toată fonta peste plan să 
fie elaborată cu cocs economi
sit" datorită căreia furnaliștii 
au obținut peste 60 000 tone 
fontă în afara planului. Cei 
de la laminorul de 650 mm au 
obținut importante succese în 
economisirea metalului, prin 
aplicarea „laminării la tole
ranțe negative".

„Organizațiile U.T.C. de la 
Exploatarea minieră Lupeni, 
sub îndrumarea organizației 
de partid, spunea în conferin
ță inginerul Feyes Ludovic, 
au militat 
pentru o 
contribuție 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui cocsificabil. De Ia mina 
noastră a pornit inițiativa 
«Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil», 
care a dat bune rezultate. Ea 
trebuie extinsă la toate 
găzile din Valea Jiului, 
mult succes au fost 
îndeosebi în sectorul 
peni, la exploatarea 
Aninoasa și Petrila, 
vele «Două cîmpuri de cărbu
ne pe aripă de abataj cameră 
și schimb» și «Două fîșii de 
cărbune pe zi» în abatajele 
cu front lung de lucru. în vii
toarea activitate se cere din 
partea organizațiilor U.T.C. 
mai multă preocupare pentru 
generalizarea acestor inițiati
ve, ele ducînd la o simțitoare 
creștere a vitezelor de înainta
re în abataje și implicit la 
randamente înalte".

aduce la îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de producție 
din unitățile respective.

în permanență 
mai substanțială 

a tinerilor la

bri- 
Cu 

aplicate, 
V Lu- 

minieră 
inițiati-

Mulți tineri lucrează pe 
șantierele de construcții

~ din regiunea Hunedoara, 
la ridicarea noilor obiec
tive industriale, la construi
rea rioiler locuințe. Din

Conferința a apreciat că 
în ultimii doi ani, pe
rioadă care a tre

cut de la conferința pre
cedentă, organizațiile U.T.C. 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid s-au ocupat cu mai 
multă atenție de munca po- 
litico-educativă desfășurată în 
rîndurile tineretului. Comite
tul regional a organizat mai 
bine studiul documentelor de 
partid, învățămîntul politic, 
folosind cu pricepere forme și 
metode adecvate.

„Tinerii noștri — arăta în 
conferință tovarășul MIHAI 
MAXIM, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșeni, 
manifestă un deosebit interes 
pentru studierea și însușirea 
documentelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., pentru cu
noașterea trecutului de luptă 
al partidului, a realizărilor do- 
bîndite de poporul muncitor. 
Semnificative sînt în acest 
sens întîlnirile care au deve
nit tradiționale între tinerii 
din Valea Jiului și participan
ta la grevele minerilor, acti
viști de partid și de stat.

5i_ alți vorbitori s-au referit 
la lărgirea sferei de activități 
cultural-educative, la necesi
tatea ca acestea să capete un 
caracter viu,- atrăgător. Se re
marca faptul că tinerii trebuie 
atrași la activitățile cluburi
lor, la serile literare și simpo
zioane, la activitatea brigăzi
lor artistice, la vizionarea de 
spectacole. Criticînd faptul că 
organizațiile U.T.C. nu folo
sesc frumoasele tradiții exis
tente în organizarea timpului 
liber, tinerii au făcut propu
neri pentru lărgirea caracte
rului de masă al activităților 
culturale, pentru îmbunătăți
rea conținutului acestuia. Au 
făcut recomandarea ca noul 
comitet regional să folosească 
cu eficiență fo-mele de edu
care estetică, să organizeze 
acțiuni care sînt îndrăgite și 
cerute de tineri, care corespund 
pregătirii și vîrstei lor.

Ț n încheierea lucrărilor a 
j luat cuvîntul tovarășul
* ION POPESCU, secre- 

Central 
Uniunii Tineretului Co-

După ce a trans- 
harnicilor 

constructori, mi-

tar al Comitetului 
al 
munist.
mls Conferinței,

. siderurgiști,
heri, tinerilor elevi și 
denți din regiune, salutul 
al U.T.C, și urări ca, sub 
ducerea organizațiilor de 
tid, să obțină succese și 
însemnate, vorbitorul a făcut 
o amplă analiză a muncii des
fășurate de organizațiile U.T.C. 
din regiune în ultimii doi 
ani. Relevînd contribuția pe 
care 
rezultatele
muncii din regiunea Hunedoa
ra au încheiat planul de 6 ani, 
tovarășul Ion Popescu arăta : 

-nEste foarte firesc să auzi ceea 
ce se spunea în darea de sea
mă, că majoritatea tinerilor 
hunedoreni își îndeplinesc cu

tineretul
cu

a adus-o la 
care oamenii

Aninoasa, Teliuc și Gura Bar
za, vorbitorul s-a oprit asupra 
sarcinilor care revin organiza
țiilor U.T.C., tineretului din re
giune, în lumina Directivelot 
Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

„Posibilitățile care stau la 
îndemina organizațiilor U.T.C. 
din unitățile industriale, mini
ere, din construcții, de a mo
biliza pe tineri Ia îndeplinirea 
sarcinilor de producție sînt 
multiple. Cu toate acestea, ac
țiunile pe care și le propun 
organizațiile U.T.C., cuprind 
zone destul de restrînse. Ce 
trebuie să facă organizațiile 
U.T.C. ? Așa cum precizează 
Documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., organizațiile 
U.T.C. trebuie să pună în cen
trul atenției contribuția la 
pregătirea profesională a tine
rilor, la ridicarea calificării a- 
cestora, la organizarea produc
ției și a productivității muncii. 
O atenție tot așa de mare tre
buie să acorde organizațiile 
noastre la realizarea unei per
manente propagande tehnice, 
antrenînd în acest sens mai 
activ cadrele tehnice la orga
nizarea de simpozioane, sesi
uni științifice, lectorate tehni
ce. Anul acesta se împlinesc 
45 de ani de la crearea Par
tidului Comunist Român, pă-

rintele nostru drag. Organiza
țiile U.T.C. trebuie să ajute 
tinerii din unitățile economi
ce să-și stabilească — pe baza 
obiectivelor întrecerii socialis
te — îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea produc
ției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost — 
angajamente concrete, mobili
zatoare. Ele au obligația, tot
odată, să-i ajute pe tineri la 
îndeplinirea angajamentelor, 
să stimuleze pe evidențiați și 
fruntași în producție, să gene
ralizeze experiența pozitivă".

Tovarășul Ion Popescu, o- 
cupîndu-se de munca tinere
tului de la sate a subliniat că 
și în viitor organizațiile U.T.C. 
vor trebui să desfășoare o in
tensă muncă politico-educati- 
vă pentru a dezvolta la tineri 
dragoste față de muncă, răs
punderea pentru fiecare lu
crare încredințată, dorința de 
a participa cu întreaga price
pere la realizarea sarcinilor 
de producție pentru creșterea 
continuă a producței vegetale 
și animale.

In cuvîntul său, vorbitorul a 
insistat, în continuare, ca or
ganizațiile U.T.C. din școli, li
cee și facultăți să șe ocupe cu 
mai multă atenție de cultiva- 
'rea și dezvoltarea dragostei 
pentru învățătură, la elevi și 
stddenți, acestora revenindu-le 
sarcina de a se pregăti cu te
meinicie în vederea cunoașterii 
și însușirii bogatului tezaur al 
științei și culturii. Organizați
ile U.T.C. din școlile profesio
nale, din întreprinderile în 
care elevii școlilor profesio
nale fac practică, trebuie să 
vegheze ca instruirea practică 
să se desfășoare în bune con
diții, să-i ajute pe elevi să-și 
însușească cît mai bine mese
ria în așa fel îneît la absolvi
re fiecare tînăr să poată să-și 
exercite cu succes profesiunea 
pentru care s-a pregătit.

„Muncii de educație politică 
în rîndurile tineretului, a ară
tat în continuare tovarășul 
Ion Popescu, va trebui să i se 
acorde întreaga atenție. Să-i 
ajutăm pe tineri să studieze 
Documentele celui de-al IX- 
lea Congres, al Plenarelor din 
noiembrie și decembrie 1965 
ale partidului. Cînd vorbim de 
formele muncii de educație 
trebuie să ne gîndim nu numai 
la adunările generale, la învă- 
țămintul politic. Intr-o măsură 
mai mare trebuie să punem 
accentul pe dezbaterile moral- 
cetățenești, întîlnirile tinerilor 
cu activiști de partid și de stat, 
cu personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, vizite la 
locuri și monumente istorice".

în încheiere, tovarășul Ion 
Popescu, în numele Comite
tului Central al U.T.C., și-a 
exprimat convingerea că ti
neretul din regiunea Hunedoa
ra, mobilizat de organizațiile 
U.T.C. și în viitor, Va face 
dovada unei munci entuziaste, 
va întîmpina Congresul U.T.C. 
din 21 martie cu succese deo
sebite în toate domeniile de 
activitate.

★

Exprimîndu-și recunoștința 
față de partid, într-o atmos
feră de profund entuziasm, de
legații la Conferință au adop
tat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. în 
care participanții s-au anga
jat în numele tuturor tineri
lor din regiune să muncească 
cu elan, în uzine, fabrici, pe 
șantiere și pe ogoare, în școli 
și facultăți, să-și dăruiască e- 
nergia tinerească pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid.

★

în prima sa ședință de lu
cru, Comitetul regional Hune
doara al U.T.C. a ales în func
ția de prim-secretar pe tova
rășul ANGHEL RADULESCU.

VASILE DINULESCU 
LAL ROMULUS

Spre cabana „Piatra Mare“
Foto: BALABAN AUREL

NOTE DE LECTOR

ȘOIMII
n document al men
talității juvenile sa- 
doviene este poves
tirea istorică Șoi
mii, căreia toată lu
mea s-a obișnuit să-i 
zică roman. Scrierea 
e de un romantism 
neguros, specific au

torului, pe care îl vom recu
noaște și în povestiri mai tîrzii, 
dar și de un romantism convențio
nal. Șoimii sînt cei doi frați ai 
trădatului domnitor moldovean 
loan Vodă cel Cumplit, întorși 
să răzbune pe mort. Faptele sînt 
istorice. După trădarea lui Iere- 
mie Golia și căderea domnului, 
cei oîțiva rămași în viață părăsesc 
țara. Figura lui loan Vodă a 
fascinat pe mulți de la Hașdeu 
încoace. Indirect, Șoimii e dedi
cată lui loan Vodă inspiratorul 
vendettei fraților Potcoavă. Din 
cîte putem deduce, Nicoară Pot
coavă, unul din frați era 
fascinator, de o putere, vitejie^ și 
inteligență excepțională. Spiritul 
său de independență, relevat în 
acțiunile militare i-au grăbit popu
laritatea. E ușor de înțeles 
ce l-a atras pe Sadoveanu spre fi
gura lui Potcoavă dacă știm că 
despre acesta se spunea că 
„rupea potcoave cu mîna (de 
aici porecla) și talerii, o- 
prea căruța cu 6 cai din 
goană, ținea în dinți o butie cu 
miere, rupea osia carului pe ge
nunchi și străpungea cu un com 
de bou o poartă". Omul ținea 
încă din viață de fabulos. Prin el, 
Sadoveanu sintetiza un propriu și 
tineresc mod de a exista făcut din 
vitejie anarhică și sentimentalism. 
Potcoavă atacă cu o mînă de 
oameni lașul, dar lovitura dă greș, 
e rănit, urmărit și după ce scapă 
se întoarce cu tovarășii să ia tro
nul Moldovei pe care apoi îl pă
răsește.

în mare, evenimentele istorice 
sînt ca în roman, dar autorul n-a 
urmărit rațiunile după care s-au 
condus și s-au consumat faptele 
eroilor săi. Incursiunea lor de
vine în Șoimii un pretext pentru 
ilustrarea unui spectaculos con
cept de a acționa prin risc tran- 
sformînd nota într-un fel de spi
rit al bărbăției. O condiționare 
etică există, și ea e dată de aspec
tul justițiar al expediției. în Șoi
mii putem recunoaște primul ro
man istoric românesc ele aventuri, 
viabil, cu un personaj istoric care, 
acționînd în numele binelui, trece 
mai multe obstacole. Replica sa- 
doveniană ]a romanul istoric de 
aventuri străin nu e fără reminis
cențe din acesta. Echipa vitejilor 
e alcătuită după tipicul obligato
riu al componenței unor astfel de 
grupuri ! e aici taciturnul prevă
zător, șiretul, viteazul impul
siv etc. în Șoimii e însă mai

mult decît formula romanului de 
aventuri : e o optică proprie au
torului pe care o vom mai reînlîl- 
ni. Frații își încheie viața în mod 
dramatic într-o neîmpăcate cu lu
mea, neconsolatoare pentru cititor. 
Sadoveanu impune personajelor o 
linie fatalistă pe care o va urma 
și învățătorul Neculai Manea din- 
tr-o carte următoare, ceea ce ara
tă gustul autorului de a-și condu
ce eroii după o mentalitate co
mună unei generații. în Șoimii 
sînt vizibile, în egală măsură, și 
epigonismul eminescian al lui Sa
doveanu, dar și motivele funda
mentale ale viitoarei lui opere. 
Consemnăm că dragostea dintre 
Irina și Alexandru se desfășoară 
după un canon eminescian. Fata 
îi apare la o fereastră de castel 
(moldav) ca fata de crai în versul 
eminescian, urmează apoi inocen
ța privirii, ingenuitatea fetei care 
se expune, zbaterile de pleoape 
„farmecul dureros", mersul som
nambul spre pădure și lac, plim
barea cu barca și chiar moartea 
din dragoste. întregul program e- 
minescian al iubirii poate fi recu
noscut aici. Pe deasupra fata e 
duală căci iubește pe ambii frați 
și e pusă într-o postură de posibil 
demonism : e fiica trădătorului 
urmărit. Convenționalitatea de- 
coiului prezidează întocmai ca în 
poezia eminesciană întîlnirile ti
nerilor. E cu atît mai izbitor cu 
cît alte pagini descoperă marea 
artă a pictorului unei naturi sub
til umanizate. ,,;c

Ceea ce e de neuitat este rit
mul în care mari agitații sînt ur
mate de lungi acalmii. După pa
gini oare arată ca un iaz liniștit în 
amurg, izbucnește, după o scurtă 
pregătire, viitoarea. Ritmul e ase
mănător desfășurării baladelor 
populare cu ridicări și coborîri rit
mice într-o serie fără sfîrșit. Sa
doveanu reușește încă de la acest 
prim roman să ne dea impresia 
că istoria nu începe și nu se sfîr- 
șește între paginile cărții. Ritmul 
e ciclic, ca cel biologic sau al na
turii. întruparea omenească a 
acestui ritm e firește Petre Gînj 
din a cărui calmă pîcîială de lulea 
ori patriarhală închinăciune de co- 
făiele la gura pivniței nasc ges
turi cumplite. E de altfel din 
grupul voinicilor cel mai viu rea
lizat. Dezlănțuirea maselor după 
venirea noului vodă ne relevă un 
Sadoveanu apt de a intui tipicul 
unor asemenea situații simbolizate 
în moartea lui Șahin. Cartea are 
o existență autonomă și Nicoară 
Potcoavă n-o poate înlocui. Sînt 
de fapt două cărți care nu se ex
clud, deși unele comentarii ar. dat 
această impresie. Ele reprezintă 
două vîrste artistice și conceptua
le ale autorului, diferite și au
tonome.

MIHAI UNGHEANU
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TURISTIC

Zile de iarnă 
în Piatra Mare

Trenul București—Brașov e | 
plin de excursioniști, plecați 
să petreacă cîteva zile în mij
locul peisajelor montane de 
iarnă. Pînă la Predeal, în 
fiecare stație, e un furnicar 
de turiști ce urcă sau coboară- 
Noi ne dăm jos la Dîmbu- 
Morii și o luăm pe poteca ce i 
urcă spre cabana din Piatra I 
Mare. La început, pîrtia pare ’ 
destul de bună. Zăpada e înal
tă, dar urmele sînt dese și sțîl- 
pii de marcaj ne călăuzesc- 
In curînd intrăm între brazii I 
înalți încărcați de zăpadă. Ra- I 
murile lor cu cetina îngreuia- I 
tă de povară, atîrnă pînă jos. ■ 
Soarele nu răzbește prin deși- I 
mea lor. Tăcerea și singurăta- | 
tea ne împresoară. Parcă a a- 
murgit, și înaintăm ca prin- 
tr-un gang de ghețuri ce amin
tesc de ierni polare. Urmele se . 
răresc, iar mai tîrziu dispar cu I 
totul. Înaintea noastră zăpada |
e neatinsă.

Începe urcușul. Coasta e 
nămețită. Rupem cu greutate 
stratul de zăpadă înalt pînă 
la genunchi. Dar ascensiunea 
în colectiv e nu numai plă
cută, ci și antrenantă, parcă-ți 
dă puteri. Brazii au rămas de
parte, in urmă. Urcăm prin fă
get rar. După „Prăpastia 
Urșilor" panta e mai lină. 
Perspectiva se deschide larg a- 
supra depresiunii adinei, pîn'~ 
în culmile prelungi ale Pietrii 
Peisajul imaculat, e o adevă
rată feerie. Totul sclipește în 
soare, pare că ar fi nins cu 
pulberi de pietre scumpe. 
Crengile arborilor încărcate de 
chiciură își profilează dantelă
ria fină ca un filigran de cri
stal.

Orele trec pe nesimțite. Sîn- 
tem aprinși la față, dar ni
meni nu e obosit. Toți sîntem 
veseli și entuziasmați. In pă
dure seara se lasă repede și 
un vînt subțire se pornește 
dinspre creastă. Ceața prinde 
promoroacă groasă pe crengi. 
Pare că mergem printr-o pă
dure de argint din ținuturi vră
jite. Dar iată, vîntul se poto
lește și începe să ningă cu 
fulgi mari, pufoși ce par niște 
fluturași jucăuși.

Intrăm în cabană cu cojoace 
de nea și sprîncene de Moș 
Gerilă. Sîntem așteptați. Sea
ra ne trece în jocuri de caba
nă, glume, cîntece.

Dimineața, cînd soarele 
de-abia a răsărit deasupra ză
rilor, înroșește florile de 
gheață de pe geamuri, ieșim 
afară într-un iureș. Aerul e 
curat și sănătos, dar tăios de 
rece. E o dimineață minunată. 
Zăpada roză în soare și albăs
truie în umbră, sclipește în 
mii de steluțe în care joacă 
toate culorile curcubeului. 
Schiorii nerăbdători încearcă 
zăpada, evoluînd pe coasta 
albă.

Privim îneîntați. De jur-îm- 
prejur, văile, pînă in de
părtări, sînt un ocean de cețuri 
viorii, din care răsar ca niște 
insule-fantomă. culmi și creste 
strălucitoare sub platoșa de 
argint. Spre răsărit, în zare, 
se înalță purpuriu, estompat, 
Ciucașul. Către miază-zi și a- 
pus, Bucegii, cu crestele în 
stea, par un gigantic bri
liant. Spre apus, Postăvarul lu
minat orbitor, iar dincolo de
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el creasta fierăstruită a Pie- • 
trii-Craiului cu luciri de oțel.

In fața acestei priveliști mă
rețe și fantastice, toți rămi- 
nem fascinați- E un spectacol 
măreț. II vom purta în minte 
mult timp după despărțirea de 
aceste locuri care ne-au fer
mecat ochii și îneîntat inima.

con-
par- 
mai

Noile modele de cămăși de ny
lon confecționate la Întreprin
derea „Tricotajul roșu" din 
București vor lua drumul maga

zinelor in aceastd lună

Să știi să dai 
pămîntului ce-ți cere

(Urmare din pag. I)
Oamenii au ascultat, s-au 

bucurat. Prezentarea noilor o- 
biective ale planului i-au an
trenat la discuții.

— Sînt de acord că pămîn- 
turile noastre produc azi mai 
mult decît înainte — a spus 
țăranul cooperator GHEOR
GHE DOGARU. Dar, nu ne 
putem opri aici. Au fost 
locuri care au produs cu 
mult peste cifrele planificate. 
Pe ele au fost administrate 
mai multe îngrășăminte chi
mice. De aici trebuie să tra
gem învățămintele necesare. 
Am aflat din darea de seamă 
că anul trecut fondul nostru 
de acumulare a fost de 27 la 
sută din producția netă. E 
bine că am alocat sume mari 
fondului de acumulări, pentru 
că numai așa putem spori pro
ducția. Din păcate nu am 
chibzuit prea bine pe ce chel
tuim acești bani. Am ridicat, 
de exemplu, un saivan și o 
îngrășătorie de porci. Dar a- 
ceste ferme nu erau rentabi
le la noi și a trebuit să renun
țăm la ele. Nu înseamnă a- 
ceasta o risipă ? In schimb am 
fost zgîrciți la alte cheltuieli 
rentabile. Puteam și trebuia 
să fi cumpărat mai multe în
grășăminte chimice. E bine că 
proiectul de statut prevede ca 
fondul de acumulare să repre
zinte 18—25 la sută din valoa
rea producției nete.

Eficiența prașilelor meca
nice, urmate de cele manuale, 
a făcut, de asemenea, obiec
tul discuțiilor. SPIREA GEA
NA, care lucrează în brigada

a IV-a de cîmp a demonstrat 
că patru prașile mecanice ur
mate de tot atîtea manuale în 
1964, față de numai două din 
anul trecut, au adus un spor 
de 2 000 kg porumb-boabe la 
hectar.

— Datoria fiecărui țăran 
cooperator e să lucreze con
știincios în locul și perioadele 
stabilite, să respecte disciplina 
muncii așa cum prevede pro
iectul de statut. Este impor
tantă prevederea cu privire la 
retribuția suplimentară, cît și 
cea cu privire la scăderea cu 
10 la sută din numărul de zile- 
muncă efectuate de membrii 
unei brigăzi care nu-și reali
zează producția planificată din 
cauza activității lor necores
punzătoare. Dar, atît nu-i 
de-ajuns. Iată un exemplu : 
aplicînd două prașile la po
rumb, am realizat producția 
planificată ; dar dacă aplicam 
patru prașile, producția ar fi 
fost cu mult depășită. Si în 
acest caz este vorba de o res
ponsabilitate care revine ca
drelor tehnice ale cooperativei.

Statutul ar trebui 
să lămurească dacă 
in condițiile reali
zării planului de 
producție, dar cînd 
din vina cadrelor 
tehnice nu s-au exe
cutat lucrări ce ar 
fi dus Ia obținerea 
unor depășiri im
portante de pro
ducție, se aplică 
prevederile artico/ 
lulul 23.

Cu aceeași grijă au discutat 
oamenii despre dezvoltarea și 
întărirea celorlalte șecțoare.

AUREL BALABAN

De exemplu, FLORIN ANGE- 
LU, secretarul organizației 
U.T.C. din sectorul zootehnic, 
a demonstrat printr-un calcul 
economic, foarte riguros, în
semnătatea organizării unei 
îngrășătorii în flux continuu 
a tineretului taurin, cu uree și 
melasă. „Cu această metodă 
pot fi îngrășate anual — a a- 
rătat el —■ cel puțin 200 cape
te tineret taurin".

Toate discuțiile, propunerile, 
analiza temeinică făcută nou
lui plan de producție, sînt ga
ranții sigure pentru continua 
întărire a cooperativei, a creș
terii producțiilor.

Belșugul — un drum 
, pe care se merge 

numai înainte
(Urmare din pag, l)

liaabile obiectivele propuse 
pentru noul an In adunarea 
generală s-au discutat pe larg 
măsurile ce vor fi aplicate 
pentru ca aceste obiective să 
fie nu numai realizate, dar și 
depășite, după cum s-au anga
jat toți cei care au luat cuvîn
tul.

„Ne-am propus anul trecut 
să realizăm 2 600 kg porumb 
boabe la hectar Brigada pe 
care o conduc, spunea tovară
șul PETRE ȘANDRU, a obținut 
în medie 4 090 kg. Iată de ce 
sîntem siguri că vom putea 
obține mai mult decît produc
ția pe care ne-am propus-o 
pentru 1966, de 2 800 kg po
rumb boabe la hectar. Pentru 
aceasta va fi nevoie să ne or
ganizăm mai bine munea, să 
învățăm să smulgem pămîntu
lui rțrade mai bogate. Aceas

ta este una din îndatoririle 
membrilor cooperatori prevă
zute în proiectul de statut. 
Țăranii cooperatori trebuie 
„să-și îmbogățească continuu 
cunoștințele agrotehnice șl să 
le aplice în producție". Ca 
toate prevederile acestui pro
iect de statut și aceasta va 
constitui o lege pentru noi.

în cuvîntul său, PAUL 
STANCIU, secretarul comitetu
lui U. T. C. pe comună 
spunea : îndeosebi pentru ti
neri această precizare din 
statut este foarte impor
tantă întrucît lor le lipsese 
practica, experiența. Organi
zația noastră cuprinde mulți 
tineri harnici, cu dragoste de 
muncă. Uneori însă le lipsesc 
cunoștințele necesare și rezul
tatele lor nu sînt întotdeauna 
pe măsura dorințelor.

Vorbind despre stimulentul 
pe care îl constituie retribuția 
suplimentară și despre rolul ei 
în creșterea producției, tovară
șul NICOLAE ISTRATE

a propus să se spe
cifice în proiectul 
de statut ca retri
buirea suplimenta
ră să fie aplicată 
numai pentru mem
brii cooperatori ca
re au efectuat un 
minim de zile-mun- 
că stabilit de adu
narea generală.

Aprobînd în unanimitate 
documentele puse în dezbatere 
— proiectele de statut al coo
perativei agricole, al Uniunilor 
cooperatiste și al Casei de 
pensii — adunarea generală a 
hotărît în unanimitate afilie
rea cooperativei agricole de 
producție Perișoru la Uniunea 
raională a cooperativelor.



Ajutor concret, îndrumare competenta
Studierea în cadrul celor 323 

del cercuri politice U.T.C. din 
orașul Brașov, a documentelor 
Congresului al IX lea al P.C.R, 
cere din partea comitetului 
nostru orășenesc și a organi 
zatiilor U.T.C. eforturi sporite 
în ce privește îndrumarea în 
vătămîntului politic, a celor ce 
conduc cercurile.

Comitetul nostru orășenesc a 
organizat, de la începutul aces
tui an de învătămînt politic, în 
fiecare lună pregătirea propa
gandiștilor, Cu aceste prilejuri 
s-au ținut consultații, semina- 
rii și discuții metodice, a avut 
Ioc un rodnic schimb de expe
riență între propagandiști. Pen
tru ca aceștia să cunoască 
amănunțit problemele și 
sarcinile care stau în actuala 
perioadă în fata organizațiilor 
U.T.C. din Industrie, s-au orga
nizat special pentru ei expuneri 
detaliate pe această temă. Noi 
am constatat că asemenea 
expuneri îi ajută pe pro
pagandiști să contribuie la 
concretizarea, Ia legarea strîn- 
să de viată, de sarcinile speci- 

a temelor 
învătămîn-

mulțumit cu redarea unor cilre, 
a unor exemple mai mult sau 
mai puțin cunoscute, ci a in
sistat asupra unor probleme 
ca : necesitatea industrializării 
socialiste a tării noastre, rolul 
°i în dezvoltarea economiei, în 
progresul multilateral al socie 
'ătii noastre.

Nu toti propagandiștii sînl 
insă suficient de exigenti. Sînl 
cazuri cînd. lăsîndu-se furați de 
cursul discuțiilor, propagandiș
tii nu intervin la timp cu între
bări, completări, precizări, deși 
de multe ori este necesar. Așa 

întîmplat, de pildă, în cer-s-a

țiale, teoretice și practice, nu 
au fost înțelese sau au fost 
dezbătute superficial. Așa, de 
pildă, nu a fost suficient accen 
tuat rolul pe care-1 are indus 
trializarea socialistă în moder 
nizarea agriculturii, în obține 
rea unei producții agricole me 
reu mai mari.

Tendința de a trata „în fugă" 
unele probleme de mare im
portanță se manifestă și în alte 
cercuri politice U.T.C. din ora 
șui nostru. Organizațiile de ba
ză U.T.C. trebuie să manifeste 
mai multă exigență față de ac
tivitatea propagandiștilor, să în-

Pentru a veni in ajutorul ti 
.terilor, organizațiile U.T.C. au 
initial consultații în legătură 
cu Documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R., excursii si vi
zite, concursuri „Cine știe, 
răspunde" etc. La Uzina „Trac
torul", de pildă, numeroși ti
neri au participat la consultația 
in legătură cu industrializarea 
socialistă, tinută de tovarășul 
loan Drăghici, membru al co 
mitetului de partid ; asemenea 
consultații au fost ținute și Ia 
Uzinele „Steagul Roșu", „Hi
dromecanica" și în alte între
prinderi. La Uzina „Rulmentul"

eficient.. In 
să invităm 
consultații, 
și de ștat, 
consultații

Din experiența desfășurării învâțămîntului

politic U. T. C. în orașul Brașov

din secția montaj de la

fice ale tinerilor, 
dezbătute în cadrul 
tului politic U.T.C.

Firește, eficiența ajutorului 
acordat propagandiștilor se ve
rifică în cursul desfășurării în
vătămîntului politic, prin nive
lul și conținutul acestuia. în 
organizațiile U.T.C. din orașul 
nostru avem multe cercuri po
litice în care se desfășoară o 
activitate politico-educativă bo
gată în conținut. Aș putea cita 
cercurile conduse de inginerul 
loan Ghera de Ia Centrala 
I.R.T.A., Radu Constantin de la 
„Tractorul", Nicola- Oană și 
Irina Pirich de la Uzinele „Stea
gul Roșu", Stefan Fecher de la 
„Hidromecanica" și altele, în 
care au loc convorbiri intere
sante, vii, pline de conținut. In 
cercul politic U.T C. din secția 
așchiere a Uzinei „Tractorul", 
al cărui propagandist este to
varășul Constantin Radu, pro- 
blemele esențiale sînt dezbătu
te amplu, multilateral. La tema 
despre direcțiile de dezvoltare 
a tării noastre în următorii 
cinci ani, propagandistul nu s-a

eul
„Tractorul". în cadru] convor
birii despre direcțiile de dez
voltare ale tării noastre în 
anii 1966—1970, au luat cuvîn- 
tul tinerii Vasile Micu Iosif 
Țirmeș, Vasile Ivan, Gh. Pădu
re, fiecare punînd în lumină 
un aspect sau altul al temei în 
discuție. Se vedea că s-au pre
gătit, că au studiat materialul. 
Vasile Micu a vorbit despre 
lărgirea bazei de materii prime 
prin atragerea în circuitul 
conomic a unor noi resurse, 
Iosif Tirmeș despre dezvoltarea 
energeticii, Vasile Ivan despre 
amploarea investițiilor, despre 
măsurile privind diversificarea 
producției industriale (inclusiv 
a producției de tractoare) pro 
pagandistțil n-a observat însă, 

.că o serie de probleme esen

e-

drume mai atent și mai ales, 
mai competent învătămîntul 
politic U.T.C. Membrii comite
telor U.T.C. au datoria să 
participe cu regularitate la 
convorbiri, să ajute la des
fășurarea unor dezbateri 
profunde să sesizeze ce anume 
idei, noțiuni, probleme necesită 
o explicare mai detaliată spre 
a fi înțelese temeinic de toti 
tinerii. Cunoscînd în amănunt 
modul cum sînt însușite temele 
dezbătute, birourile organizații
lor de bază, comitetele U.T.C. 
din întreprinderi și instituții au 
datoria să ia măsuri practice 
pentru organizarea de consul
tații, expuneri și alte forme de 
ajutorare a tinerilor în studiul 
lor pentru însușirea temeinică 
a Documentelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

s-a organizat un concurs „Cine 
știe, răspunde 
„România 
rii 5 ani“, 
peste 250

Recent, 
rășenesc Brașov al U.T.C., ani- 
lizînd desfășurarea învătămîn
tului politic U.T.C. a 
pe lîngă 
perienta 
ganizatii 
rămîneri 
privește 
diștllor, 
îndrumarea cercurilor politice 
Nu ne putem mulțumi, de pil 
dă, cu faptul că la seminariile 
lunare organizate de comitetul 
orășenesc U.T.C., din 323 pro 
pagandiști iau parte doar 180— 
200. Programul acestor «emina 
rij nu este destul de bogat și

pe tema:
Socialistă în urmățo- 
ia care au participat 
tineri, 
biroul Comitetului o

constatat, 
bune, ex- 
unor or- 
și unele 

în ce

rezultatele 
pozitivă a

U. T C„
în urmă 

pregătirea propagan- 
în conducerea și

TELEGRAMĂ
Cu ocazia celei de-a 17-a 

aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală între Republi
ca Socialistă România și Re
publica Populară Polonă, to
varășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a 
trimis o telegramă de felicita
re tovarășului Adam Rapac- 
ki, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Po
lone. ---- -

Scenă din noua premieră cu piesa „Idolul și Ion Anapoda" 
de G. M. Zamfirescu, în interpretarea colectivului Teatrului

National din Iași

• In zilele de 39 și 
30 ianuarie în sală Fio- 
reasca II din Capitală 
va avea loc concursul 
le atletism dotat cu 
„Cupa Steaua" la care 
vor participa ătletii 
juniori de la cluburile 
Dinamo, Rapid, Steaua, 
Progresul, Clubul spor
tiv școlar, Metalul, Vo
ința. Constructorul, O- 
limpia, 
Școala 
elevi nr. 
tală.

Printre 
duse in program men
ționăm înălțime, lungi
me, greutate (fete și 
băieți) 50 m plat, 55 rn 
garduri etc.

șiViitorul 
sportivă de 
1 din Capi-

probele in-

• Aseară a părăsii 
Capitala, îndreptîndu- 
se spre Zagreb, echipa 
de polo pe apă Dinamo 
București, care la stîr- 
șitul acestei săptămîni 
va susține 
din cadrul 
lor „Cupei 
europeni".

meciurile 
semifinale- 

campionilor

CINEMATOGBAFE
VIZITA — cinemascop

rulează la Patria (orele 9,45; 
12; 14.15; 16.30; 19; 21,15).

PROCESUL DE LA Nt’RN- 
BERG — ambele serii

rulează la Republica (orele 
9,30; 13; 16,45: 20,45). Capi
tol (orele 9; 12,45; 16,30; 
21.15), Melodia (orele 9,30; 
13; 16.45; 20,15).

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 

ÎNVATATORITL din vige- 
VANO

în completare - Elemente 
pe care le ?îdim la casa 
noastră — rulează la Victo
ria (orele 9? 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Șucegj (orele 
!0 ; 13,30; 15,30: 18; 20,30 - 
în completare — Cumpără
tura). Arfa (orele 10: 12,30; 
15: 17 30; 20)

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la București
9,15; 11,30; 13,45;
18.45; 21), Grivita 
9.45: 12; 14,15; 16,30. 
21). Aurora (orele 
11,30; 13,45; 16;

cine-

(orele
18,30.
10.15;

OLD SHATTERHAND — 
măscop

rulează la Festival 
10,15; 13; 15,45;
21.15) , Feroviar (orele
13; 15,45; 18,30; 21,15), Ex
celsior (orele 9.15; 12;
14,45; 17,30; 20.15). Modern 
(orele 9.30; 12; 14.45; 17,30;
20.15) .

OAMENI ȘI DRAPELE - ci
nemascop — ambele serii

rulează la Central (orele 
9.45; 13; 16.15; 18.45; 21).

DINCOLO DE BARIERA
în completare -- Sport nr. 
6/1965 — rulează la Lumi
na (orele 10 ; 12; 14; 16; 
18.15; 20.30). Ferentari (ore
le 16; 18,15; 20,30 —
completare — Marinarii 
vietiri în Danemarca).

BOCCELUȚA
în completare — Sport

Union 
18,45;

în
so-

nr.

(orele 
16,30; 
(orele 
18,45;
9,15; 

18,15;
20.30) Volga (orele 10; 12; 
14.15, 16.30; 18.45; 21).

6/1965 — rulează la
(orele 14.30: 16.30;
21).

FATA LUI BUBE
rulează la Doina
tl,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30 
— Program pentru copii — 
ora 10). Cotroceni (orele 
14,15; 16,30; 18.45; 21).

(orele

O VINATOARE NEOBIȘNU
ITĂ — CRONICĂ LA UN 
MIRACOL — AJUTOR. MĂ 
ÎNEC — ARHITECȚI, CON
STRUCTORI, ȚESĂTORI — 
SUFERINȚELE LUI SEMIO- 
NOV — PUPĂZA DIN TEI 

rulează la Timpuri Noi (0- 
rele 10—21 în continuare).

COLINA
rulează la Lira (orele 15,30t 
18; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Giulești (orele 
10,30; 16; 18.15; 20,30), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15: 20,30 — în comple
tare — Două creioane).

SAȘA
în completare — Pionieria 
6/1965 — rulează la Dacia 
(orele 10—20,30 — în con
tinuare)

DUMINICA LA ORA 6
în completare Raliul
Dunării — rulează la Bu- 
zești (orele 16; 18; 20), To
mis (orele 10; 12; 16; 18; 20 
— în completare — Sport 
nr. 6/1965).

I

• Schiorii noștri aU 
la siîrșitul acestei săp
tămîni din nou un bo
gat program sportiv. 
„Cupa orașului Sina
ia" va reuni în zilele 
de 29 și 30 ianuarie pe 
pîrtia Valea lui Carp 
din Bucegi pe cei mai

(Urmare din pag. I)

lălăit asistă și invers. Trep
tat, cel care asistă (și de cele 
mai multe ori acest rol îl are 
elevul), se obișnuiește cu ideea 
că în producție se poate sta 
degeaba. Pe de altă parte ne- 
lucrînd efectiv își găsește alte 
preocupări. Aspectele de in
disciplină ale unor elevi, de 
plimbări inutile prin secție 
sau uzină cred că-și au și în 
această cauză. Iată de ce 
mi se pare că, Ia elevii de 
anul III. trebuie să se re
nunțe definitiv la sistemul 
de practică a elevului pe ace
eași mașină cu muncitorul. 
Instruirea pe lîngă muncitor 
să se facă asigurîndu-se elevu
lui un Ioc de muncă indepen
dent, alăturat.

Ing. NICOLAE CERNEI — 
director adjunct al Scolii pro
fesionale de pe lîngă Uzina 
„Autobuzul". Eu aș merge și 
mai departe. în 
eare s-au profilat, 
sul eă la un anumit loc de 
munca se fac aceleași opera
ții pe o durată mai mare de 
timp chiar dacă elevul lucrea
ză separat, instruirea pe 
lîngă muncitor are deza
vantaje. ProDun de aceea 
ca în astfel de cazuri să fie 
obligatoriu graficul de rotație 
sau să se recurgă la celelalte 
sisteme, de pildă, la organi
zarea practicii în brigăzi se 
parate de elevi.

Asupra acestui punct s-au 
oprit mulți dintre vorbitori 
referlndu-se la avantajele 
deosebite ale practicii elevi
lor în astfel de brigăzi. Iată 
cîteva

uzinele 
în sen-

reușit să înființăm o brigadă 
de elevi la o meserie unde se 
spunea că nu se poate face 
nimic — la sudură. După cinci 
săptămîni, băieții noștri au 
reușit să facă multe lucruri 
frumoase, să deprindă, din 
ce în ce mai bine meseria și 
chiar să aducă întreprinderii 
beneficii în valoare de 20 000 
lei. Astfel de brigăzi nu mai 
avem însă și în acest an șco
lar. Firește, înființarea lor pre
supune rezolvarea unor pro
bleme în plus : trebuie să li 
se repartizeze un maistru bi
ne calificat, să li se dea lu
crări, special defalcate din 
plan, în care să se țină sea
ma și de anumite cerințe di
dactice ale pregătirii elevilor 
ș.a.m.d. Conducerea uzinei a 
făcut studii care au dovedit că 
sînt posibilități de organizare 
a brigăzilor dar înființarea lor 
întîrzie nejustificat.

Sînt de părere că Direcția 
personal și învătămînt din 
ministerul nostru ar putea 
obliga conducerea întreprin
derii să pună în practică re
comandările făcute în această 
privință.

păreri

Ing.Ing. COSTIN MORĂRES- 
CU directorul Grupului șco
lar „Vulcan" : Anul trecut, în 
ultimul trimestru școlar, am

Prof, emerit GHEORGHF- 
DIACONU, directorul Școlii 
„Grivița roșie" : Incontestabil, 
organizarea brigăzilor de e- 
levi prezintă multe avantaje. 
Aș vrea să adaug, printre al
tele, că în asemenea colec
tive viitorii muncitori vor fi 
interesați nu numai să-și for
meze deprinderi concrete de 
muncă, ci și să realizeze un a- 
numit plan de producție. însuși 
nivelul calitativ al activității 
lor practice în uzină poate fi 
apreciat mai bine, la valoa
rea reală. Ar fi apoi mai les
ne de exercitat și controlul 
muncii elevilor din toate 
punctele de vedere.

Prezentarea scrisorilor de acreditare

dela FacultateaExamen

tizicâ din Capitală

propunem 
expuneri, 
de partid 

de știinjă, 
dezvolte o 
legate de

viitor ne 
să tină 
activiști 

oameni 
, . care să i 

seamă de probleme 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
să organizăm mai frecvent dis
cuții metodice. S-a subliniat, 
de asemenea, faptul Că unele 
organizații U.T.C. nu contro
lează, nu ajută și nu îndrumă 
în mod competent învățămîn- 
tuT politic U.T.C. Deși membrii 
biroului, activiștii comitetului 
orășenesc U.T.C. au fost re
partizați în cîteva din cele mai 
mari organizații U.T.C. pentru 
a controla și îndruma activita
tea cercurilor politice, în une
le cazuri această „repartizare" 
a existat doar pe hîrtie. Invă- 
tînd din aceste lipsuri, biroul 
comitetului orășenesc U.T.C. a 
luat măsuri pentru îmbunătă
țirea controlului. Vom asigura 
participarea periodică a mem
brilor biroului, a activiștilor 
noștri la convorbiri. Pe baza 
cunoașterii permanente, concre
te a conținutului activității 
cercurilor politice, vom îndruma 
și ajuta comitetele U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, orga
nizațiile de bază să ia măsurile 
necesare, să organizeze acele 
acțiuni care să ducă la aprofun
darea cunoștințelor, Ia însuși
rea de către toți tinerii a idei
lor, a problemelor studiate. în
făptuirea acestor măsuri, îmbu
nătățirea muncii de control și 
îndrumare, va trebui să asigure 
ridicarea nivelului învătămîntu
lui politic U.T.C în orașul nos- 
'rit la înălțimea sarcinilor tra» 
ate de partid.

AUREI LUNGI! 
secretar al Comitetului 

orășenesc Rrașov al U.T.C.

buni „alpini" in trunie 
cu Cornel Tăbăraș și 
Kurt Gohn. Simbătă se 
va deslășura proba de 
slalom special iar du
minică cea de slalom 
uriaș.

Peste 100 de juniori 
din diferite localități 
ale țării se vor întrece 
în cadrul „Cupei spe
ranțelor' la probe nor
dice. Competiția se va 
disputa în zilele de 
simbătă și duminică la 
Vatra Dornei. La Poia-

na Brașov în „Cupa 
Dinamo' își vor dispu
ta întlietatea londiștii 
seniori și săritorii de 
la trambulină.

• Două echipe ro
mâne de fotbal susțin 
astăzi intllniri interna
ționale. La Barcelona, 
în „Cupa orașelor tir- 
guri'. Steagul Roșu

intllneste In 
meci al turului 
Espannl Barce

Brașov 
primul 
trei pe 
tona

Selecționata de 
neret are astăzi 
adversar în cadrul 
unghiularului din 
lia, selecționata 
trial.

ti
es 

t ri- 
lfa-

Aus-

Bad-• In localitatea 
Wiessee s-a desfășurat 
în prezența a 4 000 
de spectatori un con
curs international de 
schi în nocturnă. Pro
ba de slalom special la 
bărbați a revenit cu
noscutului schior fran
cez Jean-Claude Kilty- 
La femei, pe primul 
loc s-a clasat reprezen
tanta Elveției — Edith 
Uildtbrandl.

• Federația de spe
cialitate maghiară a 
stabilit programul jocu
rilor de pregătire pe 
care selecționata de 
fotbal a R. P. Ungare 
le va susține în vede
rea participării ei la 
campionatul mondial 
din Anglia.

Fotbaliștii i 
vor susține 12 
de . verificare 
teren propriu 
deplasare).

maghiari 
intllniri 

(5 pe 
i și 1 în

ianuarie a.c., preșe
dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a pri
mit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Argentina, 
Roberto Alfredo 
oare și-a prezentat 
de acreditare.

Cu acest prilej 
cuvîntări ambasadorul Repu
blicii Argentina și președin
tele Consiliului de 
Republicii Socialiste 
rția, Chivu Stoica.

După ceremonia 
rii scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de

Bernardo 
Messina, 
scrisorile

au rostit

Stat al
Româ-

prezentă-

Stat, Chivu Stoica, a avut o 
convorbire cordială cu am
basadorul Republicii Argenti
na, Bernardo Roberto Alfredo 
Messina.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corne
lii! Mănescu, ministrul aface
rilor externe

Ambasadorul argentinian a 
fost însoțit de Rodolfo Benja
min Serigos prim-secretar. și 
Hernan Sixto Fornandez. al 
treilea secretar ai ambasadei.

magistrala calității
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

Semnarea
perioada

tratativelor, care 
într-o atmosferă

în urma 
au decurs 
de prietenie și deplină înțe
legere reciprocă, la data de 
25 ianuarie s-a semnat 
dul comercial pe lungă 
tă, pentru perioada 
1970, între Republica 
listă România și Republica 
Populară Ungară.

Acordul a fost semnat din 
împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia de către ministrul comer
țului exterior, Gh. Cioară și 
din împuternicirea guvernu
lui Republicii Populare Unț 
gare de către ministrul co
merțului exterior, J. Biro.

In aceeași zi a fost semnat 
și Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Ungară pe anul 1966. Pentru

Acor- 
dura- 
1966— 
Socia-

acest 
lum 
furi 
1965.

an s-a stabilit 
al schimbului de 

majorat față de

un vo
mă r- 
anul

★
Ministrul comerțului 

rior, Gh. Cioară, a oferit 
acest prilej un dineu.

Seara, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, J. Vince, 
a oferit un cocteil.

(Agerpres)

exte- 
cu

Deșt nu participă nemijlocit 
la lucrările de exploatare 
din mină, colectivul Uzinei 
de reparat utilaj minier din 
Petroșani, aduce o contribu
ție importantă la creșterea 

producției de cărbune.
In imagine : membrii echipei 
condusă de montorul Gheor- 
ghe Teteleș execută ultimele 
finisări la o combină minieră

(Agerpres)

2000 de ore în uzină

în discuții s-a exprimat și 
altă propunere : elevii dino

anul II (în special strungari, 
frezori, rabotori etc) să fie 
reuniți într-un fel de atelier- 
școală care să facă parte din- 
tr-o secție productivă a uzinei. 
Pregătirea elevilor, din punct 
de vedere practic, ar da re
zultate foarte bune. într-un 
asemenea atelier, elevii ar 
avea de realizat, sub condu
cerea maiștrilor-instructori, o 
parte din sarcinile de plan 
ale uzinei lucrînd efectiv la 
mașini în tot timpul practi
cii.

De fapt, intenții, de a pune 
în practică o propunere oare
cum asemănătoare au existat. 
Direcția personal și învăță
mânt din M-I.C.M a prevăzut 
în planurile de învătămînt, îm
bunătățite în vara lui 1965, 
utilizarea în acest sens a ac
tualelor ateliere-școală de 
strungărie și freze. S-a pornit 
de la ideea că utilajele din 
aceste ateliere nu sînt folosite 
în primul trimestru școlar de 
elevii anului I. Drept urmare, 
se propunea ca instruirea prac
tică a elevilor din anul II să 
se facă un trimestru în aceste 
ateliere, cu instructori din u- 
zină.

Cum s-a dat însă curs aces
tei propuneri ? Direcția gene
rală metodică a învătămîntu
lui profesional și tehnic din 
Ministerul învățămîntului n-a 
aprobat nici măcar expert-

sînt folosite?
mental propunerea. Ea a pre
ferat ca utilajele din atelierele 
școală, în bună măsură utilaje 
corespunzătoare acestui scop, 
să stea nefolosite un întreg tri
mestru.

DOMIȚIAN TURCHINA, di
rector adjunct, la Grupul șco
lar „23 August": Adevărul e că 
viitorii muncitori sînt mai 
bine și mai metodic pregătiți 
în anul I pentru că au la dis
poziție un atelier-școală și în 
plus maiștri 
experiență în 
lor. Dar 3i în 
la practică 
suficient Ioc 
ne. Cred că n-ar trebui 
scăpat din vedere modul 
în care sînt cointeresați 
muncitorii, maiștrii și chiar e- 
levii. Instruirea unui elev este, 
firește, o sarcină în plus pen- . 
tru muncitor și încă o sarcină 
deosebit de importantă și de 
complexă, Or. modul cum se 
face în prezent stimularea ma
terială a muncitorilor care se 
ocupă de calificarea elevilor, 
nu este... stimulativ.

Muncitorul primește recom
pensa respectivă o dată Ia un 
an. Propun ca verificarea tri
mestrială a elevului prin proba 
practică să fie mai riguroasă, 
să reflecte real nivelul de pre
gătire atins de acesta șl cu un 
asemenea prilej șă fie remune
rat și muncitorul.

instructori cu 
instruirea elevi- 
anul II cînd trec 
în uzină este 
pentru mai bi- 

că n-ar 
vedere 

sînt

Propun, de asemenea, ca Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul 
învățămîntului, în colabo
rare cu ministerele de re
sort, să studieze posibilitatea 
stimulării materiale a maiștri
lor de atelier sau șefi de sec
ție unde se obțin rezultate 
foarte bune în pregătirea vii
torilor muncitori.

★
Am expus cîteva din păre

rile și punctele de vedere ex
primate, fără a avea, desigur, 
pretenția de a epuiza toate 
problemele ce se pun în legă
tură cu organizarea și îndru
marea elevilor școlilor profesi
onale în timpul 
zină.

încercînd să 
deiie principale 
noastre ne găsim în fața cîtor 
va constatări :
• Formele prin eare se orga

nizează practica elevilor în u- 
zine nu pot fi, în nici un caz. 
comune pentru toate școlile și 
întreprinderile și nici măcar în 
toate sectoarele sau secțiile u- 
nei întreprinderi. Ministerul 
învățămîntului, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și ceilalți factori care răs
pund de formarea viitoarelor 
cadre de muncitori, ar trebui 
să țină seama în mai mare 
măsură de acest lucru.

• Multe din deficiențele con
statate în legătură cu practica 
elevilor școlilor profesionale 
își an cauza în nerespectarea 
de către conducerile unor în-

țrepnnderi a instrucțiunilor 
elaborate în acest sens, în ne- 
aplicarea lor în funcție de 
condițiile și posibilitățile con
crete din fiecare uzină. Este 
nevoie în această privință de 
o strînsă și mai eficientă co
laborare a întreprinderii cu 
școala pe care o tutelează sau 
cu cea de unde are elevi veniți 
în practică. In mod deosebit 
este necesar ca lucrătorii Di
recției personal și învățămînt 
din M.I.C.M., precum și Direc
țiile respective din Ministerul 
învățămîntului să exercite un 
control mai riguros și să tragă 
la răspundere atît școala cît și 
întreprinderea pentru orice a- 
batere sau neaplicare a in
strucțiunilor și îndrumărilor 
date.

practicii în u-

desprindem 1- 
ale dezbaterii

• Dezbaterile au evidențiat 
multiple posibilități de sporire 
a eficacității practicii în pro
ducție a elevilor. S-a vorbit 
despre avantajele și dezavan
tajele instruirii pe lîngă mun
citor, 
poate 
cest 
zarea 
loc cu muncitorii, despre prac
tica celor din anul II, într-un 
trimestru, în ateliere-școală cu 
plan de producție din partea 
întreprinderii ș.a.m.d. Conside
răm că de o atenție deosebită 
ar trebui să se bucure ideea 
organizării mai multor brigăzi 
separate de elevi conduse de 
un muncitor sau maistru — 
instructor. Asemenea brigăzi 
pot avea un mare rol și o e- 
ficacitate deosebită în forma
rea muncitorilor de mîine, în 
cointeresarea lor pentru a în
văța cît mai bine meseria.

despre locurile unde se 
și nu se poate aplica a- 
sistem, despre reparti- 
elevilor în brigăzi la un

• Pornind de Ia faptul că 
mulți elevi fac practica în pro
ducție pe lingă un muncitor 
găsim că acest sistem nu este

peste tot folosit așa cum tre
buie. Sînt multe cazuri cînd 
muncitorii care instruiesc ele
vii fac parte din organizațiile 
U.T.C. Ele vor trebui să anali
zeze cum se ocupă muncitorii- 
instructori, membri U.T.C. de 
viitorii lor tovarăși de muncă, 
cum ii ajută să deprindă, pas 
cu pas, tainele meseriei.

• In centrul muncii de edu
cație comunistă pe care orga
nizațiile U.T.C. din școli o 
desfășoară în rîndurile elevilor 
trebuie să stea cultivarea dra
gostei pentru meserie, a răs
punderii elevilor pentru însu
șirea ei. Indrăgindu-și cu pa
siune profesia viitorul munci
tor va fi, neîndoielnic, intere
sat să se pregătească temeinic.

• Un mare rol are colabo
rarea strinsă ce trebuie să e- 
xiste între organizațiile U.T.C. 
din școlile 
cele 
una 
nente 
zații

din i 
din 

ale 
de a

profesionale și 
întreprinderi. Este 
datoriile 

acestor 
. iniția

perma- 
organi- 
aețiuni ' 

comune pe diverse laturi care 
țin de formarea unui viitor 
muncitor destoinic, capabil să 
facă față cu succes sarcinilor 
de plan. împreună, organiza
țiile U.T.C. trebuie să ia mă
suri care să țintească dezvolta
rea răspunderii elevilor pentru 
locul pe care îl vor ocupa 
mîine în rindurile clasei mun
citoare.

Peste 310 000 muncitori vor 
fi, în următorii cinci ani, pre
gătiți prin școlile profesionale. 
Mulți dintre absolvenți vor lu
cra în industria construcțiilor 
de mașini. Atenția și grija fată 
de ceea ce învață ei acum, pe 
băncile școlilor, modul 
re-și folosesc orele de 
că trebuie să constituie 
importante pe agenda 
tivități a întreprinderilor și 
școlilor, a organizațiilor U.T.C.

tn ca- 
practi- 
puncte 
de ac-

Despre acțiunile care vor fi 
initiate anul aceșta de comite
tul U.T.C., menite să ducă Ia 
realizarea angajamentelor lua
te, ne-au vorbit tovarășii Dio- 
niște Nedea, secretarul comi
tetului U.T.C. și inginerul 
Mihai Scorțeanu, responsabil cu 
producția și calificarea în co
mitetul U.T.C.

„Măsurile inițiate de noi — 
ne relata tovarășul Nedea — 
urmează pas cu pas planul de 
măsuri tehnice și organizatorice 
stabilit de conducerea între
prinderii. Cele mai multe o- 
biective din acest plan urmăresc 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor. Pentru vagoa
nele de călători se prevede tre
cerea la reproiectarea unor sub- 
ansamble și folosirea pe scară 
mai largă a materialelor plas
tice in 
pentru

Fără 
vizează 
constructor-șet. La acest grup 
de proiectări lucrează mulți 
ingineri tineri, membri ai 
organizației noastre. Pentru a-i 
sprijini in realizarea la timp 
a noii tehnologii. împreună cu 
cabinetul tehnic am stabilit ca 
acestor tineri să le fie repar
tizate spre studiu în cadrul „Zi
lei tehnicianului" teme legate 
tocmai de rezolvarea sarcini
lor amintite mai sus. Cabinetul 
tehnic a ales documentația ne
cesară și a pus-o la dispoziție,

Pornind de la exigențele tot 
mai mari pe care beneliciarii 
le formulează față de aspectul 
vagoanelor, conducerea a sta
bilii ca tot în acest an să se 
experimenteze și să se aplice 
vopsirea sub presiune a vagoa
nelor descoperite pe 4 osii. 
Serviciul tehnologic a și înce
put lucrările de punere la punct 
a noii metode de vopsire. A- 
tenția noastră se îndreaptă, fi
rește, spre însușirea de către 
tineri a noului 
Nu ne rezumăm 
atit. Așa cum 
dat și în alți ani, 
aplicarea acestui procedeu vpm 
invita ingineri din cadrul ser
viciului tehnologic care vor 
explica tinerilor noua metodă, 
eficiența sa economică, intr-un 
ciclu de 2—3 lecții in afara 
cursurilor de ridicare a califi
cării. tmpreună cu maiștrii din 
secții și cei mai buni muncitori 
vom organiza demonstrații 
practice la locul de muncă",

— în anul 1966. trebuie să 
se asigure creșterea producti
vității muncii cu peste 14 la 
sută fată de anul 1965 Ce con
tribuție își va aduce tineretul 
la realizarea acestui obiectiv ?

—- S-au relevat — ne răspun
de tovarășul Scorțeanu — o șe
fie de măsuri care prevăd me
canizarea anumitor operații ce 
necesită un volum mare de 
muncă, îmbunătățirea tehnolo
giei in vederea executării mai 
rapide a diferitelor repere și 
subansambluri. Atenția noastră 
va ti insă, In principal, Îndrep
tată spre întărirea disciplinei in 
muncă. Aici avem importante 
rezerve. Unii tineri nu folosesc 
Încă gospodărește cele 480 mi
nute de muncă Pentru dezvol
tarea răspunderii personale a 
tinerilor, ne-am propus si 
Inițiem pe această temă discuții 
tn adunări generale deschise — 
la care vom invita maiștri și 
ingineri din conducerea secții
lor Vom milita pentru sporirea 
răspunderii tinerilor tată de în
grijirea și funcționarea mașini. 
Iar, stimularea interesului lor 
pentru folosirea cu grilă a fie
cărei bucăți de metal In acest 
scop ne-am propus sâ 
experiența acumulată 
mai buni muncitori.

Măsurile stabilite de 
cerea Întreprinderii, < 
inițiate de organizația 
demonstrează că angajamentele 
luate de colectivul Uzinei de 
vagoane din Arad sînt studiate 
în profunzime, se bazează pe 
încrederea pe care colectivul 
de aici, în frunte cu comuniștii, 
o are în posibilitățile și price
pere sa, și, ca atare, sînt pe 
deplin realizabile.

special a polistirenului 
izolații.
Îndoială, aceste sarcini 
in primul tind serviciul

procedeu. 
numai la 

am proce- 
tnainte de

folosim 
de cei

condu- 
actiunile 

U.T.C.



Congresul
Tensiune

R. S. CEHOSLOVACĂ. — La Uzinele Skoda din Plzen

sud-coreene

minunată 
numai 10 km 
Odra, se află 

Gora (Mun-

Azi se împlinesc 17 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Romania și Polonia.

hot

I

comuniștilor
în iimfiientrele

Centrele universitare 
sud-coreene cunosc din 
nou (fenomen de altfel 
frecvent) o atmosferă de 
încordare. Tensiunea per
manentă care opune ma
sa studențească politicii 
antipopulare a autorități
lor de Ia Seul, a luat for
me mal ascuțite ca urma
re a așa numitului caz 
„al celor zece". Este vor
ba de arestarea, la înce
putul acestei luni, a unui 
grup de zece student! de 
Ia Universitatea din Pu
san.

Succesul primului spectacol al artiștilor 
Washington

romani, prezentat la

D

Ansamblul de cintece și dansuri 
românești „Ciocirlia", care in prezent 
întreprinde un turneu prin Statele 
Unite a prezentat luni seară, la Was
hington, primul din spectacolele pe 
care le va susține. Referindu-se la a- 
cest spectacol inaugural, agenția 
United Press International relatează 
că „ansamblul folcloric românesc a 
primit aprecieri entuziaste".

Jean Battey, în ziarul „WASHING- 
TON POST", a elogiat „spectacolul 
vioi și strălucitor" pe care l-a prezen
tat grupul de artiști români și a ară
tat că „vitalitatea este atributul pel 
mai izbitor al grupului, iar aceasta 
este însoțită de cel mai bun umor și o 
impecabilă montare" Costumele bo
gat împodobite erau incintătoare... 
Soliștii instrumentiști alcătuiau un 
grup virtuos... Farmecul molipsitor și

ansamblului folcloric ro-vitalitatea
mânesc își vor ciștiga, desigur, prie
teni și admiratori in cursul turneu
lui".

Cronicarul ziarului „WASHING
TON EVENING STAR", Joyce War
ren, a descris spectacolul ansamblu
lui românesc ca pe „o explozie de 
veselie". „O astfel de perfecțiune a 
dansului, ca aceea a ansamblului ro
mânesc, scrie ziarul, se poate obține 
acolo unde există o veche și tradi
țională școală, care sprijină pe dansa
tori, sau acolo unde, așa cum este ca
zul cu acest ansamblu, există o țară 
în care peste un milion de oameni 
participă la mișcarea artistică de a- 
matori. Românii au încintat un public 
numeros și entuziast. Sperăm că vor re
veni curînd pentru a prezenta noi 
spectacole".

ROMA 25. — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite: Marți dimineața 
s-au deschis în marea sală a 
Palatului Eur lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian.

După deschiderea lucrărilor 
a fost evocată figura lui Pal- 
miro Togliatti și s-a păstrat 
un minut de reculegere.

Congresul a adoptat urmă
toarea ordine de zi: 1. 
portul „Pentru pace, 
înaintarea pe calea 
spre socialism, o nouă majori
tate democratică, unitatea for
țelor muncitorești și socialis
te" ; 2. — Modificări la statu
tul partidului; 3. — Algerea
noilor organe conducătoare și 
de control ale partidului.

Secretarul general al P.C.I., 
Luigi Longo, a prezentat ra
portul la primul punct al or- 
dinei de zi. In cursul după- 
amiezii au avut loc lucrările 
diferitelor comisii, urmînd ca 
miercuri dimineața să încea
pă dezbaterea generală pe 
marginea raportului politic.

— Ra- 
pentru 

italiană

in relatările corespondenților a- 
Sențiilor occidentale de presă 
acreditați în capitala sud-coreea- 
na aflăm că grupul de studenți 
arestați au răspîndit manifeste și 
au înaintat ministrului educației 
naționale o petiție în care pro
testează împotriva trimiterii ti- 
nerilor sud-coreeni în Vietnamul

de sud. Aceleași agenții de presă informează 
și despre capul de acuzare cu care studenții 
patrioți au fost trimiși în fața tribunalului • 
„încercare de răsturnare a guvernului ; aten
tat împotriva statului". Pare ridicol, dacă 
n-ar fi sinistru. Cei zece tineri riscă, în cel 
mai bun caz, zeci de ani de temniță.

Concepută, evident, ca o nouă acțiune de 
intimidare a studențimii, înscenarea judici
ară de Ia Pusan are un efect direct contrar 
celui scontat de autorități. Mișcarea studen
țeasca împotriva sacrificării tineretului sud- 
coreean în agresiunea americană din Viet
nam crește în amploare. Un nou și puternic 
val de manifestații și acțiuni studențești se 
semnalează în aproape toate centrele și in
stituțiile de învățămînt. 1 700 de studenți 
din Seul s-au întrunit intr-un miting, în po
fida interdicției poliției. Ei au cerut imedia
ta eliberare a colegilor lor din Pusan. Rupînd 
cordoanele poliției și armatei, infruntînd bas
toanele de cauciuc și grenadele cu gaze la
crimogene, ei au demonstrat trei ore pe stră
zile centrale ale capitalei cerînd înapoierea 
unităților sud-coreene trimise în Vietnamul 
de sud. La universitatea din Pusan studen
ții au declarat grevă, anunțînd că nu se vor 
înapoia la cursuri pînă la eliberarea colegi
lor lor arestați.

Autoritățile încearcă, din nou, vechea lor 
armă : represiunile. într-un ordin al Minis
terului Educației Naționale se proferează a- 
menințarea „închiderii preventive" a univer
sităților Yonse și Korea, două dintre cele mai 
importante instituții de învățămînt superior 
din țară. Respectivul ordin a primit o ripostă 
demnă din partea universitarilor sud-core
eni. La o reuniune a reprezentanților studen
ților din 13 universități, ținută la Seul, s-a 
adoptat hotărîrea de a se lansa o campanie 
de semnături pe o rezoluție cuprinzînd trei 
revendicări:

1. Să se pună capăt participării sud-co- 
reene la agresiunea americană. în Vietnam.

2. Să înceteze represiunile împotriva stu
denților și amestecul poliției în facultăți.

3. Să fie anulate noile majorări de taxe u- 
niversitare și să se aloce fonduri universită
ților, redueîndu-se cheltuielile militare împo
vărătoare.

La numai șase zile de la lansarea ei, la 15 
ianuarie, rezoluția purta peste 5 000 de sem
nături ale studenților. Zeci de membri ai 
corpului didactic universitar, oameni de știin
ță de prestigiu, au ținut șă-și adauge semnă
tura, să-și exprime adeziunea la revendică
rile studențești.

Corespondentul ziarului „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG" la Seul scrie că în capitala sud- 
coreeană se așteaptă noi frămintări studen
țești. „Personalități din Ministerul Educației 
Naționale — semnalează ziarul elvețian — 
se tem ca amenințările și forța să nu agrave
ze situația". Nu s-ar putea spune că aseme
nea temeri sînt nejustificate.

Roma: Moro a fost însărcinat
cu formarea noului guvern

ROMA 25. — Corespondentul Agerpres, I. Mărgi- 
neanu, transmite : După consultările avute timp de 
patru zile cu personalități ale vieții politice italie
ne, cu președinții Camerei și Senatului și cu liderii 
partidelor politice, președintele republicii, Saragat, 
l-a însărcinat marți pe Aldo Moro cu formarea nou
lui guvern.

Intr-o declarație făcută la ieșirea din Palatul Qui- 
rinale, Moro a arătat că guvernul va fi constituit pe 
baza coaliției de centru-stînga, în care scop este 
necesară o „clarificare a pozițiilor și a viitorului 
program guvernamental".

în cursul după-amiezii de marți, noul prim-minis- 
tru a început consultările cu reprezentanții celor 
patru partide care urmează să facă parte din coaliția 
de centru-stlnga.

Potrivit observatorilor politici, noua fază a con
sultărilor privind rezolvarea crizei se anunță deose
bit de dificilă, ținînd seama de contradicțiile exis
tente atît între partidele participante la coaliție, cit 
și între curentele divergente din partidul democrat- 
creștin.

Dezbateri
la Westminster

Marți după-amiază, Parlamentul britanic și-a 
luat activitatea după o întrerupere de mai bine 
o lună prilejuită de vacanța de iarnă. Lucrările 
tualei sesiuni cuprind examinarea în continuare 
unor probleme curente din programul legislativ,, prin
tre care planul de reorganizare industrială. Textul 
cuprinde, de altfel, un proiect de dezvoltare pentru 
mai multe regiuni ale țării, dintre care unui privind 
regiunea Huli, lucru considerat firesc avînd în ve
dere că în această circumscripție electorală vor 
avea loc la 27 ianuarie alegeri parțiale, considerate 
drept cruciale pentru guvern.

In cercurile laburiste predomină părerea că pozi
ția guvernului în Parlament, cit și în rîndurile opi
niei publice, va fi întărită în urma unei eventuale 
victorii în circumscripția Hull-North. Despre o ase
menea ipoteză scrie „Guardian", marți, care afirmă 
că „puțini lideri ai partidului conservator cred că 
opoziția va putea infringe într-adevăr guvernul în 
alegerile de la Hull".

VIETNAMUL DE SUD. — Una din numeroasele tragedii, ur
mare a politicii intervenționiste americane

R.P.D. Coreeană
Recoltă bogată 

de bumbac

EM. RUCĂR

Abia reîntors la Londra după o lungă 
călătorie întreprinsă în trei țări ale Ame
rică de Sud, ministrul englez al afacerilor 
externe, Michael Stewart, însoțit de data 
aceasta de ministrul apărării, Denis Healey, 
traversează din nou Oceanul Atlantic. Țin
ta călătoriei lor este acum Washingtonul 
unde la 27 ianuarie vor avea convorbiri 
cu secretarul Departamentului de Stat, 
Dean Rusk, și cu ministrul american al a- 
părării, Robert McNamara. Ziarul ameri
can „THE CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" este de părere că cei doi miniștri 
britanici „vor fi primiți fără fanfare" în ca
pitala federală a S.U.A. In schimb, îi aș
teaptă un dosar voluminos care, în esență, 
privește „strategia anglo-americană la est 
de Suez".

In cercurile politice din 
Londra se apreciază că 
conversațiile anglo-ame- 
ricane capătă o importan
ță particulară în lumina 
revizuirii generale a strate
giei britanice Ia care pro
cedează în prezent guver
nul Wilson și al cărei re
zultat depinde, în mare 
parte, de atitudinea State
lor Unite față de angaja
mentele militare ale Marii 
Britanii în Orientul mijlo
ciu și în Asia de sud-est. 
Se întrevăd tratative asupra 
unor probleme în care atît 
S.U.A. cît și Anglia sînt 
profund interesate, păs- 
trîndu-și însă fiecare rezer
vele respective. După pă
rerea lui Arthur Gavshon 
corespondentul la Londra 
al agenției ASSOCIATED 
PRESS, cei doi miniștri 
britanici „vor da asigurări 
administrației Johnson că 
Anglia dorește să-și men
țină bazele sale militare de 
la Hong Kong, Aden, Sin
gapore ca și din alte punc
te la est de Suez". Dar 
aceeași agenție consideră 
că Stewart și Healey „sînt 
gata să ofere împărțirea 
sarcinilor lor militare cu 
cele ale americanilor . în

Pacific și Oceanul Indian". 
Aceasta întrucît, după

de 7 000 mile și ține mo
bilizați 72 000 de militari, 
400 avioane, 80 de nave 
de război la un cost de 900 
milioane dolari anual. în 
consecință, se caută acum 
o „împărțire a sarcinilor 
și bineînțeles, a cheltuieli
lor".

în fapt, Statele Unite nu 
sînt împotriva unei partici
pări a lor la menținerea u- 
nei „prezențe occidentale" 
în regiunea de la est de 
Suez. Ele vor chiar să și 
lărgească această „prezen
ță" prin încheierea unui 
pact militar între Anglia, 
S.U.A. și țările membre ale 
Commonwealthului din a- 
ceastă regiune. Proiectul u-

Motivele unei

lntr-o 
vale, Ia 
de riul 
Zielona
tele Verde), capitala 
voievodatului cu ace
lași nume Întemeiată 
în secolul al XIII-lea 
de Boleslaw cel Mare.

Orașul este așezat 
într-o regiune pito
rească și bogată în 
care dăinuiesc vestigi
ile istorice ale piaș
trilor — întemeietorii 
statului polonez.

In trecut, locuitorii 
acestui ținut se ocu
pau cu artizanatul, in
spirați fiind din fru
musețile naturii.

Climatul cald este 
foarte prielnic culti
vării viței de vie. Pod
gorii renumite se în
tind chiar pînă in 
centrul orașului. Prin
tre alte vinuri vestite 
și peste hotare aici se 
fabrică mult căutatul 
„winiak", un fel de 
coniac polonez. In fie
care an, 
toamnei, 
Gora se 
cu mare 
viilor. Anul trecut săr
bătorile s-au desfășu
rat sub simbolul „Cior
chinele de aur", 
fost organizate cu 
cest prilej diverse 
stivități muzicale 
un simpozion de artă 
plastică. Zielona Gora 
a fost pavoazată cu 
drapele alb-verzi, a- 
vind pe ele un cior
chine de aur Mi s-a 
explicat: „Albul sim
bolizează tradiția țe
săturilor, verdele — 
bogăția pădurilor, iar 
ciorchinele de aur — 
un discret omagiu a- 
dus lui Bachus".

Si, pe bună drep-

la sfîrșitul 
Ia Zielona 

sărbătorește 
fast culesul

Au 
a- 

fe- 
și

tate, bogăția regiunii 
n-o constituie numai 
viile. Pădurile, care 
cuprind 42 la sută din 
suprafața voievodatu
lui, furnizează materia 
primă, dau celuloză 
pentru fabrica de la 
Kostrzyn — cea mai 
mare din tară. Nume
roasele lacuri existen
te constituie o exce
lentă bază pentru dez-

ductivitătii. Este o fa
brică mare, modernă, 
de o deosebită însem
nătate pentru econo
mia națională a Polo
niei.

Poziția geografică a 
acestei regiuni a făcut 
ca istoria ei să fie 
foarte agitată. De-a 
lungul secolelor, ea 
a suferit multe distru
geri, în special în pe
rioada ultimului război 
mondial. In anii con
strucției socialiste oa
menii au 
rîvnă, au 
orașele,

muncit cu 
reconstruit 

au construit

10-lea metru de țesă
tură de lină din întrea
ga țară.

25 la sută din lo
cuitorii regiunii mun
cesc în fabrici. Majo
ritatea lor sînt tineri: 
70 la sută n-au depă
șit 30 de ani. Pe mă
sura necesităților se 
construiesc noi locu
ințe și așezăminte so
ciale. Numărul locui
torilor din capitala 
voievodatului s-a du
blat față de perioada 
antebelică, ajungind 
pină la aproape 
60 000.

Zielona Gora-voievodat

in plină dezvoltare

voltarea gospodăriei 
piscicole.

Nici cărbunele și 
nici petrolul nu lip
sesc. După descoperi
rea bogatelor zăcă
minte de cărbune 
brun și a celor de cu
pru — lingă Glagow, 
în primele zile ale Iui 
noiembrie 1961 în sa
tul „Ryvak“ a țișnit 
țițeiul. Noile exploa
tări au deschis voie
vodatului largi pers
pective de dezvoltare. 
Minele de cărbune 
brun de Ia „Zarg“ și 
sondele de petrol de 
la „Rybak" sînt cu
noscute ca fruntașe în 
ce privește producti
vitatea, iar întreprin
derea de fibre sinte
tice „Stilon” de la 
Gorzow este renumi
tă prin cea mai dina
mică creștere a pro-

noi, și, tavori- 
și de bogă- 

naturale, au iz-

altele 
zaț! 
(iile 
butit să facă din voie
vodatul Zielona Gora 
unul dintre cele mai 
înfloritoare.

Alături de unitățile 
amintite am mai putea 
menționa întreprinde
rile metalurgice „Zas- 
tal", care produc va
goane de marfă și a- 
paratură pentru indu
stria chimică, o între
prindere textilă unde 
lucrează în prezent 
3 000 de lucrători și 
care dă anual peste 8 
milioane metri țesă
turi, fabrica de țesă
turi tehnice (pinze 
oentru anvelope) „No
ua Zaganska" și al
tele. La Zielona Gora 
se fabrică în prezent 
fiecare al 5-lea vagon 
de marfă și fiecare al

Unul din cele mai 
recente evenimente 
petrecute la Zielona 
Gora l-a constituit 
inaugurarea școlii su
perioare de ingineri, 
prima de acest fel din 
voievodat. La con
strucția acestui edifi
ciu o importantă con
tribuție și-a adus-o și 
tineretul. In această 
școală și-au Început 
studiile 210 
In viitorii ani, 
mărul lor se va 
zeci, crescind 
nuu numărul cadrelor 
specializate necesare 
dezvoltării pe mai de
parte a economiei re
giunii și a Poloniei so
cialiste in ansamblu.

tineri, 
nu- 
în- 

conti-
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Neînțelegerile

Fulbright-Rusk
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a fost au
diat timp de trei ore de mem
brii Comisiei senatoriale pen
tru probleme externe în le
gătură cu evoluția situației 
din Vietnam. Cu toate că au
dierea a avut loc cu ușile în
chise, s-a aflat că între Rusk 
și președintele Comisiei, se
natorul William Fulbright, 
s-au ivit neînțelegeri. Ful
bright, scrie agenția Reuter, 
„s-a pus în opoziție directă 
cu principalul grup care ela
borează politica Administra
ției, în special cu secretarul 
de stat Dean Rusk“. Confir- 
riiînd neînțelegerile ivite, se
natorul Fulbright a făcut o 
declarație subliniind că el a 
pledat în favoarea recunoaște
rii Frontului Național de Eli
berare, acesta fiind un element

s-a pronun- 
bombardării 

Fulbright a 
secretarului

Pe
scurt

• LA 25 ianuarie, L. I. Blejnev, 
prim-secretar al C:C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe Nicolae Guină, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., în legătură cu 
plecarea sa definitivă în patrie. 
Intre L. I. Brejnev și N. Guină a 
avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

se va produce o mișcare 
ce nu este pe placul țări
lor membre ale acestui 
pact.

S-a anunțat că, după în
cheierea convorbirilor de 
la Washington, ministrul 
englez al apărării, Healey, 
va pleca între 31 ianua
rie și 2 februarie în Aus
tralia și Noua Zeelandă iar 
apoi la Singapore și în Fe
derația Malayeză. Aici el 
va discuta cu reprezen
tanții guvernelor acestor 
țări problema participării 
lor la proiectul anglo-ame- 
rican. Oricum, în această 
problemă diplomația brita
nică pare să se afle între 
ciocan și nicovală. „Anglia

vizite
la Washington

cum scrie „THE CHRIS
TIAN SCIENCE MONI
TOR", „îngrădită din 
punct de vedere econo
mic, Marea Britanie urmă
rește să reducă costul ridi
cat al liniilor vitale la est 
de Suez. Londra — con
tinuă ziarul — își pune în
trebări grave privind va
loarea menținerii marilor 
baze de la Singapore și 
Aden". în capitala brita
nică se consideră că gu- țională. 
vernul englez a ajuns la 
concluzia că îi este tot mai 
greu să-și mențină singur 
actualele sale „angajamen
te" în această regiune care 
acoperă un spațiu uriaș

— subliniază agenția AS
SOCIATED PRESS — ar 
dori să-și retragă trupele 
din regiunile tulburi ale 
Asiei de sud-est într-o 
bază mult mai stabilă din 
punct de vedere politic, în 
Australia". Dar în același 
timp, potrivit aceleiași a- 
genții, „Statele'Unite exer
cită presiuni asupra gu
vernului englez pentru a 
continua să-și mențină po
vara". O povară, care se 
recunoaște oficial, apasă 
din- greu în primul rînd 
asupra contribuabilului en
glez obligat să1 furnizeze 

tru a face ordine" oriunde peste două miliarde de

nui asemenea pact, rela
tează agenția ASSOCIA
TED PRESS, a fost apro
bat, în principiu, la Wa
shington în cursul convor
birilor dintre președintele 
Johnson- și primul mini
stru Wilson. „THE CRIS
TIAN SCIENCE MONI
TOR" recunoaște deschis 
că el are „un scop politic" 
fiind îndreptat „împotriva 
mișcărilor de eliberare na- 

Așadar, după 
cum se vede, se încearcă 
crearea unui „jandarm co
lectiv" în Orientul Mijlo
ciu și Asia de sud-est care 
ar urma să intervină „pen-

lire pentru cheltuielile 
militare.

Apropiatele tratative de 
la Washington sînt privite 
și în contextul țelurilor po
litice ale guvernului ame
rican în această regiune. 
„Washingtonul — scrie 
„THE CHRISTIAN SCI
ENCE MONITOR" — do
rește să amestece Europa 
(occidentală n.r.) în proble
mele militare ale Asiei. 
S.U.A. — continuă ziarul 
— speră să realizeze și un 
aranjament de securitate 
colectivă în afara Europei 
care să cuprindă Japonia, 
Coreea de sud, Filipinele, 
Australia, Noua Zeelandă, 
Vietnamul de sud și Tai- 
vanul". Acesta pare să fie 
ultimul vis al diplomației 
americane care, după cum 
se vede, ar vrea să atragă 
în planurile ei din Asia de 
sud-est cît mai multe țări, 
să realizeze o fuziune în
tre pactele agresive 
S.E.A.T.O. și A.N.Z.U.S. 
S-a omis însă un singur 
„amănunt". Acela, al lip
sei de entuziasm din par
tea guvernelor unor țări 
vizate cît și a refuzului 
popoarelor respective de a 
sprijini politica S.U.A. în 
Asia de sud-est. La acea
sta se referă și agenția 
„ASSOCIATED PRESS" 
atunci cînd apreciază că 
propunerile anglo-ameri- 
cane „ar putea deveni un 
subiect de controverse" 

și un prilej de „complicații 
diplomatice". Complica
ții, de care, trebuie să se 
recunoască, nu au nevoie 
nici guvernul american și 
nici cel englez, silite să 
facă față urmărilor inter
venției agresive din Viet
nam și crizei rhodesiene.

major în depășirea obstacole
lor spre o reglementare a 
problemei vietnameze. Secreta
rul de stat nu a fost de acord 
cu această propunere — a a- 
dăugat Fulbright.

Totodată, președintele Co
misiei senatoriale pentru pro
blemele externe 
țat împotriva 
R. D. Vietnam, 
spus că a cerut
de stat să consulte în viitor 
Comisia înainte de a adopta 
hotărîri în problema vietna
meză, dar nu a primit un răs
puns favorabil din partea lui 
Rusk.

„Nu am văzut niciodată o 
problemă în care să existe 
atîta nesiguranță", a adăugat 
el, referindu-se la deosebirile 
de vederi existente între ofi
cialitățile americane în pro
blema vietnameză.

Intr-un comentariu consa
crat declarațiilor făcute de 
Fulbright, agenția United 
Press International scrie că 
„atitudinea acestuia reflectă 
neliniștea unui număr de 
membri ai Congresului în le
gătură cu consecințele unei 
noi escaladări a războiului 
din Vietnam". .

• ÎN zilele de 24 și 25 ianuarie, 
la Wisla (R.P. Polonă) a avut Ioc 
o întîlnire prietenească între Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Politic 
al C.C. ai P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri, St. Jendri- 
chowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Comisiei de stat a planifică
rii, P. Jaroszewicz, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președinte
le R. S. Cehoslovace, Jozef Le- 
oart, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președinte
le guvernului R.S. Cehoslovace, 
Otakar Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, vicepreședinte al guvernu
lui.

La 25 ianuarie, oaspeții ceho
slovaci au părăsit Polonia.

••

Măsuri de slăbire
a încordării

P. NICOARĂ

DELHI 25 (Agerpres). — 
La Delhi s-a anunțat oficial 
că acordul realizat între șeful 
Statului Major al armatei in
diene, generalul J. Choud- 
huri și comandantul șef al 
forțelor armate pakistaneze, 
generalul Mohammed Musa, 
cu privire la retragerea tru
pelor de la frontiera celor 
două țări a intrat în vigoare 
la 25 ianuarie.

Potrivit comunicatului ofi
cial difuzat de Biroul indian 
de informații, acordul pre
vede, în prima fază, retrage
rea reciprocă a trupelor în 
termen de cinci zile la o dis
tanță de aproximativ 1 
de la linia pozițiilor ocupate 
în patru sectoare de ' 
ră: Rajasthan-Sind, 
tar-Lahore, Jammu-Sialkot și 
Akhnur-Chamb. In cea de-a 
doua fază, acordul stipulează 
demontarea instalațiilor mili
tare și retragerea trupelor 
pînă la 25 februarie pe pozi
țiile deținute înainte 
august 1965.

Intrarea în vigoare 
dului a fost anunțată 
postul • de radio pakistanez.

km

frontie- 
Amris-

de 5

a acor-
și de
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• MARȚI seara, Ia Institutul du
nărean european din Viena, amba
sadorul României in Austria, Mir
cea Ocheană, a finul o conferin
ță intitulată „Dezvoltarea economi
că și socială a Republicii Socialis
te România". Au fost de față Karl 
Bobleter, secretar de stal in Mi
nisterul Afacerilor Externe al Aus
triei, personalități ale vieții publi
ce austriece, oameni de afaceri, 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai presei austriece și 
străine.

• ZENAIDA Palii, artistă a po
porului a interpretat pe scena Ope
rei din Lyon rolul principal din o- 
pera „Norma" de Bellini bucurîn- 
du-se de succes. Presa locală a 
subliniat între altele, deosebitele 
calități vocale și inteipretative ale 
cîntăreței române.

• AGENȚIA M.T.I. anunță că 
în viitorul apropiat, Gyula Kăllai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, va 
face o vizită de prietenie în Re
publica Arabă Unită, Etiopia, Re
publica Unită Tanzania, Kuweit și 
Republica India, la invitația oficia
lă a guvernelor acestor țări.

• SUCCESORUL lui Menzies la 
postul de prim-ministru al Australi
ei, Harold Hoit, a alcătuit cabine
tul, ale cărui principale portofolii 

, sînt repartizate după cum urmea
ză : John Mcewen, vicepremier și 
ministru al comerțului și industriei, 
Paul Hasluck, ministru al afaceri
lor externe, Allen Fairhall, minis
tru al apărării, Douglas Anthony, 
ministru de interne.

Noul cabinet urmează să depună 
jurămîntul în cursul zilei de 
miercuri pentru ca apoi, în decurs 
de 48 de ore să își preia funcțiile.

• URNA cu cenușa fostului 
prim-ministru a! Indiei, Lal Baha
dur Shastri, a fost scufundată marii 
în apele Gangelui Ia Sangam, 
punctul de confluentă al acestui 
iluviu cu rlul Jumna.


