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CE FEL
COLEGDE

LA LICEUL

NR. 10

DIN
DRGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

EȘTI?
O elevă, Elena D. din Sibiu, ne-a scris recent 

o scrisoare cerîndu-ne să o ajutăm să-și lă
murească o nedumerire. „La noi în clasă există 
o practică — ne scrie Elena. Un grup de elevi 
își rezolvă temele pentru acasă zilnic, iar un 
alt grup de elevi copiază aceste teme de Ia 
„binevoitorii” lor colegi Sîntem în clasa a X-a. 
Eu tac parte din colectiv numai de anul acesta. 
Majoritatea elevilor sînt însă colegi din clasele 
mai mici. La început, mie nu mi s-a cerut 
acest serviciu, eram nouă în clasă și nu Îndea
juns de cunoscută. Apoi însă mi s-a cerut in
sistent să ie pun la dispoziție temele rezol
vate La refuzul meu, am fost taxată drept o 
colegă rea. Intr-o adunare am avut o discuție 
foarte aprinsă; le-am spus colegilor că pot 
veni mai devreme la școală și să explic celor 
care n-au înțeles un exercițiu sau o problemă, 
că ori cine poate veni la mine acasă să lucrăm 
împreună o temă mai grea, dar că a da caie
tele pentru copiat mi se pare un lucru ne
cinstit. Necinstit și din partea mea, dar și a 
celor care, nefiind obișnuit! să muncească sin
guri, își însușesc munca altora. N-am fost în
țeleasă și verdictul o fost necruțător: sînt lip
sită de spirit colegial. Chiar și laptul că am 
ridicat această problemă intr-o adunare U.T.C. 
n-a fost pe placul colegilor. De atunci sînt 
ocolită Mă doare o asemenea apreciere pen
tru că îmi sînt dragi colegii și suport greu 
indiferenta lor. Să aibă ei dreptate ?“

întrebările pe care și le pune Elena, se pot 
auzi frecvent în colectivele de elevi. „E un bun 
coleg, sau nu e un bun coleg' sînt aprecieri 
curente în lumea școlii. Dar care sînt criteriile 
după care se fac aceste aprecieri ? Am socotit 
că răspunsul cel mai bun îl pot da elevii înșiși. 
De aceea am întreprins o anchetă printre elevii 
Liceului nr. 10 din Timișoara, rugîndu-i să ne 
răspundă la următoarele întrebări:

• „Vă considerați sau nu 
buni colegi ? De ce ?

• „Atitudinea combativă, 
fermă, corespunde sau 
contravine spiritului de 
colegialitate ?"

Voicu Groza — 
clasa a X-a A: 
Sîntem un colectiv 
unit. Ne unește pa. 
siunea pentru ma
tematică și fizică, 
pentru literatură, 
muzică și sport. 
Dar mai presus de 
toate ne unește do
rința de a acumula 
un volum mare de 
cunoștințe, de a ne 
forma ca oameni 
■cu un larg orizont, 
cu trăsături morale 
și de caracter îna
intate. Avînd acest 
scop, între noi 
s-au stabilit relații 
foarte frumoase. 
Aș spune nu nu
mai că sîntem buni 
colegi, dar sîntem 
buni prieteni. De 
sceea sîntem foarte 
severi unul cu ce
lălalt. Si putem fi 
așa pentru că sîn
tem exigenți în 
primul rînd cu noi 
înșine. Ne bucu
răm în școală de 
aprecierea că sîn
tem o clasă disci
plinată. fruntașă la 
învățătură. Dar 
am ajuns aici pen
tru că n-am trecut 
cu vederea nici o 
abatere, ori cît de 
mică părea ea, 
Sîntem buni colegi

tocmai pentru că 
ne manifestăm așa. 
îngăduința recipro
că este o fațetă a 
falsei colegialități.

Adriana Farcaș 
— secretara orga
nizației U.T.C. a 
clasei a IX-a D: în 
clasa a IX-a se pu
ne foarte serios 
problema închegă
rii colectivului, 
formării opiniei 
sale. Nu ne cu
noaștem de prea 
multă vreme, am 
venit în liceu de Ia 
școli diferite. Ce 
fel de colegi sîn
tem ? '
refer 
plare din 
trul I. Intr-o vreme 
multi elevi nu-și 
făceau temele la 
matematică. Spu
neau tovarășei pro
fesoare că nu s-au 
descurcat singuri 
și atunci refăceam 
tema în clasă pen
tru a fi mai bine 
înțeleasă. Cu
timpul a devenit 
însă o practică să 
nu se rezolve aca
să problemele și 
exercițiile. Atunci 
tovarășa profesoară 
a numit 
elev pe 
rînd care 
troleze și 
formeze

Am să mă 
Ia o întîm- 

trimes-

cîte un 
fiecare 

să con- 
să in- 

cine nu

La ultima întrebare a anchetei am solicitat 
și părerea unor tovarăși profesori. Reproducem 
mai jos o parte din răspunsurile primite.

Așa-i hora românească

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
București

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie

tice. Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S.. exprimă Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, întregului popor român și dv. personal, sincere mulțu
miri pentru felicitările cordiale și urările de bine transmise cu 
prilejul aselenizării cu succes a stației automate sovietice 
„Luna 9".

L. BREJNEV
N. PODGORNÎI 
A. KOS1GHIN

Aurica Horvath, de la Uzi
nele „Steagul roșu" Brașov, 
evidențiată în întrecerea so
cialistă, determinînd la calo, 
rimetru cantitatea cuprului 

din fontă

Foto: S. VIOREL

Institutul de studii și proiec
tare în construcții, arhitectu
ră și sistematizare. In atelie
rul de machete al Institutu
lui, arhitectii Mihai Enescu, 
Marcu Anghel și Stefania A- 
tanasiu verilicînd soluția de 
ansamblu la noul spital de 
900 paturi de la Baia Mare, 
ce se află în curs de proiec

tare

Foto: AGERPRES

De ce nu folosesc constructorii
toate „cheile" pentru a se deschide

Constructorii din întreaga țară se află în prezent într-un 
dialog cu ei înșiși: analizează cum au muncit anul trecut, 
caută soluții pentru a spori eficacitatea investițiilor și a ridica 
pe o treaptă mai înaltă activitatea de construcții, așa cum 
prevăd Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului.

S-AU ÎNCHEIAT conferințele pentru înființarea uniunilor

RAIONALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
liile uniunilor raionale și oră
șenești, comisiile de revizie 
ale acestora, precum și dele
gații la Congresul Uniunii 
Naționale și la conferințele de 
înființare a uniunilor regio
nale.

în prima ședință plenară, 
consiliile uniunilor raionale și 
orășenești au ales birourile 
executive și au desemnat co
mitetele filialelor raionale ale 
casei de pensii.

anul

Conferințele pentru înfiin
țarea uniunilor raionale și o- 
rășenești ale cooperativelor a- 
gricole de producție, o nouă 
etapă a pregătirilor pentru 
Congresul de constituire a U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole, au luat sfîrșit. 
Ele au constituit încă un pri
lej pentru țăranii cooperatori 
delegați de a-și manifesta a- 
deziunea față de hotărîrile 
Congresului al IX-lea și ple
narei C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1965. Dezbaterile au

constituit o analiză temeinică, 
sub toate aspectele, a activi
tății cooperativelor și adopta
rea de măsuri practice pen
tru rezolvarea în cele mai 
bune condiții a Sarcinilor ce 
revin uniunilor raionale și 
orășenești în consolidarea e- 
conomico-organizatorică a coo
perativelor agricole. O aten
ție deosebită s-a acordat mă
surilor imediate de pregăti
re a campaniei agricole de 
primăvară.

Conferințele au ales consi- (Agerpres)

/n perioada 1960-1965 în industrie

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a ll-a)

Anchetă realizată de

— Rezultatele obținute de 
colectivul nostru — ne spunea 
tovarășul inginer GH. BRÎN- 
ZAN, directorul grupului nr. 1 
de construcții Ploiești — sînt 
însemnate, dar ele nu consti
tuie o limită, ci un punct de 
plecare spre altele și mai bune. 
Tovarășul director al grupului 
avea în vedere faptul că pe 
șantierele de construcții din 
Ploiești s-au folosit în
trecut o serie de metode noi, 
de mare productivitate : cofra- 
jele glisante, montajul pe sub- 
ansamble, prefabricatele din 
beton armat și precomprimat, 
extinderea înlocuitorilor 
materialele deficitare etc.

Constructorii ploieșteni 
pășit în 1966 cu această expe
riență și sînt hotărîți s-o fruc
tifice cît mai bine. Pentru 
aceasta — așa cum a rezultat 
din discuțiile pe care le-am 
avut cu specialiști, construc
tori și tineri — se cer rezol
vate anumite probleme.

— Ca și în alte domenii, ne 
arată îng. SERGIU BEINAT, 
organizarea constituie cheia 
succeselor. Dar ca să te orga
nizezi temeinic trebuie mai 
întîi să știi ce ai de făcut. Ca 
să putem asigura execuția în 
ritm rapid a obiectivelor vii
toare, propun să se ia măsuri 
ca noi, constructorii, să pri
mim planul în forma sa defi
nitivă înainte de începerea pe
rioadei de execuție. Aceasta 
ne-ar ajuta într-adevăr să ne 
organizăm mai bine munca și 
să creăm front de lucru de re-

au

să creăm front de lucru 
zervă.

Anul trecut, datorită 
bilității planului și a 
cauze, cum sînt: aproviziona
rea tehnico-materială necores
punzătoare, randamentul scă-

insta- 
altor

zut al activității schimbului II, 
nefolosirea la întreaga capaci
tate a unor utilaje etc., lucră
rile nu s-au desfășurat ritmic, 
ceea ce a dus la stagnări în 
anumite perioade și la aglome
rări în altele. Cea mai mare 
parte a lucrărilor s-au execu
tat în ultima perioadă a anu
lui, cînd deja constructorii tre
buiau să treacă la deschiderea 
de front de lucru pentru 1966. 
Din cele 1 562 apartamente 
planificate pentru anul trecut, 
676 au fost predate în trimes
trul patru. Intensificarea acti
vității către sfîrșitul anului a 
avut repercusiuni și asupra ca
lității, în special la lucrările de 
finisaj, (parchete, zugrăveli, 
vopsitorii, fațade).

— Pentru asigurarea ritmi
cității în execuția și predarea 
apartamentelor socotesc nece
sar — arăta inginerul AUREI, 
JULA — ca în planificarea și 
organizarea muncii pe șantier 
să se introducă „metoda" dru
mului critic. Această metodă 
înlocuiește eșalonarea calenda
ristică a lucrărilor cu o exem
plificare concretă a locului și 
importanței fiecărei operații 
stabilind cu exactitate timpul 
de execuție pentru fiecare fază 
de lucru.

Organizarea șantierelor pen
tru asigurarea unui ritm bun 
de lucru presupune, pe lîngă 
cele arătate mai sus, perma
nentizarea cadrelor de con
structori, întărirea disciplinei 
muncii pe șantier. Faptele ara
tă că disciplina constituie una 
din principalele rezerve insu
ficient folosită de constructori.

GH. NILA

(Continuare in pag. a III-a)
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„COPIII- FABRICII 
LA MATURITATE

Un răspuns care cere 
alte răspunsuri

In raidul-anchetă privind pregătirea parcului de trac
toare și mașini agricole pentru campania de primăvară in 
S.M.T. din regiunile Argeș și Iași, publicat miercuri, 16 
februarie, în ziarul nostru, ca și intr-un articol anterior 
referitor la repararea utilajului agricol in S.M.T. din re
giunea Crișana, se semnala că unitățile intimpină greutăți 
in aprovizionarea cu piese de schimb. Din această cauză în 
cele trei regiuni (ca și în altele) un număr însemnat de 
tractoare și mașini agricole nu pot fi puse în stare de func
ționare.

Fină la 20 februarie, dată la care Consiliul Superior al 
Agriculturii a prevăzut să se termine repararea și revizu
irea întregului parc de tractoare și mașini agricole care va 
lua parte la executarea lucrărilor din apropiata campanie 
agricolă, au mai rămas doar trei zile.

Ce perspective au unitățile de a primi piesele trebuin
cioase ? Am adresat această întrebare tovarășului inginer 
Vasile Bratu, director al Direcției generale de aprovizionare 
tehnico-materială din Consiliul Superior al Agriculturii:

Interviu cu tovarășul ing. Vasile Bratu, 
director al Direcției generale de apro
vizionare tehnico-materială din Consiliul 

Superior al Agriculturii

— Comparativ cu anul 1965
— ne-a spus tovarășul Bratu
— în anul 1966, ca urmare a 
măsurilor luate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, aprovizionarea cu pi
ese de schimb necesare repa
rării și întreținerii tractoare
lor și mașinilor agricole s-a 
îmbunătățit. Totuși, așa cum a 
semnalat și ziarul, unitățile 
agricole întîmpină încă greu
tăți în procurarea unor repere

importante ca urmare a ne- 
respectării obligațiilor con
tractuale de către unele uzine 
furnizoare.

în zilele de 4 și 5 ianuarie 
1966 specialiști de la Consiliul 
Superior al Agriculturii și de 
la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini au ana-

ION ȘERBU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Zilele trecute Ia cabine
tul tehnic al Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucu
rești a avut loc o interesan
tă adunare. Deși cele dis
cutate n-au avut un ca
racter pur tehnic ele sînt 
de o mare importanță.

Aici, la această adunare 
am avut prilejul să văd 
fața de părinte grijuliu a 
unei fabrici. Din cei 3 000 
de tineri cîți are fabrica 
427 sînt elevi la seral și la 
fără frecvență. La fabrica 
de confecții, s-a încetățenit 
o tradiție : periodic mun
citorii cu ghiozdan sînt 
controlați și asupra activi
tății lor școlare. în chip 
de părinte, fabrica își a- 
dună copiii școlari, îi fe
licită, îi dă ca exemplu pe 
cei silitori și-i „mustră' pe 
cei care...

La adunarea de la cabi
netul tehnic au fost che
mați toți elevii din clasa a 
Xl-a, 50 Ia număr, pentru 
ca fabrica să știe care e 
situația lor școlară, acum 
la sfîrșitul primului semes
tru încheiat Ia 28 ianua
rie.

Este foarte firească aceas
tă severă grijă a colecti
vului. față de tinerii săi 
elevi. Exigenta fabricii nu 
se rezumă numai la produ
sul care-i poartă marca ci 
se extinde asupra a tot ce 
e legat de numele ei. Și 
în cazul discutat, dacă un 
tînăr muncitor de la „con
fecții și tricotaje — Bucu
rești' reprezintă numele în

treprinderii la o școală, a- 
tunci trebuie să fie cel pu
țin un elev bun.

La întîlnirea de la cabi
netul tehnic, ca de obicei, 
cei harnici au fost felicitați: 
de pildă Zoe Knezi, care 
pe primul trimestru are 
doar o singură medie de 
8, restul numai 9 și 10, Ma
ria Moise, Maria Eremia și 
alții : cei slabi au fost a- 
spru muștruluit: și „puși 
Ia colț" de opinia colecti
vului.

Cei 50 de elevi se află 
In fața maturității. Fabrica 
de confecții și tricotaje- 
București dă și în acest 
an o clasă întreagă de 
muncitori bacalaureati. Ele
vilor muncitori li s-au asi
gurat condiții optime de 
învățătură. La această a- 
dunare au fost luate în 
discuție alte și alte mă
suri menite să garanteze 
luarea examenului de ma
turitate de către toți elevii 
clasei a Xl-a.

Dar rolul de călăuzitor 
al colectivului țintește mult 
mai departe. Cei 50 de 
elevi, care se află acum în 
pragul maturității, sînt în
drumați spre facultatea de 
textile. Multi dintre ei vor 
fi viitorii ingineri ai fa
bricii.

Dar pînă atunci mai e 
destul de mult. Deocamda
tă inima de părinte a fa
bricii bate emoționată : 
cum se vor prezenta copiii 
la maturitate ?

ST. HARALAMB



TREI TINERI
SCRIITORI

Zilele trecute presa a anunțat numele celor ce au 
primit premiul Uniunii Scriitorilor.

Premiile au încununat cu promptitudine cele mai 
valoroase creații literare ale anului 1965. Intre 
cei premiați sînt și cîțiva scriitori tineri pentru 
care premiul constituie o coniirmare și un îndemn 
la seriozitate.

Ieri seară a avut loc la Casa Scriitorilor festivi
tatea de înmînare a premiilor. A vorbit scriitorul 

Zaharia Stancu, președin tele Uniunii Scriitorilor, 
despre semniiicația evenimentului.

In rîndurile care urmează prezentăm trei dintre 
premiați.

ION ALEXANDRU Șl. BĂNULESCU mm sorescu

discutabil pe care-l aduc 
române e în adîncimea

Ambiția tinerilor 
poeți, a celor talen- 
tați, e nu numai de a 
ocoli poncifele, locu
rile comune, între 
care mai cu seamă 
„ilustrația" lirică, dar 
de a le și situa, cu 
maliție ce nu mai e 
doar juvenilă, sub 
dioptrii zdrobitoare. 
Ei propun o fertilă 
reinterpretare, uneori 
polemică, a miturilor, 
istorice dar și... su
biective, căutind cu 
fervoare noi sensuri 
umaniste. Cîștigul in- 

acești tineri literaturii 
cunoașterii pe care o

năzuiesc, unii punînd gravității surîsul impercep
tibil ironic alții, dimpotrivă, adoptînd masca unei 
conștiințe încruntate, împovărate de întrebări. 
Intre aceștia din urmă este Ion Alexandru, că
ruia nu e greu să-i observăm un nonconfor
mism fertil, atitudine în fond esențială la ori
care poet adevărat care nu și-a propus nicicind 
să bătătorească asfaltul.

Autorul, poate, al celui mai substanțial volum 
de versuri din ultimii ani e un temperament 
dramatic ce simte copleșitor povara răspunderii 
de a trăi purtată cu o demnitate orgolioasă, zîm- 
bind numai acolo unde, și atunci cînd este ca
zul. Poetul pare a-și zîmbi mai mult sieși, ară- 
tîndu-ne un chip aspru, cu ridurile experienței 
abia crescînd pe neteda piele a adolescenței. As
pirația lui nu e de a-și ascunde ori corecta cu 
dresuri cutele, ci de a le expune închipuind, me
taforic, semne de întrebare ale existenței. Tre- 
cînd peste ușoara afectare a gravității e de re
ținut, înaintea acesteia sinceritatea tonului, pri
virea voluptoasă în adîncuri, parcă fugărită de 
conștiința scurgerii timpului. E în cele mai multe 
versuri un optimism al adîncurilor, adică pute
rea de a reflecta la condiția umană sondînd, în 
rînd cu Labiș, complexe stări interioare. E peste 
tot o nobilă spaimă de perisabilitatea lucrurilor 
aflate sub teribila macerare a timpului, dar ati
tudinea adoptată e încrederea nezîmbitoare în 
forța omului. Rezerva poetului față de eternita
tea lucrurilor determină chiar titluri aparent cu
rioase „Cum să vă spun", „Viața, deocamdată". 
Instabilitatea materiei a cărei trecere e plînsă cu 
vagi tonuri blagiene duce la afectarea unei 
ușoare nesiguranțe, departe de anxietățile lip
sei de echilibru, dar corespunzătoare unei atitu
dini de cunoaștere a universului. Schimbarea 
regnului sau osificarea lui nu produce spaime, 
ci regrete, nostalgii cu aer conceptual. Ion Ale
xandru e poetul unei experiențe pe care și-a 
însușit-o prin structură și nu mimînd cutare mo
dalitate, modernă ori ba, înțelegînd mai bine ca 
mulți alții că adolescența nu e, în artă, „perioa
da critică" de acumulări privită, de aceea, cu in
dulgență, ci consonanța fertilă cu o matcă în care 
pași rari au lăsat cîteva urme eterne. Din aburii 
celor dinții zboruri iese imaginea poetului ca- 
re-și ia în stăpînire cu tenacitate orgolioasă ma
teria versurilor lui: „Nici nu cred că este poezia 
— afirmă poetul intr-un interviu recent — alt
ceva decît o „obsesie" continuă, ce din cînd în 
cînd se încaieră cu un fapt din propria-și expe
riență și-l pălmuie pînă îi descoperă ultimul său 
rost. Din capul locului, să zicem că ești olar. 
Trebuie să frămînți atîta pămîntul pînă ce prin 
firele sudorii se văd ulcioarele în lutul încă in
form, necopt și umil".

C. ST AN ES CU

(Urmare din pag. I)

și-a făcut temele. A specificat 
că nu va scădea nota ce
lor care vor prezenta ma
culatoarele pe care au în
cercat să-și rezolve probleme
le și n-au reușit. Responsabilii 
de rînd și-au făcut datoria pre- 
zentînd situația exactă : cine nu 
și-a făcut tema, cine a încercat 
și n-a reușit. In recreație au 
fost însă acuzați că sînt pîrî- 
tori, că nu sînt buni colegi. De 
atunci au mai apărut și alte 
manifestări asemănătoare. De 
cîte ori un coleg are curajul 
să-și susțină o părere care con
travine opiniei majorității la un 
moment dat, să se ridice împo
triva unor acte de indis
ciplină devine ținta ironii
lor celorlalți. Din păcate 
unii uteciști au dezarmat și 
nu-și mai spun deschis părerea. 
Toate acestea ne-au pus pe gîn
duri și ne-au sugerat să orga
nizăm o adunare generală în 
care să discutăm despre cole
gialitate.

Adriana Țeveanu — secretara 
organizației U.T.C. a clasei a 
Xl-a D : Sintem colegi din cla
sa a VIII-a și ne cunoaștem bi
ne între noi. Mulți sintem prie
teni și cred că vom rămîne și 
după absolvirea liceului. Folo
sim așa de des termenul „co
leg" și? în împrejurări atît de 
diferite, incit el s-a uzat, intr-un 
fel, și parcă nu mai reprezintă 
pentru noi ceea ce ar trebui. 
Aparent sintem buni colegi. 
Vorbim politicos unul cu altul, 
mai copiem temele unul de la 
altul, ne mai criticăm cîte o- 
dată pentru că am aruncat cu 
buretele, sau am întîrziat la

Desene de NEAGU 
RĂDULESCU

a remarcat maturitatea cu 
butului, siguranța stăpînirii 
a fost asociat marilor nume

Prima întrebare ce 
se poate pune relativ 
la un premiu e asu
pra îndreptățirii lui 
și sînt puține, foarte 
puține, cazurile în 
care un premiu obți
ne sufragiul majori
tății. Cartea lui Ște
fan Bănulescu Iarna 
bărbaților e dintre 
aceste puține, și pre
miul, conferit cu 
promptitudine, con
firmă un scriitor a 
cărui carte de debut 
anunță o operă de 
dimensiuni mari. A- 
semenea publicului, 
critica a fost și ea una
nimă în a recunoaș
te valoarea cărții. Ea 
totul neobișnuită de- 
mijloacelor. Scriitorul 
ale literaturii române

și, ceea ce e demn de notat, aceștia sînt scriitori 
de un accentuat specific național (Sadoveanu, Bla- 
ga). Depistarea elementelor comune de specific a 
fost luată de cîțiva drept „influență". Ștefan Bănu
lescu reprezintă însă un univers artistic autonom, 
structural înrudit cu altele. De aici, din impresia 
pe care o dă repetarea unei structuri ideologice și 
artistice nu se poate hotărî influența. Cuvîntul în 
înțeles comun pune pe cel influențat în poziție epi- 
gonică și nu s-a observat că aprecierea superlativă 
a operei nu poate conviețui cu cealaltă. Lipsa de 
precizie a referințelor vine și dintr-o analiză încă 
aproximativă a cărții. Critica a scos doar excla
mația de surpriză și de entuziasm, a indicat un 
nou univers artistic, a marcat în el cîteva puncte 
de reper, dar sondajul n-a mers încă mai departe. 
Iarna bărbaților prezintă un univers finit, speci 
fie scriitorului, care și-a găsit de la prima carte 
matca stilistică. Fenomenul e și el destul de rar 
și însoțește de obicei talentele autentice. Ezitarea 
criticii de a trece la disocieri analitice mai adînci 
poate fi și din pricina că aceste nuvele au darul 
poeziei inefabile ,• par inanalizabile din pricina 
densității lor. Ele dau cititorului sentimentul îna
intării pe ape a aisbergurilor, care ascund sub apă 
triplul volumului din afară, și tentația cea mare 
e de a pătrunde în acest univers subteran al ope 
rei mai greu sesizabil. Lectorul privește din afară 
eflorescentele unui proces de germinație care se 
petrece la mari adîncimi. Creația lui Ștefan Bă
nulescu e în grad înalt livrescă și măiestria lui e 
de a subtiliza cu artă nucleul ideologic. Aș zice 
chiar că nuvelele nu sînt altceva decît ilustrarea 
unor concepte la a căror formare au colaborat, 
identic, literatura și istoria națională. Proza pe 
care o agrează și o practică, e cea obiectivă 
(idolul probabil : Liviu Rebreanu) în care auto
rul e mut, în locul său vorbind faptele. Postura 
autorului e filozofică, faptele sînt văzute în pers
pective cosmice, scriitorul nu comentează, nu 
vociferează, nu face ieremiade, ci e egal ca un 
gnom. Astfel de scriitori dau numai popoarele cu 
o existență cum îi plăcea să spună lui G. Căli- 
nescu, imemorială, și din acest punct de vedere 
ținuturile de baștină ale scriitorului încep să me
rite o atenție specială. Omul, chiar e reprezenta
tiv pentru operă. Rezervat, cu expresie cenzurată, 
el are surprinzător fața bătută de vînturi a omu
lui de munte și, ca și aceștia, puțin comunicativ, 
reducînd conversația, atunci cînd o acceptă, la 
esența lucrurilor. Confidențele sint excluse și e 
deci de înțeles de ce omul poate să pară atît de 
absent din creația sa.

Premiul Uniunii Scriitorilor nu face decît să 
sublinieze o valoare care depășește accidentalul.

ore, dansăm împreună le reu
niuni.

Dar oare acestea sînt lucruri 
esențiale din viața noastră ? Mă 
gîndesc că dintre noi 24 au ră
mas corigenți în trimestrul I. 
Nu pentru că n-ar putea să în
vețe, ci pur și simplu pentru că 
învață doar la materiile le care 
vor avea de susținut examenul 
de maturitate sau sînt legate de 
viitoarele lor profesiuni. Ne- 
luînd poziție față de o asemenea 
atitudine înseamnă că, tacit, o 
aprobăm. Dar nu m-atn gîndit 
pînă acum că această lipsă de 
combativitate afectează calita
tea de bun coleg. Incercînd să 
răspund la ancheta dv faptele 
noastre îmi apar într-o lumină 
nouă; într-adevăr, nu ne mani
festăm cu maturitatea necesară 
in toate împrejurările. Trecem 
pe lingă lucruri importante, le 
judecăm cu superficialitate în 
loc să ne sprijinim reciproc în 
chestiunile esențiale.

Helga Reng — clasa a X-a 
E 1. In clasa noastră învață 42 
de elevi. Dar nu sintem un co
lectiv unit: fetele fac o grupă 
aparte iar băieții sînt la rîndul 
lor „împărțiți": un grup de elevi 
disciplinați, iar alții la antipod. 
In acest ultim grup se disting 
cu deosebire trei elevi: Nico
laus Renonn, Valter Keler și 
Iosif Refer, care e utecist. Pen
tru că cei mai mulți dintre ei 
obțin rezultate bune la învăță
tură cu destulă ușurință sub- 
apreciază pe elevii care mun
cesc sistematic, tulbură orele 
de clasă, fac fel de fel de glu
me în timpul lecțiilor. Din a- 
ceastă cauză mereu sintem ci
tați pe școală pentru indisci
plină. Departe de a-și manifes

M. UNGHEANU

ta combativitatea unii dintre 
uteciști ori se antrenează, ca 
Refer, de pildă, la toate actele 
de indisciplină, ori rămîn în 
expectativă. Este chiar cazul 
secretarului organizației U.T.C. 
a clasei. Toți însă susțin că sînt 
buni colegi.

Gavril Sulhov — secretarul 
organizației U.T.C. a clasei a 
X-a E 1 : Intr-adevăr, colega 
mea are dreptate. înainte de a 
fi ales secretar, eram nelipsit 
din grupul celor care domină 
clasa. Eram prieten cu ei pen
tru că sînt băieți capabili, cu 
preocupări interesante. Sînt însă 
indisciplinați. Decît să stric to
tal prietenia cu ei am preferat 
să mă „neutralizez". In felul a- 
cesta ei nu vor putea să sus
țină că sînt un rău coleg.

Elena Gruian — clasa a X-a 
B 1 ; Viața colectivului nostru 
dovedește că adevărata cole
gialitate nu se poate manifesta 
fără principialitate, fără com
baterea neajunsurilor din acti
vitatea clasei, din viața perso
nală a elevilor. Și la noi au 
existat manifestări de indisci
plină dar au fost combătute la 
vreme și indisciplinații, lovin- 
du-se de poziția fermă a uteciș- 
tilor și-au revizuit atitudinea, 
s-au încadrat în viața colecti
vului. Avem colegi care și-au 
cîștigat o mare autoritate, dato
rită comportării lor frumoase, 
seriozității în muncă, combati
vității lor. Așa sînt frații La- 
zarov, Robert Răduță și alții. Ei 
sînt considerați colegi buni nu 
pentru că trec cu vederea lip

Ceea ce se releva la 
debutul editorial al lui 
Marin Sorescu era, mai 
întîi, perfecta integrare 
în stilul și atmosfera 
modelului parodiat, de
pășind mijloacele facile, 
pătrunzînd cu o intuiție, 
trădînd creatorul au
tentic, în acele ,,că
mări secrete" ale per
sonalității — lirice sau 
mai puțin lirice — a 
celor ce au slujit drept 
simple pretexte unei 
virtuozități certe. Se 
anunța, atunci, autorul 
de azi cu o personali
tate lirică în afară de 
orice discuție, cu o fi
lozofie poetică proprie 
asupra naturii și timpu

lui, capabil să deseneze sentimentele în linii sigure, 
fără „rococouri lingvistice" inutile, presărînd — cu 
suplețea alchimistului ce și-ar exersa „darurile", în 
piețe publice — gingășie, bărbăție și un optimism to
nic, neevitînd reversurile traqice ce pun, prin compa
rație, optimismul în lumină puternică.

Meditația lui Sorescu se îndreaptă spre momente 
decisive, se raportează permanent, bunăoară, la irever
sibilitatea timpului, dar nu alunecă nici o clipă în pe
simismul alarmant care — fără un solid echilibru con
ceptual — ar ii supraomenește de evitat. Poetul știe 
să se împace cu verdictele implacabile pentru că are 
— moștenire de la folclorul organic asimilat — senti
mentul neezitant că nimic nu este gratuit în natură, că 
totul se înlănțuie într-o firească și armonioasă conti
nuitate. Autorul „Poemelor" știe să sublinieze cu o 
abilitate de virtuos (,,să arate cu degetul", cum ar zice 
el însuși) ideile, concluziile sale asupra celor văzute 
si trăite, retrăgîndu-se discret din scenă (pe care o 
domină întotdeauna) înainte de a deveni sfătos și di
dacticist. Automalițios și duios cu propriile-i senti
mente. împărtășite lumii cu disimulată reținere, invită 
copacii, soarele, rădăcinile, marea, stelele la confesiuni 
intime, după ce le dezvăluie cu forța metaforei exacte 
identitatea inedită și expresivă, umanizîndu-le și anu- 
lîndu-le distanțarea pe care le-o conferă raportul din
tre trecător si veșnic. Viteza incalculabilă a timpului 
o măsoară printr-o metaforă splendidă : soarele .... uite
a și început să pîlpîie / Pe fețele noastre, / Făcîndu-le 
frumoase si urîte, / „Făcîndu-le noapte și zi, / Făcîn
du-le anotimpuri și ani". Aceeași — nu teamă ci ob
sesie loqică a ireversibilului —, aceeași uimire în fața 
perfecțiunii naturii o relevă și versurile altei poezii, 
..Roata" : „Locuiesc într-o roată / îmi dau seama de 
asta / După copaci / De cîte ori mă uit pe fereastră 
îi văd / Cînd cu frunzele-n cer / Cînd cu «le-n pă- 
mînt". Biografia, viața și le are scrise pe stele și în 
soare — superb elogiu adus omului — iar despărțirea 
definitivă de ele o așează sub semnul tristeții grave că 
aceste bunuri universale nu vor mai fi : „Ziua mă 
({oare soarele / Iar noaptea luna și stelele / Mi s-a 
pus un junghi în norul de pe cer / Pe care pînă atunci 
nu-1 observasem / Și mă trezesc în fiecare dimineață / 
Cu o sensație de iarnă". Desmîndu-se în asemenea 
dimensiuni, autoportretizîndu-se astfel, artistul își aduce 
sieși și omului, în genere, elogiul măreției și puterii. 
Iar împăcarea cu gîndul că odată natura va rămîne o 
amintire frumoasă, cu care are o „asemănare... atît de 
perfectă" este dovada supremă a înlăturării bărbătești 
a lamentării inutile. Dominate de sentimentul timpului, 
versurile lui Marin Sorescu sînt o partitură demnă și 
duioasă pe o temă fundamentală a poeziei. Omul își 
urmează „Gînditor și cu mîinile la spate / Drumul 
cel mai drept cu putință, știind că din spate / „Cu vi
teză / Vine un tren / Care n-a auzit nimic despre 
mine", care nu-1 va ajunge niciodată, „Pentru că eu 
mereu voi avea un avans / Față de lucrurile care nu 
gîndesc" știind că „Sau chiar dacă brutal / Va trece 
peste mine, / întotdeauna se va găsi un om / Care să 
meargă în fața lui / Plin de gînduri / Și cu mîinile la 
spate". Este cuprinsă în aceste versuri, una din „cheile 
de boltă" ale poeziei lui Marin Sorescu.

A circumscrie însă poezia sa unei singure atitudini 
lirice fundamentale, înseamnă a accepta o unilatera- 
lizare pe care conținutul creației nu o îndreptățește 
cîtuși de puțin. Sentimentul istoriei, de pildă, asupra 
căruia s-a zăbovit cu finețe analitică la apariția volu
mului este, de asemenea, o coordonată fundamentală a 
liricii sale, iar poezii ca „Bărbații", „Muzeul Satului", 
„Trebuiau să poarte un nume" etc. condensează în 
versuri solemne momente ale istoriei noastre, sînt 
mărturii poetice învederînd patriotismul tradițional și 
profund al poporului.

surile celorlalți, ci, dimpotrivă, 
pentru că îi ajută să și le în
drepte. Avem în clasă un coleg 
care era total indiferent, nu 
invăța, își pierdea vremea cu 
fleacuri. Băieții au stat de multe 
ori de vorbă cu el despre școa
lă, despre viața care ne așteap
tă după absolvire, i-au trezit 
interesul pentru învățătură. Nu 
de mult el a cerut să fie pri
mit în U.T.C.,- acum organiza
ția noastră numără încă un 
membru activ, plin de răspun
dere.

Horia Crișan — secretarul or
ganizației U.T.C. a clasei a X-a 
B 1; Nu numai că atitudinea 
fermă, combativă nu contravine 
colegialității dar cred că nici 
nu s-ar putea vorbi în adevă
ratul înțeles al cuvîntului de 
colegialitate dacă am accepta-o 
ca pe o manifestare de îngă
duință reciprocă. Fac această 
afirmație nu numai teoretic, ci 
pornind de la viața colectivu
lui nostru. Ca în orice clasă a- 
vem elevi care învață cu pa
siune, care-și fac datoria cu 
răspundere. Dar avem și e- 
levi care se pregătesc uni
lateral, numai la disciplinele 
care-i interesează în mod de
osebit, alții care vin la școală 
așa, cum s-ar duce la plimba
re, care nu urmăresc un anu
mit scop și le e total indife
rent dacă cîștigă zilnic ceva 
pentru pregătirea lor, iar alții 
de-a dreptul leneși. Noi am dis
cutat toate aceste lucruri des
chis, cu multă sinceritate și cred

NICOLAE DRAGOȘ

că am făcut bine. Chiar dacă 
lucrurile nu s-au schimbat ime
diat, cred că pe undeva aceste 
discuții au trezit ecou, vor da 
roade.

Maria Herenyi — secretara 
organizației U.T.C. a clasei a 
X-a F: Mă preocupă foarte 
mult viața colectivului nostru, 
reacțiile colegilor în diferite 
împrejurări. Din păcate în pro
bleme serioase ne manifestăm 
uneori copilărește, alte ori 
chiar lipsiți de răspundere. Deși 
ne place să spunem să sintem 
buni colegi, la o analiză mai se
rioasă se vede că nu înțele
gem exact sensul acestei no
țiuni. Iată, la noi în clasă sînt 
asemenea manifestări • unii e- 
levi fug de la ore, încearcă să 
copieze, elevi foarte capabili 
nu muncesc pe măsura puterii 
lor. Dar despre asemenea lucruri 
discutăm numai „oficial" la o 
oră de dirigenție sau într-o 
adunare generală U.T.C., și a- 
tunci cu destulă prudență, să 
nu se supere cineva. Intre noi 
ne ferim să atacăm aceste 
probleme. Comitetul U.T.C. s-a 
gîndit să organizeze dezbateri 
pe marginea unor asemenea 
manifestări. Două adunări ge
nerale au țintit spre acest lu
cru ; una a avut ca temă viața 
de elev, iar în a doua ne-am 
propus să vorbim despre felul 
în care vom arăta noi, după ab
solvirea liceului. Cu toate aces
tea se lipsește în continuare 
de la ore (la franceză, de pildă,

Secfia din Cluj a Institutului 
de fizică atomică al Academiei 
Republicii Socialiste România. 
In laboratorul de abundente 
izotopice, Valeria Runcan urmă
rește purificarea unei probe in 
vederea unei analize izotopice
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Pregătiri 
pentru recensămînhil 

populației 
și locuințelor

De la Comisia centrală de re- 
censămint am fost informați că 
in Întreaga (ară se desfășoară 
intense pregătiri pentru recen- 
sămintul populației și locuin
țelor, care va avea loc luna 
viitoare. S-au terminat, in 
cursul zilei de mărfi, instructa
jele cu membrii comisiilor de 
recensămint din orașele regio
nale și raionale. La această ac
țiune au participat, in aiara 
personalului organelor locale 
de statistică, aproape 150 de 
specialiști din Direcția centrală 
de statistică.

De asemenea, s-a terminat 
tipărirea unui mare volum de 
materiale necesare efectuării 
acestei importante acțiuni. Nu
mai formularele de bază tota
lizează un tiraj de 24 milioane 
exemplare. Majoritatea acestor 
imprimate au fost expediate co
misiilor locale de recensămint.

Pentru informarea cercurilor 
largi despre modul de desfă
șurare a recensămintului au 
fost tipărite broșuri, afișe, 
pliante.

(Agerpres)

PE URMELE 
SCRISORILOR 
NEPUBLICATE

• „Mai bine 
mai tîrziu, 

decît niciodată"
Cibu Dumitru, 

elev in clasa a Xl-a 
la Liceul nr. 2 din 
orașul Oltenița, lo
cuiește în comuna 
Mitreni. Pentru a 
merge la școală, el 
face zilnic naveta 
cu trenul, cale de 9 
km. Lunar își cum
pără abonament 

C.F.R. de la casele 
de bilete ale stației 
Oltenița.

La 23 noiembrie 
1965, controlorul de 
bilete de la trenul 
8036, a reținut abo
namentul elevului 
Cibu Dumitru. Tot
odată, în fața călă
torilor, conductorul 
l-a apostrofat:

— Umbli cu acte 
false ? Ei, lasă că a- 
cum ți s-a înfun
dat...

In zadar a încer
cat elevul să-l con
vingă pe conductor 
că abonamentul a 
fost eliberat cu nu
mai cîteva zile în 
urmă și era vala
bil pînă la 14 de
cembrie. In zadar a 
așteptat și înapoie
rea lui, deși a sesi
zat imediat organele 
C.F.R. Pentru a

merge la școală el 
a trebuit să cum
pere zilnic bilet.

După aproape 20 
de zile, în loc de 
abonament, elevul 
Cibu Dumitru pri
mește o copie de 
pe procesul verbal 
și o amendă de 172 
lei. Conductorul, 
ca și șeful stației 
C.F.R. Oltenița, în 
loc să stabilească a- 
devărul, fără alte 
cercetări, au cerut 
aplicarea amenzii, 
iar Direcția regio
nală C.F.R. Bucu
rești a aprobat și a 
scris : „Amendat
pentru fals".

De unde a apărut 
falsul ? Cercetările 
făcute (dar numai 
după ce elevul Cibu 
Dumitru a scris zia
rului nostru), a re
ieșit că abonamen
tul cu pricina fusese 
completat greșit de 
către delegatul șco
lii, modificate date
le de valabilitate, 
iar giranta casei de 
bilete nr. 2 din sta
ția Oltenița, Dumi
tru Constantina, nu 
a verificat la timp 
dacă abonamentul

a fost întocmit in
structional și l-a e- 
liberat cu ștersături 
și modificări.

De aici s-au ivit 
toate neplăcerile e- 
levului Cibu Dumi
tru. Ele puteau fi 
insă repede înlătu
rate dacă organele 
C.F.R. cărora el s-a 
adresat cercetau o- 
perativ cazul și nu 
lăsau să treacă prea 
multă vreme pentru 
a da o rezolvare.

Dar iată că Di
recția regională 
C.F.R. București (a- 
ceeași direcție care 
a aprobat inițial a- 
plicarea amenzii) 
ne-a comunicat: 
„Deoarece elevul 
Cibu Dumitru nu a 
avut nici o vină pen
tru greșeala produ
să, procesul verbal 
de contravenție a- 
fost anulat".

Elevului i s-a a- 
dus la cunoștință 
acest lucru acum cî
teva zile.

Vorba proverbu
lui : „mai bine mai 
tîrziu, decît nici
odată".

N. COTIGA

• Atențiune, 
conducători-

auto!
Pe drumul comunal Copă- 

ceni — Poienele, raionul Te- 
leajen, în dreptul kilometru
lui 6 + 150 — ne-a informat co
respondentul nostru voluntar 
D. Păduraru — este un podeț. 
Acesta este însă uzat. Ținînd 
seama că pe acest drum cir
culă mașini de tonaj mare 
care aparțin schelei petroli
ere Boldești, pericolul de ac
cidente crește pe măsură ce 
repararea podului este tără
gănată.

Sesizînd acest fapt Sfatului 
popular raional Teleajen, ni

s-a comunicat că într-adevăr 
podețul de la km 6 + 150, de 
pe drumul comuna Copăceni 
— Poienele, are o stare de vi
abilitate „mediocră".

Secțiunea de drumuri și-a 
prevăzut ca în anul 1966 să 
repare și să îmbunătățească 
din punct de vedere construc
tiv acest podeț, pentru ca el să 
poată suporta autovehicule de 
tonaje mari.

Să sperăm că prevederea se 
referă la prima parte a anului 
1966. Deocamdată însă „Aten
țiune, conducători-auto 1“

Oră de lucrări practice în laboratorul de iito tehnie al Centrului școlar agricol Fundulea
Foto; AGERPRES

avem de curînd un nou profe
sor, foarte exigent, și in loc 
să muncească mai mult, un 
grup de elevi lipsesc sistematic 
ceea ce este în fond o mani
festare de lașitate), unii mai 
îndrăzneșc să copieze etc. în 
tr-un fel nici nu ne puteam aș
tepta la altceva. Spiritul de 
combativitate nu trebuie să 
„funcționeze" doar în adunările 
generale, ci să fie o trăsătură 
a atitudinii fiecăruia dintre noi. 
Acest lucru nu l-am realizat 
pînă acum, din păcate.

Tov. Elena Popa — profesoa
ră, membră în comitetul U.T.C.

colegial este și critica aspră, dar 
principială, făcută la timp și 
convingător, colegialitatea se 
manifestă și în insistența cu 
care urmărești îndreptarea unor 
trăsături negative ale tovarășu
lui de lingă tine, care pot lua 
proporții, dăunîndu-i și lui și 
societății. Dar colegialitatea are 
numeroase aspecte. In nici un 
caz atitudinea tolerantă, îngă
duitoare, înțelegătoare, fără 
discernămînt nu poate fi con
fundată cu grija tovărășească, 
plină de căldură, dar și de exi
gență, față de colegul de lingă 
tine. Din păcate unii elevi nu 
meditează suficient asupra a- 
cestor lucruri, cred că comba
tivitatea este un atribut exclu-

ba doar de valoarea materială 
a geamului. La urma urmei ea 
se putea recupera. A fost vor
ba de atitudinea unor tineri de 
16—17 ani. A fost o dovadă de 
colegialitate ? Nicidecum.

Tov. Maria Oltea Mu(iu — 
profesoară — secretara organi
zației de bază P.C.R. : Aș vrea 
să-mi formulez răspunsul po
vestind o întîmplare din viața 
mea de elevă. Am avut o cole
gă din clasa I pînă la absolvi
rea liceului. Deșteaptă și foarte 
talentată, unele lucruri le fă
cea cu pasiune și cu o deosebită 
îndemînare. S-a apucat de gim-

CE FEL
pe școală ; Cred că mulți elevi 
din școala noastră ar putea 
vorbi frumos despre spiritul co
legial, despre ajutorul pe care 
îl oferi celui de lingă tine, în 
numele acestui sentiment. Ar 
găsi și exemple : „cum și-au a- 
jutat un coleg care a fost bol
nav, căruia timp de două săp- 
tămini i-au dus lecțiile zilnic ca 
să nu rămînă în urmă cu în
vățătură". Desigur că sînt 
asemenea manifeastări cole
giale despre care merită să 
se vorbească. Dar nu sînt sin
gurele aspecte ale colegialității 
și mai ales colegialitatea nu 
trebuie să se manifeste doar în 
asemenea împrejurări. Ajutor

siv al ședințelor (eventual și 
acolo exercitată astfel incit să 
nu supere pe nimeni).

Sînt dirigintă la clasa a X-a 
D 2. In clasă s-a spart un geam. 
Au trebuit două săptămîni pînă 
să fie descoperit cel vinovat. 
Sînt multe aspecte de dis
cutat. Două însă în mod deo
sebit. Mai întîi că cel în cauză 
s-a purtat ca un laș, n-a avut 
curajul să recunoască — deși 
putea fi și un simplu accident. 
In al doilea rînd faptul că în
treaga clasă s-a solidarizat în a 
ascunde pe vinovat, dintr-o 
concepție eronată asupra cole
gialității Aici n-a mai fost vor-

nastică și i s-a prezis un viitor 
strălucit. Studia muzica și toți 
eram convinși că va ajunge un 
interpret de mare clasă. Totuși 
talentul ei cel mai autentic a 
fost matern sfca. Era o plăcere 
să vezi siy iianța cu care își 
făcea demonstrațiile, ușurința 
cu care se descurca în cele 
mai complicate formule și teo
reme. Fiind o fire vioaie și ve
selă ne-a cucerit pe toți. Trep
tat însă, încurcîndu-se în mul- 
tiplele-i ocupații a început să 
lipsească ie la școală, să nu 
mai învețe. Noi „buni colegi", 
o ajutam : unul îi făcea tradu
cerile, altul îi scria temele, un 
al treilea își oferea problemele



— VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
S-au scurs mai bine de trei 

luni de zile de la conferința 
pentru dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.C. de 
la întreprinderea minieră 
„Barza", regiunea Hunedoara. 
Timp suficient pentru ca noul 
comitet U.T.C. ales să-și fi sta
bilit un amplu plan de activi
tate politică pentru îndeplini
rea hotărîrilor luate de confe
rință. Cum stau lucrurile în a- 
ceastă privință ?

Așa cum era firesc, comite
tul U.T.C., secretar Nicolae 
Pantea, a acordat atenția cu
venită principalei prevederi 
din hotărîre: mobilizarea ti
neretului la întrecerea socia
listă organizată de sindicat. 
Au fost inițiate interesante 
acțiuni cu cei 1 800 de tineri 
care muncesc în întreprindere, 
subordonate aceluiași scop : al 
cunoașterii de către tineri a 
sarcinilor de producție, pen
tru îndeplinirea și depășirea 
lor. S-au organizat activități 
pentru întărirea disciplinei în 
producție, pentru combaterea 
absențelor nemotivate ; tinerii 
au fost îndrumați la învăță- 
mîntul profesional organizat 
pe sectoare și meserii. Contri
buția lor la realizările obținu
te, apreciază directorul ex
ploatării, este deosebit de im
portantă, sute de tineri situ- 
îndu-se alături de minerii în 
vîrstă, în rîndul fruntașilor în 
întrecerea socialistă. Comite
tul U.T.C., organizațiile de ba
ză. sub conducerea organiza
țiilor de partid au știut să-și 
orienteze munca educativă în 
rîndul tinerilor în sensul dez
voltării la aceștia a pasiunii 
pentru muncă, a răspunderii 
pentru îndeplinirea cu conștiin
ciozitate a sarcinilor profesio
nale.

în atenția comitetului U.T.C. 
au stat și alte prevederi și alte 
măsuri ale hotărîrii conferinței 
de dare de seamă și alegeri. 
Unele însă au fost neglijate, 
nu s-au depus toate efortu
rile pentru îndeplinirea lor, 
rămînînd numai pe hîrtie în
tre scoarțele dosarului. Este 
vorba despre activitatea cul- 
tural-artistică și sportivă, des
pre organizarea plăcută și e- 
ducativă a timpului liber al ti- 

a

Simplificarea formelor 
de Yînzare a mărfurilor 

cu plata în rate
Conducerea Ministerului Co

merțului Interior a aprobat 
miercuri noile instrucțiuni 
privind simplificarea formelor 
de vînzare a mărfurilor cu 
plata în rate. Potrivit acestor 
instrucțiuni formularele pen
tru dovezile de salariat se vor 
găsi nu numai la unitățile co
merciale, ca pînă acum, ci și 
la organizațiile socialiste care 
le vor completa și- elibera la 
cererea angajaților dornici să 
facă cumpărături în rate. Cu 
dovada întocmită, cumpărăto
rul se poate prezenta la ma
gazin în cel mult 10 zile de la 
eliberarea ei. Livrarea mărfu
rilor se face imediat, concomi
tent cu completarea contrac
tului pe care magazinul îl va 
trimite ulterior organizației
socialiste din care face parte 
cumpărătorul.

în prezent instrucțiunile mi
nisterului sînt difuzate în re
țeaua comercială din întreaga 
țară.

(Agerpres)

Informații
• Miercuri seara a părăsit 

Capitala, plecînd la Buda
pesta, o delegație condusă de 
Mihail Levente, ministrul co 
inertului interior, în vederea 
încheierii protocolului de 
schimb direct de bunuri de 
consum între ministerele de 
comerț interior ale celor două 
țări. Membrii delegației se vor 
documenta totodată asupra 
unor probleme de comerț.

• Miercuri a sosit în Capi
tală Ansamblul de cîntece și 
dansuri Neo-Lao-Haksat din 
Laos.

Artiștii din Laos vor pre
zenta spectacole la București 
și în alte orașe din țară.

(Agerpres)

gata rezolvate. Le lua cu zîm- 
betul pe buze, cu grație ca și 
cum i se cuveneau. Și noi eram 
mulțumiți că îi puteam fi de 
folos. Cam așa a învățat în ul
timele clase de liceu. Pe par
curs a abandonat și muzica și 
gimnastica și matematica. îm
pinsă de noi și „ajutată" a luat 
bacalaureatul și s-a înscris la 
facultate. Aici nu i-am mai 
putut fi de folos, iar singură 
nu se putea descurca. Chiar 
dacă ar fi început să muncească 
— lucru cu care nu era obiș
nuită — îi lipseau cunoștințele 
de care avea nevoie. A început 
să lipsească și a fost exmatri
culată. Ne mai avînd preocu

pări comune ne-am depărtat de 
ea.

N-am ticluit povestea: fosta 
mea colegă este telefonistă în- 
tr-un mic orășel și cred că ori
cine își poate explica de ce nu 
îi dau numele. A fost o tînără 
care promitea — cum se zice 
— dar care nu s-a realizat. Și 
în nerealizarea ei purtăm, foștii 
ei colegi, o vină serioasă. Nu 
numai că n-am împiedicat-o să 
se poarte așa dar am și încu
rajat-o cu falsa noastră colegia
litate. Am un sentiment de vi
novăție atît eu cît și alți foști 
colegi. Cea mai talentată dintre 
noi n-a realizat ceea ce putea 
realiza, duce povara regretului 

nerilor mineri. Se știe, nu 
spunem o noutate că prin na
tura sa mineritul este o mun
că grea, și că tocmai de a- 
ceea, după orele de șut, mine
rilor trebuie să li se asigure 
acțiuni plăcute, recreative. în 
cadrul conferinței s-a discutat 
mult, s-au făcut numeroase 
propuneri referitoare la acest 
capitol al muncii organizației 
U.T.C. în planul de măsuri 
s-au consemnat cîteva sarcini 
și obiective concrete vizînd, 
pe acest plan, o activitate 
multilaterală și acțiuni deose
bit de interesante.

în urma conferinței însă,

Măsurile sînt bune.
Cum se îndeplinesc ?
activitatea comitetului U.T.C. 
nu s-a îmbunătățit în 
această direcție. Așa cum afir
ma secretarul comitetului 
U.T.C., tovarășul Nicolae Pan- 
tea, s-au făcut anumite încer
cări. E adevărat au existat 
cîteva încercări, însă nici pe 
departe suficiente față de mă
surile prevăzute în hotărîrea 
adunării uteciștilor față de ne
voile existente. în ultimele 
trei luni nu s-a organizat de
cît o singură „joie a tineretu
lui" și aceea prea puțin inte
resantă. Numărul tinerilor 
care activează în formațiile 
artistice a rămas același : 26, 
interesul lor pentru club n-a 
crescut, aici au loc rareori ac
tivități atractive. „Ne pasio-

Crosiștii din lotul republican In timpul unui antrenament

SPORT
• Echipa masculină 

de volei Știința Ga- 
la(i, care se află în 
turneu în Franța, a 
susținut o nouă întll- 
nire cu formația „As- 
nieres Sports”, cam
pioană a Franței.

Voleibaliștii români 
au cîștigal și de data 
aceasta cu scorul de 
3—0 (15—13, 15—8,
15—11).

• Echipele Dukla 
Praga, Internazionale 
Milano, TSKA Cerve- 
no Zname Solia și 
Juventus Torino s-au 
caliiicat în sferturile 
de finală ale turneu
lui de fotbal de la 
Viareggio, rezervat e- 
chipelor de juniori. In 
meciul retur dintre 
Internazionale Milano

și Rapid București, 
disputat în localitatea 
Altepascio, la slirșitul 
timpului reglementar 
de joc cele două for
mații erau Ia egali
tate : 1—1. Italienii au 
clștigat cu 6—3, mar-

P E 
SCURT

cînd 5 lovituri de la 
11 m, fală de două 
realizate de jucătorii 
români. Primul meci, 
după cum se știe, se 
Încheiase nedecis : 
0—0.

• Astăzi încep la 
Oslo campionatele 
mondiale de schi

de a fi pierdut cei mai prețioși 
ani din viață.

Tov. Dușan Sablici — direc
torul liceului: Recent am orga
nizat împreună cu comitetul 
U.T.C. o ședință a activului 
U.T.C. din liceu, în care ne-am 
sfătuit cum să acționăm mai 
bine împreună. A reieșit din 
această discuție că lipsa de com
bativitate, îngăduința fac să se 
repete aceleași manifestări ne
gative. Dar a mal reieșit un lu
cru : destui membri ai activului 
sînt ei înșiși lipsiți de comba
tivitate, îngăduitori cu ei și 

față de cei din jur. Din această 
cauză nu se bucură de autori
tate. Noi am discutat atunci 
foarte deschis ; calitatea de se
cretar sau membru în comitetul 
U.T.C. nu te obligă numai să 
obții note mari; poziția fermă, 
principială, o comportare ire
proșabilă impun, dau greutate 
fiecărui cuvînt, fiecărei acțiuni. 
Dar noi avem cadre de organi
zație care acoperă lipsurile, nu 
i-au poziție fermă față de e- 
levii indisciplinați, nu combat, 
din proprie inițiativă, manifes
tări negative. Iată un fapt: în 
clasa a Xl-a C există un elev 
care lipsește sistematic de la 
ore, este indisciplinat și creează 

nează tenisul de masă" — spu
neau cîțiva tineri pe care i-am 
întîlnit într-o recentă după-a- 
miază la club, veniți aici în 
eventualitatea unei distracții
— dar deși există mese încă 
nu li s-a găsit un loc pen
tru a fi instalate. Nici șah nu 
putem juca aici — spuneau ei
— deoarece nu sînt decît două 
mese, mereu ocupate.

La comitetul U.T.C. ni s-au 
confirmat aceste stări de lu
cru. „Le cunoaștem, ne-au 
spus tovarășii. Așa e. Dar..." 
Există însă tendința ca inacti
vitatea cultural-educativă să 
se pună pe seama lipsei de

condiții. Nimic mai neadevă
rat. La Gurabarza a fost con
struit, după cum spuneam, un 
club nou, modern, spațios care, 
folosit judicios, oferă posibili
tăți optime pentru o variată 
activitate cultural-distractivă. 
Pentru serile de dans ar putea 
fi folosite sălile Ateneului și 
cea de sport dacă acestea, 
după cum spunea tovarășul 
Pantea, n-ar fi mereu ocupate 
cu... ședințe. în apropiere, la 
2-3 kilometri, se află orașul 
Brad cu resursele sale distrac- 
tiv-educative dar care sînt 
tot atît de puțin folosite. Pe 
de altă parte, acest colț din 
țara moților, bogat în monu
mente și locuri istorice legate 
de trecutul de luptă al po

(probe nordice) la 
care participă peste 
100 de schiori ți să
ritori de la trambu
lină din Suedia, 
U.R.S.S., R.D. Germa
nă, R.F. Germană, 
Franța, Finlanda, Ja
ponia, Polonia, Nor
vegia și alte țări.

• Comitetul de or
ganizare a competi
ției cicliste „Cursa 
Păcii”, care se va 
disputa anul acesta 
pe traseul Praga — 
Varșovia — Berlin, a 
primit pînă acum în
scrieri din partea fe
derațiilor din Anglia, 
Italia, Franța, Dane
marca, Olanda, Nor
vegia, R.D. Germană, 
R.P. Polonă și R.S. 
Cehoslovacă.

greutăți colectivului. Nu are 
atîtea absențe nemotivate, in
cit să fim nevoiți să-l exmatri
culăm. Dar clasa așteaptă a- 
ceastă decizie a școlii. Va ră
sufla ușurată cînd va scăpa de 
acest coleg incomod.

Pe de altă parte, chiar în 
munca instructivă sînt portițe 
pe unde se pot strecura destule 
neajunsuri. Iată, de pildă, copi
atul temelor; este o încercare 
de a-ți însuși munca altuia, fă
ră îndoială, dar uneori este dic
tată și de nepriceperea de a 
învăța. Foarte multi elevi nu 
știu să învețe (mai frecvent în 
clasa a IX-a, dar și în anii 
mai mari) și din teama de a nu 
se prezenta cu lecțiile nefăcute, 

copiază. Necombătută la timp 
o asemenea practică poate de
veni obișnuință. Dar aici trebuie 
să intervină și profesorul pe de 
o parte pentru a-i ajuta pe e- 
levi să învețe știința de a în
văța, de a munci independent, 
iar pe de altă parte pentru a 
nu lăsa ca încercarea timidă la 
început de a copia să ajungă 
deprindere. Sau un alt aspect. 
La lucrările scrise clasa nu 
primește același subiect: subi
ectele se dau pe rînduri de e- 
levi pentru a nu se favoriza co- 
p'atul. Cu alte cuvinte, în loc 
să dezvoltăm prin toate for
mele muncii din școală răspun
derea personală a elevilor, por

porului, bogat în documente 
despre crunta exploatare a mi
nerilor în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, oferă mul
tiple posibilități educative, dar 
ele sînt puțin folosite, puțin 
cunoscute de tineri. Ar fi pu
tut avea loc, de asemenea, mai 
multe activități sportive dacă 
s-ar fi primit un ajutor sub
stanțial din partea Consiliului 
U.C.F.S. Brad și a asociației 
sportive.

— Am prevăzut multe acți
uni interesante, ne-am stră
duit să le organizăm, spunea 
tovarășul Pantea, însă n-am 
reușit pentru că n-am benefi
ciat de ajutorul necesar. în- 
cercînd, de exemplu, să per
manentizăm „joile tineretului" 
și propunînd conducerii între
prinderii ca sălile de care dis
punem să fie mai chibzuit în
trebuințate pentru a ne reveni 
și nouă o dată la săptămînă 
sau măcar la două săptămîni, 
n-am găsit suficientă înțele
gere. S-au găsit unii tovarăși 
să ne răspundă că nici ei n-au 
dansat cînd au fost tineri.

într-adevăr, comitetul U.T.C. 
n-a beneficiat de întregul aju
tor care era necesar să-l pri
mească. însă tot atît de ade
vărat este și faptul că nu s-a 
insistat suficient la forurile, 
competente, nu s-a cerut mai 
mult sprijin comitetului de 
partid pentru combaterea unor 
astfel de păreri greșite și nici 
biroului Comitetului raional 
Brad al U.T.C. De fapt, biroul 
comitetului raional își are par
tea sa de vină. Trebuia din 
proprie inițiativă să ajute 
noul comitet U.T.C. ales în or
ganizarea interesantă și edu
cativă a timpului liber al ti
nerilor mineri. Ceea ce nu 
s-a făcut pînă acum trebuie să 
se facă de aici înainte. O cer 
cei peste 1 800 de tineri care 
lucrează în întreprindere.

LAL ROMULUS

desiâșurat la Timișoara 
Foto R. VASILE

Și-acum succes și in al 3-lea meci!
BRAȘOV (prin telefon de la tri

misul nostru). — Adamache, despre 
care ziarele din. Barcelona au avut 
aprecieri laudative, a ținut parcă 
să infirme cele scrise, încă din pri
ma repriză; părăsind neinspirat 
poarta la o centrare a „vulpoiului" 
Di Stefano preluată de Martinez, 
n-a mai putut interveni, și acesta 
înscrie în poarta goală. Scorul ge
neral al celor două partide arăta 
acum 4—1. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, speranțele renasc, căci atunci 
cînd nimeni nu se aștepta, la un 
contraatac, Pescaru înscrie dintr-un 
unghi dificil.

Cu 1—1 se încheie prima repri
ză, care s-a caracterizat cu ratări 
exasperante din partea stegarilor. 
Fotbaliștii brașoveni domină cu 
autoritate, demonstrează o rar în- 
tîlnită dîrzenie, voință, putere 
de luptă colectivă, plina de abne
gație. Portarul Carmelo se miră și 
el cum de în două minute și-a 
salvat echipa de la trei goluri a- 
proape gata făcute. Carmelo a ieșit 
din poartă șl nu o dată balonul,

nim de la început cu ideea pre
concepută că s-ar putea copia. 
Pedagogia ne învață să avem 
încredere în elevi, să-i facem 
să simtă acest lucru. în acest 
caz înșelarea încrederii noas
tre ar trezi o reacție foarte po
zitivă la cea mai mare parte a 
elevilor. Iată dar, că, cauzele 
lipsei de combativitate a elevi
lor trebuie căutate foarte adine 
și nu numai de o singură parte. 
Eu am semnalat unele aspecte ; 
cercetarea serioasă, competentă 
în fiecare școală ar putea găsi 
destule izvoare care, curmate, 
ar duce la creșterea răspunde
rii și deci și a combativității 
elevilor.

Tovarășul Marinco Todorov 
— profesor — secretarul comi
tetului U.T.C.: într-adevăr, u- 
neori, relațiile dintre elevii cla
selor noastre nu se bazează în
totdeauna pe principialitate, pe 
combaterea fermă a neajunsu
rilor, a manifestărilor negative. 
Așa cum s-a semnalat sînt 
chiar și cadre de organizație 
și uteciști care fac concesii 
punctelor de vedere înapoiate 
în numele așa-zisei colegiali
tăți. Comitetul U.T.C. cunoaște 
și luptă împotriva acestei si
tuații. Pornind de la adevărul 
că o conștiință politică înain
tată generează o atitudine fer
mă, combativă, noi acordăm o 
mare atenție studiului docu
mentelor de partid, informări
lor politice, organizăm întîlniri 
cu activiști de partid și de stat. 
De asemenea, în numeroase a- 
dunări generale s-a discutat 
despre colegialitate, prietenie

Hidrocentrala Bacău I. La cea de a Il-a treaptă a cascadei de 
hidrocentrale de pe Bistrița sint terminate construcțiile de 
beton ale uzinei și barajul. In prezent se execută montajul 
echipamentului hidroenergetic care va avea o putere instalată 

de 23 de megawați.
Foto: AGERPRES

Manifestări consacrate 
„Zilei ceferiștilor4'

„Ziua ceferiștilor" și ani
versarea eroicelor lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie — februarie 
4933 au fost sărbătorite 
miercuri după-amiază în ca
drul unei adunări festive, or
ganizată de Consiliul sindical 
local al orașului București. în 
sala de festivități a Ministeru
lui Căilor Ferate, unde a avut 
loc adunarea, erau prezenți 
tovarășii Dumitru Simulescu, 
ministrul căilor ferate, Ale
xandru Grecu, membru al 
Prezidiului C.C.S., președinte
le Uniunii sindicatelor munci
torilor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații, 
Ion Savu, secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.C.R., ceferiști participanți 
la grevele și luptele revoluțio
nare din 1933, activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, muncitori din 
unitățile C.F.R. și din alte în
treprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Borș, președin
tele Consiliului sindical local 
al orașului București.

Steagul Roșu — Brașov 

a întrecut pe Espagnol 

Barcelona cu 4-2 
acest capricios balon rotund, n-a 
catadixit să zguduie plasa în fa
voarea Steagului roșu. în schimb 
în cele 45 de minute ale reprizei 
secunde, băieții lui Ploieșteanu l-au 
obligat să scoată de trei ori min
gea din poartă (lvăncescu în minu
tele 53 și 60, și apoi Goran în mi
nutul 80).

Așadar, în sfîrșit, jucăm de la 
egal la egal : scorul ambelor par
tide devenind 5—5 (la începutul 
reprizei secunde neobositul Di Ste
fano îl lansase perfect pe Jose Ma
ria care înscrisese). Avem acum în 
mod cert o nouă șansă de a ne 
califica în turul următor al Cupei 
orașelor tîrguri.

Cele 90 de minute regulamentare, 
la care s-au mai adăugat cîteva în 
ambele reprize (oaspeții au cam

și tovărășie, în strînsă legătură 
cu viața și atitudinea colecti
vului respectiv de elevi. De
sigur că mai avem încă multe 
de făcut pentru creșterea com
bativității elevilor, pentru sta
tornicirea unor relații cu ade
vărat colegiale între ei. Este o 
preocupare permanentă a noas
tră.

Mă gîndesc că trebuie să por
nim de la lucruri, aparent ele
mentare, lămurind mai întîi ce 
înseamnă a fi bun coleg. Va 
trebui să-i ajutăm pe elevi să 
înțeleagă că principala formă 
de manifestare a colegialității 
este să veghezi ca colegul tău 
să învețe, să învețe bine, înde- 
plinindu-și astfel cea mai im
portantă sarcină a sa. A fi bun 
coleg înseamnă a-ți ajuta tova
rășul, nu oferindu-i temele gata 
făcute, ci sprijinindu-1 să înțe
leagă ceea ce învață, împărtă- 
șindu-i din experiența ta de 
muncă, ajutîndu-1 să biruie a- 
numite greutăți. Un bun coleg 
se bucură de succesele colegi
lor săi ca de ale sale proprii, 
este intransigent față de mani
festările sale negative. Dar 
spunînd cele de mai sus n-am 
reușit să fac încă portretul u- 
nui bun coleg. De aceea aș cere 
ziarului să continue ancheta în
treprinsă în liceul nostru; pă
rerile altor elevi și tovarăși 
profesori ne vor fi tuturor de 
folos în munca de dezvoltare 
a spiritului adevăratei colegia
lități, pentru statornicirea unui 
climat sănătos de muncă în care 
principialitatea să-și spună per
manent cuvîntul.

Despre semnificația și im
portanța evenimentelor din 
ianuarie — februarie 1933, 
despre realizările poporului 
nostru în anii șesenalului și 
succesele cu care ceferiștii în- 
tîmpină ziua lor, a vorbit tov. 
Aron Dudaș, adjunct al minis
trului căilor ferate.

în încheierea adunării, a 
fost prezentat un program ar
tistic susținut de formațiile de 
amatori reunite ale unor între
prinderi din raionul Grivița 
Roșie.

★
Adunări consacrate acestui 

eveniment au avut loc și în 
alte centre feroviare din țară.

★
în semn de omagiu adus 

eroilor ceferiști împușcați în 
dimineața zilei de 16 februarie 
1933 la Grivița, au fost depu
se miercuri dimineața coroane 
de flori la placa memorială 
din incinta Uzinelor „Grivița 
Roșie".

De asemenea, au fost depu
se coroane la placa din fața 
Palatului C.F.R.

(Agerpres)

tras de timp, „obstrucție" sancțio
nată prompt de arbitrul iugoslav 
Varazdinac, care a prestat un ar
bitraj autoritar, competent) n-au 
fost de ajuns pentru desemnarea 
echipei calificate și s-a procedat 
la... „prelungiri" (tragere la sorti 
pentru locul unde se va desfășura 
al treilea meci).

Sorfii i-au răsplătit pe băieții de 
ia poalele Tîmpei, acordindu-le fa
voarea de a juca acasă viitorul 
meci. Data va fi stabilită în zilele 
următoare.

E greu la sflrșitul unei asemenea 
partide, realmente dramatică, des
fășurată pe un teren aproape com
plet desfundat, să remarci indivi
dualități. Evident, merite deosebite 
au avut lvăncescu, Pescaru, Goran 
— autorii celor 4 goluri, alături de 
ei însă au evoluat bine Jenei, 
Campo și Necula.

Și acum, cu gîndul la cel de a! 
treilea meci, urăm băieților brașo
veni din toată inima, succes mai 
departe I

VASILE RANGA

Jane Fonda In „Duminică la
New-York."

TOM JONES
rulează la Patria (orele 
9,30; 12,30; 16,15; 19; 21,30), 
București (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,15; 21,15), Modern 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Floreasca Program 
pentru copii (orele 10; 
orele 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) , Rahova (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB
rulează Ia Republica (orele 
9; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45;
21.15) .

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR, comple
tare, BĂIATUL ȘI FURTUNA 

rulează la Luceafărul (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20.45). Excelsior (orele 10;. 
12,15: 1530: 18: 20.30).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE?

rulează la Sala Palatului 
(orele 16,30 și 20), Capitol 
(orele 9,30; 12,15; 15,30;

Un răspuns 
care cere alte 

răspunsuri
(Urmare din pag. I)
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lizat situația livrărilor pieselor 
de schimb pentru tractoare și 
mașini agricole și a unor uti
laje pe anul 1965, precum și 
situația repartițiilor date de 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini pentru fabri
carea pieselor de schimb pre
văzute în planul pe anul 1966. 
S-a întocmit atunci un proto
col din care reieșea că uzinele 
furnizoare au încheiat anul 
1965 cu 50 de repere restante 
la piesele de schimb pentru 
tracțoare și cu 46 de repere 
restante (în proporție de 30 
pînă la 90 la sută) la mașinile 
agricole. Cea mai mare 
parte dintre acestea, mi
nisterul s-a angajat să 
le recupereze în primele 
luni ale anului 1966. La data 
de 5 februarie s-a făcut o a- 
naliză în comun cu uzinele 
furnizoare privind realizarea 
sarcinilor din protocolul în
cheiat și a stadiului livrărilor 
pe anul în curs. A rezultat că 
situația continuă să fie nesa
tisfăcătoare. La tractoare, de 
exemplu, din 15 repere res
tante din 1965, 7 încă nu erau 
recuperate la 1 februarie 1966. 
Uzina Electroprecizia — Să- 
cele trebuia să recupereze 
1457 bucăți mase magnetice 
și nu a recuperat niciuna. 
Asemănător se petrec lucrurile 
cu 119 colectoare și cu alte 
piese. Unele greutăți întîmpi- 
năm și din partea Uzinei de 
de tractoare — Brașov. Cred 
că e suficient un singur e- 
xemplu. Convenisem ca în lu
nile ianuarie și februarie uzina 
să recupereze 2 479 bucăți disc 
ambreiaj — reper 2 516 013 — 
și nu ne-a livrat pînă acum 
niciunul.

Cele mai mari greutăți le 
întîmpină unitățile în punerea 
în stare de funcționare a se
mănătorilor de porumb 2 SPC 
2 și a mașinilor de împrăștiat 
insecto-fungicide. Uzinele Se
mănătoarea mai au de recu
perat 1 118 bucăți ax principal 
dreapta care, conform proto
colului, trebuiau livrate în luna 
ianuarie.
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— Care este stadiul 
îndeplinirii obligați
ilor contractuale pe 
anul 1966?

— Din situația întocmită la 
10 februarie de delegații noș
tri, împreună cu conducerile 
unităților furnizoare, rezultă 
că livrările pieselor de schimb 
în prima decadă a lunii fe
bruarie se desfășoară într-un 
ritm destul de lent. Astfel, 
dacă la data de 1 februarie 
uzinele ce produc piese de 
schimb pentru tractoare se a- 
flau în restanță cu livrările 
la 80 de repere, la 10 februa
rie numărul reperelor restan
te a crescut. Restanțe mari 
au Uzinele Tractorul — Bra
șov, Uzina mecanică — Sina
ia, Uzină mecanică Plopeni. 
Uzina „6 Martie" — Zărnești, 
de pildă, nu a executat și li
vrat nici o piesă din cele 18 
repere contractate pentru ma
șina de stropit M.S.P.P. Res
tanțe mai au și Uzina Venti
latorul, Uzina Topleț, între
prinderea de unelte și scule — 
Brașov și Semănătoarea — 
București.

— Toate reperele 
de care ați amintit 
sînt necesare repară
rii utilajelor agrico
le ce vor ti folosite 
la lucrările din cam
pania de primăvară ?

— Cea mai mare parte da, 
și de aci decurg mari greutăți 
pentru că este vorba de trac
toare, care vor începe lucrul 
îndată ce se va usca terenul, 
și de semănătorile de porumb. 
Dar tot atît de urgentă e și 
livrarea pieselor de schimb 
necesare punerii în funcțiune 
a celorlalte mașini agricole ce 
vor lua parte la lucrările din 
apropiata campanie agricolă.

— Ce măsuri a luat 
direcția dv. pentru 
a ușura aprovizio
narea unităților cu 

piesele de schimb 
necesare.

— Experiența anilor anteri
ori ne-a arătat că redistribui
rea operativă a pieselor între 
baze este o metodă eficace. In- 
cepînd cu 15 noiembrie, de 
două ori pe lună organizăm 
ședințe cu cadrele de condu
cere ale întreprinderilor noa
stre de aprovizionare și pe 
baza cererilor și a stocurilor 
operăm imediat redistribuirea 
pieselor, organizăm o dirijare 
precisă a noilor ’ivrări. Pen
tru a cunoaște exact nevoia de 
piese de schimb a unităților, 
tovarăși din direcția generală 
și întreprinderile de aprovizio
nare iau parte la toate ana
lizele privind desfășurarea lu
crărilor de reparații care se 
organizează în regiuni. Cu a- 
ceastă ocazie s-a discutat cu

CINEMATOGRAFE
18,15; 21), Grivița (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Gloria Program pen
tru copii (orele 10; orele 
12.15: 15: 17,45; 20,30).

PINGUINUL
rulează Ia Victoria (orele 
10: 12: 14; 16; 18.15: 20.30).

A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop — completare 
ELEVUL DE SERVICIU

rulează la Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15;
20.30) .

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la Lumina (orele 
9,30: 11.45: 14: 16.15: 18.30; 
20.45).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Union (orele Ui 
15.30: 18: 20.30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 10: 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.451.

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Giulesti (orele 
16: 18.15: 20.30)

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Dacia (orele 

Unitățile și posibilitatea recon- 
diționării unor piese mai de
ficitare. La principalele uzine 
furnizoare au fost trimiși dele
gați permanenți cu sarcină de 
a impulsiona livrările.

In perioada actuală, unită
țile agricole lucrează intens la 
pregătirea tractoarelor și ce
lorlalte mașini ce urmează a 
fi folosite în campania lucră
rilor de primăvară. Luna fe
bruarie constituie etapa finală 
a reparațiilor acestor utilaje și, 
în consecință, e necesar ca Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor de Mașini — principalul 
furnizor ai pieselor de schimb 
— să livreze fără întîrziere 
piesele contractate. Răspunsul 
dat de Direcția generală de a- 
provizionare tehnico-materială 
din Consiliul Superior al Agri
culturii cererilor de piese 
de schimb a unităților S.M.T. 
și G.A.S., așteaptă alte răs
punsuri — cel al uzinelor 
furnizoare.

De ce nu folosesc 
constructorii 

toate „cheile" 
(Urmare din pag. I)

Pe șantierele de construcții de 
locuințe din orașul Ploiești 
s-au pierdut anul trecut — 
prin absențe nemotivate, mu
tări de la o echipă Ia alta, 
fluctuații de pe un șantier la 
altul — 12 000 de zile-om, timp 
în care s-ar fi putut construi 
în plus circa 250 de aparta
mente.

Cauzele acestor fluctuații 
sînt multiple. E vorba atît de 
asigurarea unor condiții de 
muncă și viață pe unele șan
tiere, cît și de slaba muncă de 
educație care se desfășoară în 
rîndul constructorilor. Cea mai 
mare fluctuație există în rîn
dul tinerilor și chiar al absol
venților școlilor profesionale. 
Organizațiile U.T.C. și condu
cerile șantierelor depun puține 
eforturi pe linia educării tine
rilor constructori. Organizarea 
timpului liber al acestora nu 
constituie o preocupare de sea
mă a conducerilor de șantiere 
și a organizațiilor U.T.C. 
Aceasta este una din cauzele — 
și asupra ei se acționează foar
te puțin — pentru care există 
încă fluctuație pe șantiere.

Volumul de investiții din 
acest an — au arătat interlo
cutorii noștri — impune o acti
vitate mult mai susținută pe 
linia industrializării construc
țiilor, a extinderii mecanizării, 
pentru creșterea continuă a 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost.

— Construcția blocurilor din 
panouri mari constituie viito
rul în domeniul nostru, e de 
părere ing. NICOLAE POPES
CU. Anul trecut noi am adus 
panourile de la București și 
ne-au costat mulți bani. Con
sider că e absolut necesar să 
se urgenteze punerea în func
țiune a unității pentru produ
cerea prefabricatelor din ora
șul Ploiești.

— Mecanizarea stațiilor de 
betoane și mortare este o do
leanță mai veche a noastră, 
s-a exprimat ing. IONEL MIȘ
CA. Cu toate acestea, T.R.C. 
Ploiești întîrzie să acorde spri
jinul care i se cere de atîta 
timp. Așa cum sînt organizate 
în prezent, stațiile noastre de 
betoane și mortare au o pro
ductivitate scăzută și, din 
această cauză, consumul de 
manoperă pe mc de beton sau 
mortar este mult mai mare 
decît la alte întreprinderi.

Există însă și alte cerințe pe 
care constructorii le formulea
ză fată de ei înșiși dar și față 
de alții, pentru o organizare 
mai bună a muncii și, pe aceas
tă bază, pentru accelerarea rit
mului de execuție, concomi
tent cu îmbunătățirea calității 
lucrărilor și reducerea prețului 
lor de cost.

în 1965 — relatează ing. ION 
BUCȘE, șeful serviciului pro
ducție — o parte din docu
mentație ne-a fost predată cu 
întîrziere și incompletă. Nepu- 
tînd fi studiată din timp nu 
s-a putut stabili cele mai bune 
soluții tehnice de construcție. 
Uneori proiectele prevăd ma
teriale și utilaje care nu pot 
fi procurate. Alteori soluțiile 
indicate sint greșite.

Constructorii au cerut pe 
bună dreptate ca proiectanții 
să elaboreze documentații 
complete, atît pentru lucrările 
de rezistentă cît și pentru cele 
de finisaje deoarece a lucra 
după indicații de moment este 
o soluție fără rezultate bune. 
Pentru ridicarea gradului de 
confort al locuințelor, con
structorii au propus elaborarea 
de proiecte de apartamente cu 
holuri mai spațioase, revede
rea suprafeței locuibile la 
apartamentele cu 2—3 camere 
în vederea redistribuirii ei mai 
judicioase, proiectarea și con
struirea de blocuri cu subso
luri în care să se amenajeze 
garaje și beciuri.

9,30 — 14 in continuare; 
16.15; 18,30; 20.45).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Buzești (orele 
8: 10; 12,15; 15.30; 18;
20,15).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
rulează la Cosmos (orele 
14; 16; 18; 20,15), Vitan 
(orele 11; 16; 18,15; 20.30).

VIZITA
rulează la Bucegi (orele 
9.45; 11,45; .13,45; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 9,45;
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). 
Melodia (orele 9,45: 12:
14.15; 16,30: 18.45 : 21).

CATIFEAUA NEAGRA — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 16; 
18.15: 20.30).

ȘAH LA REGE
rulează la Tomis (orele 
9.30; 11,30: 13,30; 16: 18.15;
20.30) Flamura (orele 9,15;
11.30: 13.45: 16: 18.15;
20.30) .

STEAUA BALETULUI
rulează la Flacăra (orele 
16: 18: 20). Aurora (orele 
10; 12; 14: 16,30; 18,30!
20.30) .



de peste 
tv o t e r* * e

• DEPUTĂȚII partidului E.D.A. 
au interpelat guvernul grec în le
gătură cu măsurile pe care inten
ționează să le ia pentru a pune 
capăt zborurilor avioanelor ame
ricane cu încărcătură nucleară la 
bord deasupra teritoriului Greciei 
și a lichidării bazelor militare 
ale S.U.A. și N.A.T.O. din această 
țară. Atrăgînd atenția asupra pe
ricolului ce-1 reprezintă pentru 
viața locuitorilor Spaniei prăbuși
rea bombardierului american la 
Palomares, deputății E.D.A. au ce
rut guvernului să interzică zbo
rurile avioanelor americane cu în
cărcătură atomică deasupra teri
toriului Greciei.

• DUPĂ 26 de zile de criză 
ministerială în Italia, nu se poate 
spune că situația s-a limpezit 
prea mult. S-a ajuns numai la un 
acord de principiu Intre socialiști 
și democrat-creștini cu privire la 
„cazul Scelba". Socialiștii au ob
ținut retragerea candidaturii lui 
Scelba, dar au acceptat ca din gu
vern să facă parte doi reprezen
tanți ai curentului scelbian.

I
• AGENȚIA P.A.P. anunță că 

în urma tratativelor dintre delega
țiile comerciale ale R. P. Polone și 
R. P. Albania, la Varșovia a fost 
semnat un acord între guvernele 
celor două țări în legătură cu li
vrările reciproce de mărfuri pe 
anii 1966—1970.

• ȘTIRILE de presă sosite din 
Republica Dominicană informează 
că la Santo Domingo au continuat 
incidentele. Totodată, continuă 
greva generală, care a intrat în 
cea de-a 6-a zi. S-a anunțat că 
greviștii intenționează să organi
zeze o demonstrație de protest 
împotriva prezenței trupelor in- 
teramericane în Republica Domi
nicană.

• AGENȚIA Taniug anunță că 
la 16 februarie s-a produs un grav 
accident de cale ferată pe linia 
Zagreb—Split. Potrivit datelor pre
liminare, accidentul s-a soldat cu 
29 morti și un mare număr de ră
niți.

Din viața 

tineretului lumii

„0 cursă dificilă"
Șomajul In rîndul tinerilor 

absolvenți din Japonia

Primele zile ale primăverii coincid 
(sau mai exact spus, ar trebui să coinci
dă cu împlinirea speranțelor absolven
ților universităților japoneze. După ce au 
primit, la începutul lui februarie diplo
mele de licență ei consultă ofertele de 
angajare ale întreprinderilor și institu
țiilor. Foarte mulți dintre dinșll încear
că insă o mare dezamăgire.

nul din cele mai 
U informate cotidie

ne nipone „JA

PAN TIMES" nota 
că „niciodată /a- 
menințarea șoma
jului printre tine
rii absolvenți n-a 

fost atît de marc ca în acest 
an". Potrivit datelor es amative 
al Ministerului Muncii din 
Japonia, 50 000 din cei 160 000 
de absolvenți ai universități
lor japoneze nu vor găsi de 
lucru. Majoritatea marilor în
treprinderi au făcut cunoscut 
că nu vor angaja în această 
primăvară decît circa o pătri
me din numărul de cadre teh
nice superioare recrutate, nor
mal, în fiecare din cei zece ani 
anteriori. 140 de întreprinderi 
dintre cele mai mari, în spe
cial din ramura metalurgiei 
și electricieni au anunțat că 
nu vor angaja nici un nou ca
dru tehnic superior. Rectorul 
Universității Weseda din To
kio, una din cele mai renumi
te din țară și ai cărei absol
venți sînt foarte căutați pentru 
excelenta lor pregătire, a a- 
nunțat că ofertele de angajare 
primite în acest an nu acoperă 
decît jumătate din numărul 
proaspeților licențiați.

în Japonia se desfășoară o 
vastă acțiune a tineretului 
studios împotriva majorării 
taxelor îh universități. Iată 
un aspect de la o asemenea 
maniiestare: studenți afi-
șînd panouri cu revendică

rile lor
Foto: JAPAN PRESS

ACORD COMERCIAL

FRANCO-UNGAR
BUDAPESTA 16 (Agerpres). 

— Intre reprezentanții guver
nelor R. P. Ungare și Franței 
a fost semnat la 15 februarie 
în capitala Ungariei un nou 
acord comercial pe termen 
lung între cele două țări. A- 
cordul rămîne în vigoare pînă 
la 31 decembrie 1969. Cele 
două părți au căzut de acord 
asupra dezvoltării intense a 
comerțului dintre Ungaria și 
Franța și asigurarea în acest 
scop a condițiilor necesare. 
Guvernele celor două țări vor 
contribui la stabilirea coope
rării între întreprinderile 
franceze și ungare și între in
stitutele științifice. Franța va 
anula limitările cantitative a- 
supra importului diferitelor 
tipuri de mărfuri ungare. 
Schimbul de mărfuri dintre 
Ungaria și Franța va crește în 
acest an în comparație cu a- 
nul 1965 cu aproximativ 30 
la sută.

„Japan Times" scria, cu a- 
mară ironie că „pentru mulți 
absolvenți (japonezi n.r.) în
cepe o cursă mult mai dificilă 
decît cele mai dificile curse de 
fond de la ultima olimpiadă". 
E vorba, evident, de cursa 
pentru ocuparea unei slujbe. 
Ca o ilustrare a veracității a- 
firmațiilor ziarului japonez, a- 
gențiile de presă relatau zilele 
trecute un fapt foarte edifi
cator. Un absolvent al Univer
sității Chuo s-a prezentat în 
concursurile pentru angajarea 
de funcționari la trei institu
ții din trei mari orașe. El a 
eșuat din cauza concurenței a- 
cerbe și a numărului foarte 
mare de candidați. In cele din 
urmă s-a dus în orășelul lui 
natal din prefectura Yokosuka 
și s-a prezentat la concursul 
pentru angajarea de învăță
tori. Spre marea lui decepție 
a constatat că erau înscriși 150 
de candidați pentru 5 posturi 
vacante.

...După toate semnele, pri
măvara aceasta, sub umbra șo
majului, va fi un anotimp al 
dezamăgirilor pentru mulți 
dintre tinerii absolvenți ai uni
versităților japoneze.

EM. RUCĂR

Ancheta în „afacerea

Ben Barka"
PARIS 16 (Agerpres). — A- 

genția FRANCE PRESSE re
latează că Roger Frey, minis
trul afacerilor interne al Fran
ței, și Maurice Papon, prefec
tul poliției, au fost audiați 
marți, în calitate de martori, 
în afacerea Ben Barka. Frey 
a declarat președintelui Curții 
de Apel, printre altele, că 
„personajul numit Chtouki era 
necunoscut de către serviciile 
sale și că nici un funcționar 
din departamentul său nu a 
avut legătură cu acest indi
vid". (După cum se știe, în le
gătură cu marocanul Chtouki, 
colaborator apropiat al gene
ralului Oufkir, ministrul afa
cerilor interne al Marocului, 
s-a presupus că acesta făcea 
parte dintr-unul din serviciile 
„paralele" ale poliției france
ze). Pe de altă parte, Frey a 
declarat că a avut cunoștință 
în mod oficial „abia la 4 no
iembrie, de rolul jucat în afa
cerea Ben Barka de personali
tățile marocane". In ce priveș
te participarea la aceste acți
uni a persoanelor din subordi- 
nea sa, Frey a declarat că a 
cunoscut numai rolul jucat de

! Interviul lui 

iFam Van Dong 
I COPENHAGA 16 (Agerpreș).

— Ziarul „Land oi Folk", orga- 
Inul P.C. din Danemarca a pu

blicat un interviu al președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, 

Itn care acesta demască așa- 
zisa campanie de „căutare a 
păcii", lansată de cercurile gu- 

ivernamentale americane.
El subliniază, totodată, impor

tanța căilor de soluționare a 
I problemei vietnameze, propuse 

de guvernul R. D. Vietnam și 
Frontul Național de Eliberare 

| din Vietnamul de sud.
Fam Van Dong își exprimă 

| convingerea că solidaritatea 
’ popoarelor lumii și a mișcării 
I comuniste' internaționale cu 

lupta poporului vietnamez îl va 
ajuta pe acesta să întringă a- 

| gresiunea americană.
I -----«-----

j Greva
i metalurgiștilor 
I italieni

ROMA 16 — Coresponden-
• tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
I transmite : Miercuri au decla

rat o grevă de 24 de ore 
1 200 000 muncitori metalur- 

Igiști din întreprinderile de 
stat și particulare. Greva este 
sprijinită de sindicatele afi- 

Iliate celor trei centrale sin
dicale — Confederația Gene
rală a Muncii din Italia, Con- 

I federația Sindicatelor Oame- 
Inilor Muncii din Italia și Uni

unea Italiană a Muncii. Ur- 
Imează ca joi metalurgiștii 

să-și continue lupta prin gre
ve perlate Tot miercuri au 

(declarat o grevă de 24 de ore 
un număr de aproximativ 
800 000 de muncitori din in- 

Idustria alimentară. De ase
menea, continuă greva de 48 
de ore a celor 40 000 de lucră- 

Itori de la serviciile de con
strucții și întreținere a dru
murilor.

I —.

polițiștii Souchon și Voitot, 
dar nu a avut cunoștință de 
participarea altor persoane în 
pregătirea sau operarea ares
tării și sechestrării lui Ben 
Barka".

Maurice Papon a declarat că 
„serviciile sale nu au fost in
formate nici de sosirea la Pa
ris a Iui Mehdi Ben Barka, 
nici de primejdiile care îl pîn- 
deau“. Papon a subliniat că 
„nu au fost preveniți nici de 
vizita la Paris a ministrului de 
interne marocan". Prefectul 
poliției a declarat, apoi, că 
participarea personalităților 
marocane la aceste evenimen
te nu a fost stabilită decît 
după depozițiile lui Lopez din 
4 noiembrie.

Tot marți, Robert, procu
rorul general al Republicii 
franceze a fost primit de ge
neralul de Gaulle, pe care l-a 
pus la curent cu ultimele amă
nunte legate de instrucția ca
zului Ben Barka. Se aprecia
ză că președintele Franței in
tenționează să vorbească des
pre această afacere în cadrul 
viitoarei sale conferințe de 
presă, care va avea loc în ziua 
de 21 februarie.

Grele pierderi americane
in Vietnamul de sud

Ieri dimineață patrioții sud-vietnamezi au lan
sat un puternic atac împotriva postului guverna
mental de Ia Thanh Trung, provincia Quang Nam, 
situat la 11 km sud de baza aeriană americană 
de Ia Da Nang. Potrivit agenției A.P., forțele gu
vernamentale au suferit pierderi grele.

Potrivit știrilor din Saigon, 
circulația pe calea ferată, care 
leagă importanta bază ameri
cană de la Da Nang de orașul 
Hue din nordul tării, a fost 
practic paralizată în urma ex
ploziilor minelor plantate de 
patriofi. Mai multe trenuri ce 
transportau echipament mili
tar și trupe au deraiat.

Agențiile de presă semna
lează, de asemenea, că în pro- 

• LA Galeria Schneider din 
Roma s-a deschis expoziția artis
tului plastic român Victor Roman. 
La vernisaj au participat artiști și 
critici de artă, personalități ale 
lumii culturale, un numeros pu
blic. Exponatele — sculpturi în 
piatră, lemn, bronz, precum și pic
turi — s-au bucurat de aprecierea 
vizitatorilor.

j R. D. VIETNAM: Membri ai

unui grup de autoapărare

stau de veghe

vîncia Binh Dinh au continuat 
operațiunile militare.

Agenția de presă Eliberarea 
informează că, începînd din 
luna mai anul trecut și piuă 
în ianuarie anul acesta, for
țele patriotice sud-vietnameze 
au. desfășurat 20 de bătălii de 
amploare, reușind să scoală 
din luptă aproximativ 13 000 
de militari americani, 10 ba
talioane și 15 companii ale 
trupelor S.U.A. Tot în această 
perioadă au fost doborîte 160 
de avioane de diferite tipuri și 
distruse 140 de mașini amfibii 
și tancuri, precum și 30 de alte 
vehicule militare.

Începînd de la sfîrșitul lu
nii mai anul trecut, Statele 
Unite au trimis întăriri masive 
în Vietnamul de sud. Astfel, 
au fost dizlocate în Vietnamul 
de sud divizia I aeropurtată 
și alte trupe, au fost create o 
serie de baze militare impor
tante ca cele de la Da Nang, 
Chu Lai, Qui Nhon, Pleiku, 
Bien Hoa și altele de unde in
tenționau să lanseze atacuri 
împotriva regiunilor eliberate. 
Forțele patriotice au reușit 
însă să zădărnicească tactica 
forțelor S.U.A. de a deține ini
țiativa în lupte, folosind dife
rite tactici ca atacurile ofen
sive, ambuscade, încercuirea 
și nimicirea atacatorilor, hăr
țuirea inamicului. Chiar și tac- 
ticile diviziei I aeropurtate au 
fost sortite eșecului. Aproxi
mativ 3 000 de militari din 
efectivul acestei divizii au fost 
scoși din luptă, iar 74 de avi
oane au fost doborîte.

După alegerile din 1962, mandatele 
din parlamentul austriac au fost repar
tizate astiel: Partidul populist — 81 
mandate. Partidul socialist — 76 man
date și Partidul national-liberal (de ex
tremă dreaptă) — 8 mandate. Primele 
două partide au alcătuit coaliția guver
namentală care s-a menținut la condu
cere timp de trei ani de zile — pînă la 
23 octombrie 1965.

a această dată — în urma 
neînțelegerilor dintre 
partenerii coaliției cu 

privire la bugetul pe 1966 — 
cancelarul Josef Klaus a pre
zentat demisia cabinetului său. 
Demisia a fost acceptată, dar 
membrii cabinetului au rămas 
să se ocupe în continuare de 
treburile curente ale țării pînă 
la viitoarele alegeri parlamen
tare fixate — cu o anticipare 
de aproape 10 luni — la 6 
martie 1966.

Pe măsură ce această dată se 
apropie, pe măsură ce campa
nia electorală intră în faza fi
nală, observatorii încearcă să 
determine ce schimbări va a- 
duce scrutinul așteptat.

Pentru alegerile de la 6 mar
tie și-au anunțat participarea 
— în afară de partidele re
prezentate în vechiul parla
ment — Partidul comunist și

Țară a cauciucului și a fierului, micul stat african 
Liberia, cunoaște, de citeva zile, grave frămîntărl 
sociale. Zece mii de muncitori, la o populație de 
1.140.000 de oameni, au încrucișat brațele. Zece 
mii de muncitori în grevă, apărîndu-și drepturile, 
cerînd să li se acorde salariile cuvenite pentru 
munca grea pe care o depun. în birourile din New 
York ale unuia din cele mai mari trusturi ameri
cane „Firestone Tire and Rubber Company" dom
nește o deosebită nervozitate : cei 10.000 de mun
citori lucrează pe plantațiile de cauciuc din Libe
ria, aparținind acestui trust.

D
e două săptămîni, 
pe cea mai mare 
plantație din lu
me de hevea — 
arborele de cau
ciuc — nu a mai 
intrat nici un cu
legător. Tapperul, 
muncitorul care 
culege sucul arborelui hevea, 
latexul, cere condiții omenești 

de viață. La ora 5,00 dimi
neața el se află de acuma 
printre rîndurile drepte de 
copăcei cu coroanele verzi- 
cenușii, ramificate și cu trun
chiuri golașe care se întind 
kilometri și kilometri în șir. 
Timp de 10 ore, după ce a 
făcut o crestătură în stratul 
superior al scoarței copacului, 
tapperul culege latexul care 
se scurge, picătură cu pică
tură, în niște vase agățate pe 
copac. Cînd aceste vase s-au 
umplut, muncitorul toarnă 
latexul într-o căldare și-l 
duce la unul din punctele de 
recepție de pe plantațiile „Fi
restone". De aici începe dru
mul cauciucului, vărsat în 
niște rezervoare de beton ar
mat, transportat apoi cu 
autocisternele la uzina de 
prelucrare primară a cauciu
cului și de aici spre portul de 
îmbarcare de unde ia drumul 
altor continente. Timp de 10 
ore tapperul se află pe plan
tație ; și pentru aceasta obți
ne un salariu de mizerie care 
nu-i asigură nici măcar hra
na pentru o singură zi. Acea
sta în timp ce la bursele din 
New York, Londra sau Am
sterdam, cursurile acțiunilor 
„Firestone" sînt în creștere, 
aducînd dividente substanția
le acționarilor. Concesiunea 
acordată trustului american 
se întinde pe o perioadă de 
99 de ani.

„Slăbiciunea 

fundamentală11

O altă bogăție a Liberiei 
este reprezentată de minereul 
de fier, avînd un conținut de 
70 la sută fier. Numai rezer
vele de minereu din Munții 
Nimba sînt evaluate la apro
ximativ 200.000.000 de tone. 
Exploatarea se face după me
toda la zi, minereul aflîndu-se 
chiar la suprafața muntelui. 
Dar și aici întâlnești munci
tori liberieni, dar proprietari 
americani. „Lamco" este nu
mele societății care exploa
tează minereul de fier. Acți
unile ei se găsesc în posesia 
unuia din cele mai mari trus
turi americane ale oțelului, 

R. D. GERMANA : Tineri schior! pe ptrtiile de la Oberwie 
senthall

partidul înființat de fostul mi
nistru de interne, Olah. Con 

Preludiu electorul 
în Austria

ducătorii P.C.A. au anunțat 
că vor depune o candidatură 
comunistă numai în circum
scripția electorală IV, cu sco
pul de a asigura alegerea în 
parlament a unui reprezentant 
al comuniștilor și socialiștilor 
de stingă. Pentru celelalte cir
cumscripții, în număr de 24, 
P.C. Austriac recomandă ale
gătorilor săi în dorința de a 

„Bethlehem Steel" și a cîtor- 
va firme suedeze și vest-ger- 
mane. In registrele comer
ciale ale Liberiei se află în
scris și un alt mare trust 
american „Republic Steel 
Corporation", posesoarea pa
chetului de acțiuni de con
trol al companiei „Liberia 
Mining".

Nu este de mirare că în a- 
ceste condiții Departamentul 
de Stat și-a manifestat recent 
„încîntarea" față de interesul 
pe care îl manifestă oamenii 
de afaceri americani în ce 
privește Africa. Astfel, în 
1950, investițiile americane 
particulare în Africa se ridi
cau la 248 de milioane de do
lari. In 1960, ele crescuseră la. 
867 milioane de dolari. Iar în 
1964, ultimul an pentru care 
Departamentul de Stat dispu
ne de cifre complete, investi
țiile aproape că se dublaseră, 
ajungînd la totalul de 
1.600.000.000 de dolari. Dar, 
așa cum a constatat într-un 
articol publicat acum citeva 
zile „New York Times", aces
te investiții au „o slăbiciune 
fundamentală", din punct de 
vedere al africanilor. Această 
exprimare eufemistică, are în 
vedere faptul că majoritatea 
investițiilor au fost făcute în 
industria extractivă pentru 
exploatarea resurselor natu
rale din Africa și numai o 
proporție relativ mică a fost 
destinată întreprinderilor pre
lucrătoare. Exemplul Liberiei 
este semnificativ în această 
privință. „Din totalul investi
țiilor de 1.600.000.000 — scrie 
„New York Times" — 
830.000.000 dolari au fost des
tinați petrolului, în special 
în Libia, și 350.000.000 dolari 
industriei miniere, de pildă, 
în Liberia, unde există zăcă
minte de fier și în Zambia, 
unde există zăcăminte de cu
pru. Numai 225.000.000 de 
dolari au fost consacrați in
dustriei prelucrătoare, dintre 
care o mare parte în Africa 
de sud...".

Așa că situația din Liberia 
trebuie apreciată în întreg 
contextul politic și economic 
din Africa, unde neocolonia- 
lismul își face simțită prezen
ța pe calea acaparării bogă
țiilor naturale existente pe 
acest continent.

în ce privește lipsa unei 
industrii locale, există un 
exemplu clasic. Elegantul ho
tel •„Ducor Palace" clădit în 
plin centru Monroviei, capi
tala Liberiei, a fost, ridicat, 
aducîndu-se toate materialele 
de construcție, în afară de 
piatră, din străinătate. Chiar 
și cuiele.

Situația nu este mai strălu- 

nu dispersa voturile oamenilor 
muncii — să se pronunțe pen
tru candidații Partidului so
cialist.

Competiția principală este 
susținută de cele două partide 
ale coaliției guvernamentale. 
Desigur, fiecare dorește să ob
țină un număr suficient de 
mandate pentru a avea drep
tul să formeze guvernul. Dar 
e puțin probabil că va obține 
unul din ele o majoritate ab
solută, pentru a guverna sin

gur. De aceea problema che
ie pare să fie stabilirea baze
lor pe care se va funda o vii
toare coaliție. Partidul socia
list s-a declarat în favoarea 
continuării coaliției în forma 
în care ea a funcționat pînă 
acum. Conducătorii populiști 
însă, în luările lor de cuvînt, 
au criticat ceea ce ei au numit 
„sistemul rigid și steril al coa-

încrucișate
a

cauciucului

cită nici în domeniul agricul
turii; nevoile de alimente im- 
punînd importul untului, brîn- 
zei, laptelui, cărnii, făinei, za
hărului și chiar și a orezului, 
alimentul de bază al popu
lației locale.

91 la sută anal fa beți

Cit privește nivelul de cul
tură, o singură cifră este în
deajuns de concludentă: 91,1 
la sută din populația țării este 
analfabetă.

Lupta muncitorilor de pe 
plantațiile „Firestone", gre
vele asemănătoare care au 
mai avut loc și anul trecut, 
încetarea lucrului la o hidro
centrală pe care o constru
iește compania americană 
„Raymond", confirmă naște
rea unei poziții mai active în 
rîndurile unei părți a popu
lației liberiene. Această con
știință se naște în condițiile 
cînd și unele oficialități loca
le condamnă acțiunea grevis
tă. Astfel, ziarul „Liberian 
Star" publică un articol în 
care arată că legea prin care 
Parlamentul liberian a acor
dat acum citeva zile puteri 
excepționale președintelui Li
beriei, William Tubman, con
form căreia el poate să inter
zică organizarea de greve 
„este îndreptată în mod direct 
împotriva mișcării muncito
rești".

Faptul că greva nu a înce
tat nici după adoptarea aces
tei legi, nici după violentele 
ciocniri între muncitori și po
liție, care a deschis focul asu
pra unei manfiestații pașnice, 
omorînd un grevist și rănind 
grav alți trei, dovedește că și 
pe acest pămînt african ideea 
că independența politică tre
buie susținută de cea econo
mică, prinde rădăcini.

ANDREI MINCU

Ansamblul

,AJiocîrlia“

la Cleveland
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— Continuîndu-și turneul în 
S.U.A. Ansamblul românesc 
„Ciocîrlia" a prezentat la Cle
veland, în fața a peste 3 000 de 
spectatori, un program de cîn- 
tece și dansuri populare.

In aceeași seară postul de 
radio-televiziune C.B.S. a 
transmis fragmente din spec
tacol prin rețeaua națională 
de televiziune.

Presa din Cleveland publi
că cronici elogioase la adresa 
ansamblului „Ciocîrliei". Frank 
Hruby își începe articolul din 
ziarul „Cleveland Press" inti
tulat „Baletul folcloric româ
nesc are vitalitate și frumuse
țe", cu următoarele cuvinte : 
„Puneți la un loc vigoarea 
fantastică și frumusețea lirică 
și aveți oglinda ansamblului 
românesc".

liției" lăsînd să se înțeleagă că 
ar avea în vedere și alte com
binații.

împotriva continuării actua
lei coaliții s-a pronunțat în 
mod expres Partidul național- 
liberal (de nuanță profascistă), 
adresînd conducerii Partidului 
populist o cerere în acest sens. 
Totodată, liderii populiști s-au 
referit, deseori, la „pericolul 
frontului popular", vizînd, de
sigur, sprijinul pe care Parti
dul comunist a anunțat că-l va 
acorda Partidului socialist.

In ceea ce privește partidul 
înființat de Olah, după ieșirea 
acestuia din Partidul socialist, 
comentariile sînt prudente. 
Gruparea lui Olah și-a desem
nat candidații în toate cele 25 
de circumscripții electorale. 
Presa apreciază că, deși nu are 
mari șanse, pentru Olah ale
gerile din martie vor însemna 
o verificare a influenței reale 
de care el dispune.

Vor schimba oare viitoarele 
alegeri configurația peisajului 
politic austriac? Cei mai mulți 
comentatori apreciază că vor 
exista unele modificări, dar că 
o surpriză de proporții nu pare 
de loc posibilă; în schimb se 
vor produce, fără îndoială, u- 
nele deplasări de mandate de 
la un partid la altul.

ION D. GOIA
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