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Extinderea I
termoficării f

UNIUNII TINERETULUI COMUNISTORGAN CENTRAL AL

in Capitală

I

Consiliului de Stat

al Republicii

Socialiste România elevii rămin corigenți

Cînd este promovat formalismul

în cursul anului 1965 termo- 
ficarea s-a extins în noi car
tiere din Capitală. S-au con
struit aproape 8 km rețele și 
peste 100 puncte termice noi.

Printre lucrările mai impor
tante se numără Magistrala 1 
Sud cu diametrul de 1 200 mm, 
prima lucrare de această mă
rime realizată pînă acum în 
țară, precum și extinderea re
țelelor de termoficare în car
tierele Balta Albă și Drumul 
Taberei. în prezent, în Bucu
rești se află în funcțiune 
km rețele de termoficare 
427 puncte termice, care 
gură încălzirea a peste 45 000 
apartamente.

Pentru anul 1966 au fost 
prevăzute alte asemenea lu
crări pentru care s-au alocat 
fonduri de aproape 60 milioa
ne lei. Sînt cuprinse în plan: 
triplarea magistralei pe B-dul 
Armata Poporului, alimentarea 
cu căldură a Institutului po
litehnic, a Expoziției economi
ei naționale, începerea con
strucției Magistralei III-Sud

(Agerpres)

Principiul fundamenta! in activitatea 
cooperativei agricole :

Proletari din toate tarile

tineretului
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Tinerii Aurica Tașcă și Gheorghe Dumitru de la Institutul „Petrochimic"-Plo
iești lucrind la determinarea izotermelor de absorbție a apei.

Foto: S. VIOREL

Irigarea
culturilor

sursă sigură a

CHEMAREA
ȘANTIERELOR

marilor producții
Cooperativa agricolă 

de producție Călărașii- 
Vechi din regiunea 
București are în prezent 
o suprafață irigabilă 
de 457 hectare, din ca
re în anul 1965 a irigat 
430. A fost primul an 
cînd am introdus în 
practica cooperativei 
noastre culturile irigate. 
Am pornit de la studiul 
pe care mai întîi l-am 
făcut asupra surselor de 
apă, asupra terenurilor 
care se pretează la iri
gații, a posibilităților ca 
oamenii să poată efec
tua operativ și de cali
tate lucrările care se 
cer în noile condiții. 
Studiul meu l-am su
pus desbaterii consiliu
lui de conducere, adu
nării generale a coope
rativei și comitetului de 
partid. Spre bucuria 
mea am fost înțeles și 
s-a hotărît să trecem cu 
curaj la lucru. Am în
ceput cu cultivarea, în 
condiții de irigare, a 
plantelor care asigură 
cele mai mari sporuri de 
producție. Deci, am iri-

gat 170 hectare porumb 
pentru boabe, 100 hec
tare orez, 100 hectare 
lucerna, 21 hectare sfe
clă de zahăr, 31 hectare 
culturi legumicole și 8 
hectare culturi furajere. 
Una din măsurile im
portante privind organi
zarea muncii a constat 
în atribuirea terenurilor 
irigate celor două bri
găzi de cîmp și două le
gumicole, hotărîte de a- 
dunarea generală. De 
asemenea, am constituit 
o echipă specializată, 
compusă din 32 de ti
neri, recrutați dintre cei 
mai buni absolvenți ai 
învățămîntului agrozoo
tehnic de trei ani. Ei vor 
constitui și pe viitor oa
menii noștri de nădejde, 
care să deservească as- 
persoarele, motoarele, și 
vor lucra in bălți. Toate 
lucrările s-au desfășurat 
la timp și de calitate. 
Producția realizată la a- 
ceste culturi ne-a bucu
rat : 31 244 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, 50 000 
kg lucerna masă-verde 
și 7 000 kg fin de lucer-

nă, 3 900 kg orez și 6 060 
porumb-boabe la hectar. 
Pentru a înțelege și mai 
bine eficiența irigării 
culturilor voi mai face 
apel la cîteva cifre. Va
loarea producției globale 
de pe suprafețele irigate 
reprezintă 3 400 000 lei 
adică 38 la sută din va
loarea producției globale 
realizată de cooperativă 
pe cele 1 783 ha arabile. 
Raportată la unitatea de 
suprafață, valoarea pro
ducției globale pe un 
hectar irigat este de 
8 000 lei față de numai 
4 050 lei pe un . hectar 
neirigat. De asemenea, 
veniturile bănești reali
zate din valorificarea 
produselor de la cultu
rile irigate se ridică la 
2 840 000 lei, adică 41 la 
sută din venitul total 
realizat de cooperativă 
în 1965.
Ing. NICOLAE FLOREA 

vicepreședinte
al cooperativei agricole 

Călărașii-Vechi
(Continuare 

in pag. a IV-a)

în ziua de 23 februarie a.c. a avut loc la 
Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: Constanța Cră
ciun, Mihai Gere, Ilie Murgulescu — vice
președinți ai Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Pe
tre Borilă, Anton Breitenhofer, Ion Cosma, 
Constantin Daicoviciu, Vasile Daju, Suzana 
Gîdea, Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Stoica, Ludovic Tăkacs, Iacob 
Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai Consiliului 
de Stat.

Consiliul a adoptat decrete și hotărîri pri
vind diferite domenii ale activității de 
și obștești.

A fost ratificat Acordul între guvernul 
publicii Socialiste România și Guvernul 
publicii Italiene asupra colaborării econo
mice, industriale și tehnice, precum și Acor
dul privind colaborarea economică și tehnică 
între Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Imperial al Iranului.

Printre actele de stat emise figurează de
cretul privind constituirea și valorificarea 
fondului de stat de legume și fructe pentru 

■ consumul intern și pentru export ; decretul 
pentru modificarea organizării Ministerului 
învățămîntului, prin care ia ființă o Direc
ție generală a activităților educative și a 
problemelor sociale studențești, precum și 
decretele privind modificarea unor articole 
din legea de organizare judecătorească și din 
legea pentru înființarea și organizarea Procu
raturii Republicii Socialiste România.

Consiliul a făcut numiri și eliberări din 
funcții la Tribunalul Suprem, numind toto
dată adjuncții Procurorului General.

în continuare, Consiliul a rezolvat lucră
rile curente.

îi 
ca- 
re-

stat

Re-
Re-

Rezultatele obținute la siîr- 
șitul primului trimestru de Li
ceul nr. 3 din Bacău, în activi
tatea instructiv-educativă, 
conferă un loc fruntaș în 
drul liceelor orașului și
giunii. Deși o școală nouă, co
lectivul didactic și organizația 
U.T.C. au găsit un „limbaj" 
comun pentru a mobiliza ma
joritatea' elevilor la o pregătire 
temeinică.

„Este esențială pentru pre
gătirea elevilor — ne spunea 
tovarășul Dumitru Zaharia, di
rectorul liceului, influențarea 
de către toți factorii a răspun
derii lor

Soluția 
activă a 
propriilor 
nătoasă, avind ca nucleu 
ganizația U.T.C., își spune cu- 
vîntul cu promptitudine, atunci 
cînd este nevoie"..

La Liceul nr. 3 a deve
nit obișnuită „ora directoru
lui": Directorul școlii asistă, 
cîteva zile, la cîte o clasă. 
Apoi, împreună cu dirigintele 
clasei și organizația U.T.C., are 
loc o dezbatere despre modul 
in care elevii se pregătesc. La 
analiza cauzelor pentru care se 
primesc note proaste, un cu- 
vînt important de spus îl au 
și elevii, ei propunînd și măsu
rile pe care le socotesc utile. 
Dar, și în acest caz, 
periența didactică asigură 
strictă alegere a celor 
bune măsuri, aplicarea lot 
redă. Elevii își formează

față' dc învățătură.
optimă. antrenarea 

clasei la rezolvarea 
probleme. Opinia să- 

or-

prinderea de a nu rămîne in
diferenți fată de rezultatele ge
nerale ale clasei, fată de com
portarea elevilor în timpul o- 
relor, față de pregătirea lor. 
Deci se creează o răspundere 
comună a tuturor pentru fie
care, bazată pe stimularea de
prinderii de a acționa inde
pendent, de a avea inițiativa, 
iar aceasta generează atitudi
nea combativă fată de cei care 
nu învață sau chiulesc, con
feră colectivului certitudinea 
capacității sale de a influenta 
de a stimula.

„Am remarcat de mai multe 
ori. sublinia tov. profesor Flo
rinei 
tului 
tiona 
cînd
claselor Iată de ce la clasele a 
Xl-a organizația U.T.C. și-a 
propus ca principal obiectiv, 
să-i mobilizeze pe elevi la un 
temeinic studiu individual, iar 
la clasele a IX-a să întăreas
că opinia colectivului, să-i a- 
jule pe elevi să-și formeze un 
stil de muncă propriu, cores
punzător particularităților fie
căruia.

Popa, secietarul comite- 
U.T.C., că nu se poate ac
ta modul general, apli- 

același tratament tuturor

a
Desigur, întrebarea noastră este 

doar un punct de plecare, ea a- 
trăgînd după sine multe altele, 
contopindu-se cu ele, împreună 
dîndu-ți o imagine clară asupra 
felului în care tineretul din Med
gidia își petrece o parte a timpu
lui liber.

Interlocutorii, în majoritate 
U.T.C.-iști, iac parte din colecti
vele de muncă ale celor două 
unități industriale din oraș : Fa
brica de ciment și Întreprinderea 
de mașini și utilaje.

Înserăm cîteva din răspunsurile 
și comentariile primite:

— Am dansat ultima oară de 
curînd, la o seară pentru tineret 
intitulată, „Seara fetelor". Acțiu
nea a fost inițiată și organizată 
de Comitetul U.T.C. al întreprin
derii noastre. Întîlnirea a fost 
reușită, mi-a plăcut cum s-a des
fășurat și aș dori să se mai re
pete" — ne-a relatat utecistul 
RUXANDRA GHEORGHE, strun
gar la Întreprinderea de mașini 
șl utilaje.

— Colegul meu, ne-a spus tî- 
nara RUȘEN TEFIC dorește ca o 
seară asemănătoare cu cea amin
tită de el să se mai repete pen
tru că a fost una din serile pentru 
tineret organizate la noi la care 
am fost mai multe fete. De obi
cei, nu prea vin. Și mai e ceva : 
nu se 
trebui 
rare".

Am

cea a utecistei GHINEA ELENA, 
luncționară Ia Fabrica de ciment : 
„Cam prin noiembrie anul tre
cut am dansat ultima oară, 
la sala clubului din fabrica noas
tră. îmi place dansul și aș 
să mai 
tin cu 
tineret.

merg, dar...". Dar 
regularitate serile

fi vrut 
nu se 
pentru

prea desfășoară așa cum ar 
serile de dans. Sînt cam

asociat această relatare cu

ex- 
o 

mai

★

tn regiunea Bacău multe licee, 
fiind noi, au o experiență re
dusă în organizarea și desfășu
rarea procesului instructiv-edu- 
cativ.

Din aceeași categorie face 
parte și Liceul din comuna Roz- 
nov, raionul Piatra Neamț. De

anul trecut s-a Îndreptat 
porțile facultăților prima 

Anul 
absolvenților

aici, 
spre 
promofie de absolvenți, 
acesta numărul 
se va dubla.

Cum se pregătesc ei și colegii 
lor mai
firească pe care ti-o pui vizi- 
tînd un 
aceasta 
ferâ concluzii
Nu se muncește ? Dimpotrivă ! 
Dar să vedem cum se mun
cește 1 Mai fntîi, o statistică : 
Ia sfîrșitul primului trimestru, 
dintre elevii claselor IX—XI 
circa 51 la sută au obținut note 
sub limită, majoritatea la 3 sau 
mai multe obiecte. La clasele a 
X-a situația este și mai slabă 
din cauză numărului mare de 
elevi mediocri.

Situația necorespunzătoare la 
învățătură a multor elevi a 
fost sesizată încă la mijlocul 
trimestrului l de către cadrele 
didactice și organizația U.T.C. 
S-au luat și măsuri. Corespun
deau oare ace
stea situației 
de fapt ? Nu, 
dacă ne gin
dim că eficien
ta activități
lor organizației 
U.T.C. nu este 
asigurată de 
suma lor ci de 
rezultatele 
care le 
mină.

Să ne 
însă,

mici ? Iată o întrebare

astfel de liceu. De data 
constatările nu ne o- 

îmbucurătoare.

rindul elevilor cu note sub 5 
se află și un număr însemnat 
de uteciști. Faptul acesta ne 
indică tocmai lipsa unor mă
suri care puteau spori răspun
derea elevilor fală de propria 
pregătire De ce erau ce
rute tocmai astfel de măsuri ? 
Numeroși elevi au fost pregăti/i 
necorespunzător de unele școli 
generale din jurul Roznovului 
(și aceasta e o problemă pe 
care trebuie să o aibă mai mult 
în vedere secția de invătămfnt 
raională și comitetul raional al 
U.T.C.). alții nu văd în studiul 
individual principalul mijloc de 
acumulare a cunoștințelor pre
date. la unii e prezentă tendin
ța de a învăța pentru o notă de

ce

IOAN RUS

(Continuare în pag. a IV-a)

pe
deter-

D
e cînd lumea și pămîntul basmele 
tuturor popoarelor, legendele tu
turor mitologiilor au împodobit 
chipul eroului tinăr cu laurii ce
lor mai înalte virtuți omenești, de 
la frumusețea și forța fizică. Ia 
forța și frumusețea morală -, l-au 
încununat cu trăsăturile cele mai 
nobile ale făpturii umane : entu

ziasmul, încrederea în sine și in ceilalți, dragostea 
și prietenia, vitejia răzbătătoare și statornicia în 
împlinirea idealului său. în poveștile noastre Prîslea 
— mezinul —• învinge greutățile semănate în calea sa 
de puterile potrivnice, acolo unde frații săi mai în 
vîrsta dăduseră greș, trece biruitor prin toate „în
cercările" și e răsplătit cu bucuriile și măririle vie
ții I 11 așteaptă scaunul împărătesc al lui tătîne-său, 
iubirea credincioasă a Coslnzenei și respectuoasa 
afecțiune a poporului. Firește, basmele idealizează, 
lunecînd peste unele cusururi și slăbiciuni inerente 
anilor tinereții: încumetarea care nu ține seama de 
măsura adevărată a „experienței" încă firave, ținti
rea prea sus și prea departe în alegerea telului, 
pripeala în urmărirea Iui, înfumurarea la ceasul 
împlinirii 1 Dar poveștile acestea nu fac decît să

gindim

tlnărSpre școală

mit și - .___  _____
U.T.C. de la Întreprinderea 
mașini 
inițiale 
rămin uneori doar puncte 
ale unul plan de muncă.

Casa de cultură a orașului are 
un program propriu după care-și 
desfășoară activitatea. La serile

rt 1

Mlndria

din partea Comitetului 
de 

acțiunile 
tinerilor 
scriptice

și utilaje. Și aici 
pentru distracția

Consemnăm, de asemenea, clteva 
din răspunsuri:

GHEORGHE PETRE — planifi
cator la serviciul transporturi, 
brica de ciment : „Cu toate 
sînt căsătorit de curînd eu și 
ția mea mergem, atunci cînd 
loc, la serile pentru tineret. Des
pre organizarea lor pot spune că

Fa- 
că 

so- 
au

titlul unei cărți, să-ț! găsești au
torul. Se caută însă, puține lu
cruri noi în această direcție*.

— Eu, ne-a spus MAVLEA A- 
LEXANDRU de la Întreprinderea 
de mașini și utilaje, consider că, 
pentru tineret, o seară 
depinde nu numai de felul în 
este ea organizată, ci și de

plăcută 
care 
res-

CIND AȚI
UL TIMA

Constatare cu care a fost de 
acord și tovarășul CIUTACU 
GHEORGHE, locțiitor al secretaru
lui Comitetului U.T.C. de Ia Fa
brica de ciment : „In planurile de 
muncă pe care Ie întocmim in
cludem și acțiuni care să con
tribuie la recrearea tinerilor. Am 
avut cîteva seri reușite, altele au 
fost neglijate".

Răspuns asemănător am pri-

în- 
a- 

din

de

pentru tineret ținute aici nu 
totdeauna programul poate fi 
decvat cerințelor tinerilor 
cele două întreprinderi.

Această concluzie deschide
fapt un teren mai larg de discuții 
referitoare la tema noastră : Cum 
se organizează o asemenea seară 
pentru tineret, ce cuprinde ea, 
dacă satisface.

DANSAT
OARĂ ?

de cele mai multe ori se uzează 
prea mult de unele și aceleași lu
cruri : recitări de poezii, diferite 
concursuri, urmate apoi de dans. 
Se iscă din această cauză o mo
notonie care dispare cu greu chiar 
și în ritmul dansului. Ce e drept, 
au fost și elemente „surpriză". 
Mi-aduc aminte de o modificare a 
„dansului inimioarelor". Intr-un 
timp scurt trebuia, tu, care aveai

pectarea acestei organizări, 
multe ori s-a întîmplat ca 
motive „tehnice" să fie 
donate punctele prevăzute în pro
gram și după cîtva timp de aștep
tare să înceapă dansul. Ai puține 
de învățat de la astfel de „orga
nizări".

PUIU MIRCEA, lăcătuș la Fa
brica de ciment, și BULICĂ FLO- 
RICA, tehniciană la Întreprinde-

De
din 

aban-

rea de mașini și utilaje, ne-au re
latat cîteva aspecte legate de 
sica folosită la serile pentru 
neret. Tovarășul MIRCEA : 
obicei, partea muzicală este 
gurată de orchestra brigăzii 
agitație și magnetofonul clubului. 
Mai vin și instrumentiști de 
Casa de cultură, dar mai rar. 
se face întotdeauna o îmbinare 
monioasă a melodiilor. Ori 
culți și dansezi numai twist-uri 
te ține un sfert de oră cu I 
gouri. Se prezintă foarte 
muzică populară".

Tovarășa FLORI CA : 
Intr-adevăr să satisfaci 
țele fiecăruia în ceea ce 
muzica și dansul. E tot atît 
greu însă să suporți excese 
„modernisme". De multe ori, 
că am participat la noi în între
prindere sau la Casa de cultură, 
serile pentru tineret, în partea 
rezervată dansului, au fost supra
aglomerate de twist-uri. îmi plac 
și acestea, dar poate cineva con
testa frumusețea tangoului sau a 
valsului ? E vorba, deci, 
de puțină măsură".

S-ar cuveni ca după cele pre
zentate să rezumăm cîteva con
cluzii. Propunerile pe care le-au 
făcut tinerii pentru ca „serile" lor 
să devină cit mai instructive și 
mai atrăgătoare sînt pe deplin edi-

mu- 
ti- 

„De 
asi
de

la 
Nu 
ar- 
as- 
ori 

tan- 
pufină

„E greu 
preferin- 
privește 

de 
de 
fie

numai

V. ZAMFIRESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

I 
I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

de Marcel Breslașu

oglindească — la proporțiile feeriei, la scara închi
puirii -- ceea ce se petrece în natură, să zugră
vească în culori suprapămîntene realitatea minu
nată a acestei vîrste de aur.

Spunea un poet italian : „O, primăvară, tinerețe 
a anului ; o, tinerețe, primăvară a vieții I" Vestitele 
stihuri ale lui Metastasio surprind mai mult decît 
similitudinea, paralelismul „începuturilor" ; meta
fora „anotimpului tinereții" este plină de implicații, 
pe drumul de la mugur la floare, de la tăgadă la 
rod, de Ia vis la înfăptuire.

Acestei legi eterne și aparent imuabile, vremea și 
vremurile i-au adus însă un corectiv; t.ăl„. 
toții — tineri și bătrîni — în Marea Primăvară

trăim cu 

revoluției socialiste ; punțile cele mai îndrăzneț ar
cuite între tărîmui viselor și cel al înfăptuirilor, 
s-au consolidat, drumul de la mugurul fraged la floa
rea învolburată și apoi la belșugul roadelor nu mai 
este pîndit de „duhuri" dușmănoase, de hachițele 
pustiitoare ale vîntului și ale vijeliei ; avîntul ti
neresc e întîmpinat cu părintească și frățească 

se însumează, firesc, în clocotul construc
ției, în efervescentul spirit al „întrecerii11 care în
suflețește uriașul colectiv al poporului, pe vastul 
șantier al Patriei.

Mîndria de a fi tinăr, astăzi, în România Socia
listă, se întemeiază pe conștiința contribuției aduse 
la edificarea Țării celei noi, încă din faza pregătirii 
temeinice a „schimbului de mîine", pe certitudinea 
de neclintit că drumul ales este acela al fericirii 
tuturor și a fiecăruia în parte, pe simțămîntul că 
„împlinirile" țin de noi înșine, de locul pe care ne 
învrednicim să ni-1 luăm în pașnica și harnica oștire 
a constructorilor. Trăim aevea povestea înfiripată

(Continuare în pag, a IV-a)
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Principiul fundamental 
în activitatea 

cooperativei agricole:
p roiectul de statut al coopera

tives agricole de producție 
pune la temelia întregii acti
vități a acestei unități princi
piul muncii colective, stabi
lește roiul adunării generale 
ca iiind singurul organ care 
poate lua hotărîri privind ac
tivitatea legată de interesele

cooperativei. Aceasta impune creșterea 
răspunderii personale a fiecărui țăran 
cooperator, înțelegerea datoriei de a 
se preocupa de bunul mers al coopera
tivei, de a-și spori aportul la creșterea 
puterii ei economice.

MUNCA Șl
CONDUCEREA COLECTIVĂ

Art. 1 „In cooperativa agri
colă munca este organizată 
în comun, iar retribuirea se 
face după cantitatea și calita
tea muncii,;a muncii, precum și în func

ție de producția realizată".

rea valorii zilei-muncă 
la 28 lei, din care 14 
lei în bani.

Este un tablou sinte
tic al efortului colectiv 
depus de toți membrii 
cooperativei agricole 
pentru adăugarea la ze
strea comună a unor ve
nituri cît mai mari. Pe

drept cuvînt în discuții
le la ultima adunare ge
nerală vorbitorii au scos 
în evidență legătura di
rectă dintre participarea 
la muncă și obținerea u- 
nor producții ridicate ; 
acestea fac să crească a- 
verea obștească și impli
cit veniturile personale.

| MUNCA -
[ ZESTRE COLECTIVĂ
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O monografie a comu
nei Nădlac ar trebui să 
consemneze așezarea a- 
cesteia în mănoasa cîm- 
pie a Mureșului, la mar
ginea vestică a raionului 
Arad. Locuitorii, români 
și slovaci, sînt oameni 
harnici.

Anul 1965 a fost în a- 
ceastă parte a țării bo
gat în ploi și cu un re
gim de insolație repar
tizat în așa fel încît a 
permis dezvoltarea în 
condiții bune a tuturor 
culturilor. Grîul a pro
dus 2130 kg la hectar, 
porumbul 4 500 kg boa
be. Producțiile sînt, evi
dent, mari, dar țăranii 
cooperatori n-au ezitat 
să analizeze autocritic
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munca lor, să-și pună o 
întrebare firească : se 
putea și mai mult ? Da. 
Afirmația se bazează pe 
o comparație. Brigada 
lui Milan Tipei a obți- 
nit 1 877 kg de grîu la 
hectar, în vreme ce bri
gada lui Ștefan Maidan, 
vecină, a atins 2 360 kg. 
Pămîntul, soiurile, plan
tele premergătoare au 
fost aceleași. Doar mun
ca a diferit. Milan Tipei 
a „scăpat" momentul op
tim de însămînțare.

Milan Tipei e tînăr. 
Tatăl lui, tot brigadier, 
a realizat 2 005 kg de 
grîu la hectar. Faptul 
că-și depășise fiul (cu 
care se afla în întrece
re) îl bucura — o bucu
rie pe care și-o ascun
dea cu demnitate — dar 
încerca un sentiment de 
amărăciune gîndindu-se 
că „un Tipei", băiatul 
lui, dăduse recolta cea 
mai slabă pe coopera
tivă.

însă în toamnă, aceste 
sentimente au suferit o 
transformare... de fapt, 
s-au răsturnat. Bătrînul 
era necăjit, în secret, că 
fiul îl învinsese, dar se 
mîndrea că tocmai fe
ciorul lui a obținut pro
ducția cea mai mare de 
porumb : 5 237 kg boabe 
la hectar.

— Irigat ? am întrebat 
noi.

•— Nu, bine lucrat.
Răspunsul are în ve

dere complexul de re
guli agrotehnice, dintre 
care se detașează prași- 
lele, a căror însemnătate 
o demonstrează urmă
toarea situație. Milan Ti
pei a realizat 5 237 kg, 
Simion Tipei — 4 836,

Andrei Vanko — 4 626, 
Ștefan Maidan — 4 574, 
Petru Bolchiș — 4 271, 
Matei Mazuh — 3 918. 
Țăranii cooperatori din 
brigăzile primilor doi au 
efectuat cîte patru pra- 
șile, următorii cîte trei; 
cei din brigada lui Ma
tei Mazuh, se spune că 
au prășit de două ori.., 
și jumătate, căci prașila 
a treia n-a fost de ca
litate. Producția reali
zată de această brigadă 
a fost cu 468 kg peste 
cifra planificată, totuși 
adunarea generală i-a 
cerut brigadierului să 
explice de ce s-a clasat 
pe ultimul loc, cu mult 
sub posibilitățile de care 
dispunea. Iată cauzele :

„N-am reușit să strîn- 
gem tuleii (strujenii) 
de porumb de pe 
cîmp, să eliberăm te
renul. Tractoarele n-au 
putut face ogoare de 
toamnă. în 1965 am se
mănat porumbul în ară
tură de primăvară. Pe 
urmă, Ia celelalte brigăzi 
s-a adunat gunoiul din 
gospodăriile cooperato
rilor și s-a transportat 
pe cîmp ; la noi nu s-a 
procedat așa. Noi am 
fertilizat numai 15 hec
tare cu îngrășămintele 
naturale, ce ni s-au re
partizat de la sectorul 
zootehnic".

Darea de seamă pre
zentată la recenta adu
nare generală mențio
nează la capitolul des
pre fertilizarea solului 
aplicarea de îngrășămin
te chimice pe 1 400 hec
tare. Este un element ce 
trebuie reținut în expli
carea producțiilor mari 
obținute la cooperativa 
agricolă „Mureșul" Năd
lac.

Și în sectorul zooteh
nic s-au realizat depă
șiri. Producția de lapte 
pe fiecare vacă furajată 
a fost de 1 800 litri, cu 
200 de litri peste cifra 
planificată. Din efecti
vul de taurine de 970 de 
capete, 50 la sută sînt 
vaci. Ferma de porcine, 
care numără 1 665 de 
capete, constituie o altă 
sursă de venituri.

în ’65 țăranii coopera
tori de la „Mureșul" 
Nădlac și-au propus să 
realizeze un venit global 
de 8,2 milioane lei, dar 
prin munca lor au sporit 
suma la 9 432 000 lei, 
ceea ce a permis ridica

Art. 27. „Adunarea generală 
este organul suprem de con
ducere al cooperativei agri
cole, singura în măsură să ho
tărască asupra întregii activi
tăți economice, financiare și 

organizatorice a acesteia".

GARANȚIA ÎNFĂPTUIRII
PROIECTELOR

lntr-o discuție purta
tă cu tehniciană Ana 
Turceanu am aflat că 
la cooperativa agricolă 
„Mureșul" Nădlac s-a 
depășit fondul de zile- 
muncă.

— Depășirea a fost 
hotărîtă de adunarea 
generală, care a aprobat 
o serie de investiții pen
tru modernizarea secto
rului zootehnic, bineîn
țeles, după ce s-a anali
zat temeinic rentabilita
tea fiecărei investiții, 
precum și faptul dacă 
acestea se fac într-un 
moment oportun, ținînd 
seama de posibilitățile 
de care dispuneam.

Exprimate în lei, cele 
40 000 de zile-muncă a- 
fectate investițiilor în 
zootehnie reprezintă 
peste un milion, bani ca
re se vor amortiza cu- 
rînd, prin sporurile de 
producție. Modernizarea 
a însemnat : asfaltarea 
halei la ferma avicolă, 
pavarea drumurilor din
tre grajduri, introduce
rea curentului electric în 
ferme, mecanizarea pre
parării furajelor, rețeaua 
de apă curentă alimen
tată de un castel de apă 
(construit în colaborare 
cu o cooperativă agrico
lă vecină). Toate aceste 
măsuri ușurează munca 
omului, îndemnîndu-1 la 
o calificare din ce în ce 
mai înaltă.

Adunarea generală a 
hotărît ca în 1966 să se 
introducă adăpatul au
tomat și mulsul meca
nic.

Pentru fiecare investi
ție s-a întocmit un cal
cul de rentabilitate... O 
listă lungă de cifre... O 
demonstrație logică a 
faptului că fiecare leu 
cheltuit urmează să pro
ducă înzecit. Lista se 
încheia cu: „Vaporul" 
lui Roskoș și niște lămpi.

Ca să aflăm despre ce 
este vorba, să ne întoar

cem -cu un an în urmă. 
Pavel Roskoș era secre
tarul organizației U.T.C. 
a cooperativei. în aceas
tă calitate, după ce is
prăvea lucrul la atelie
rul mecanic, obișnuia să 
meargă pe la locul de 
muncă al tinerilor. La 
zootehnie zăbovea mai 
mult. Stătea lîngă sobe
le unde se încălzea apa 
și se prepara hrana por
cilor. Sobele erau niște 
vetre care înghițeau 
cantități mari de lemne ; 
echipa abia prididea să 
le care. într-o zi Roskoș 
a venit cu un caiet.

— Ce faci? Vrei să 
ne furi meseria ? l-a în
trebat în glumă cineva, 
răsturnînd de pe umeri 
maldărul de crăci pe ca
re le adusese pentru foc.

— Vreau să vă las fă
ră ea...

— Ce desenezi acolo ?
— Un vapor.
Răspunsul, deși părea 

o glumă, era foarte se
rios. Se gîndea la folosi
rea unei locomobile (nu
mită vapor în unele 
locuri) care zăcea in
tr-un șopron al coopera
tivei.

într-o adunare gene
rală Pavel Roskoș, a 
spus :

— Propun să alocăm 
circa 20 000 lei pentru o 
investiție, care sînt con
vins că este necesară și 
rentabilă. Eu și cu tova
rășii mei din atelier, 
Ștefan Iancik, Gheorghe 
Turceanu, Pavel Novaci, 
vrem să executăm o in
stalație de încălzire a a- 
pei la zootehnie.

Adunarea generală i-a 
cerut să explice pe larg 
principiul și avantajele... 
Oamenii voiau să se con
vingă că nu aruncă ba
nii. Roskoș era pregătit: 
a desenat amplasamen
tul, a făcut schița siste
mului de țevi. Argumen
tele au fost concluden
te. S-a votat suma. Ideea 
a devenit curînd reali
tate. Azi, la ferma de 
porcine, apa caldă curge

la robinet. Sobele au dis
părut. înfăptuirea pro
punerii lui Roskoș aduce 
o economie anuală de 
78 000 lei.

Nu este însă singurul 
element de modernizare 
de la această fermă. 
Purceii de lapte, aflați 
într-un moment de re
paus, stau strînși în for
mă de rozetă sub niște 
lămpi montate în pereți 
de Mihai Doval. Aici 
trebuie să punem punct 
și să derulăm iarăși fil
mul unei investiții.

Mihai Doval este elec
tricianul cooperativei, 
într-o adunare generală 
a propus și el să se alo
ce suma de 8 000 de lei, 
argumentînd pentru ne
cesitatea introducerii în 
maternități a încălzitoa
relor cu raze infraroșii. 
„Purceii — își susținea 
el ideea — după ce sug, 
se retrag sub aceste 
lămpi, care-i ajută să se 
dezvolte; pe de altă 
parte, fiind grupați sub 
lămpi, nu mai sînt ex
puși riscului ca scroafa 
să-i calce în picioare".

Am reținut din con
vorbirea cu tovarășul 
IOAN LOCZI, președin
tele cooperativei agrico
le „Mureșul" Nădlac, ur
mătoarea afirmație : „în 
cooperativa noastră, a- 
dunarea generală este o 
adevărată școală a idei
lor, locul unde tinerii în
vață să gîndească, să 
aibă inițiativă" — și ni 
se pare că exemplele de 
mai sus, ca și multe al
tele, o ilustrează convin
gător.

...Un alt sector de pro
ducție în care s-au in
vestit bani și... multă 
inițiativă este legumicul
tura.

Țăranii cooperatori din 
Nădlac știu că trebuie 
să fie prezenți pe piață 
cu produsele legumicole, 
cît mai devreme. Apro
vizionarea populației cu 
legume timpurii, în can
tități mpnite să satisfacă 
consumul, este o sarci
nă care răspunde unor 
necesități ale economiei 
țării, atît pentru consu
mul intern, cît și pentru 
crearea unor disponibili
tăți pentru export. Con- 
știenți că organizînd 
mai bine activitatea în 
sectorul legumicol con
tribuie la realizarea po
liticii economice a statu
lui, țăranii cooperatori 
din Nădlac s-au gîndit 
la o serie de măsuri. 
Cînd inginerul agronom 
Koteleș Alexandru a 
propus să se construias
că o seră pentru produ
cerea materialului sădi- 
tor, adunarea generală a 
aprobat fără șovăire de
vizul, dar a adus unele 
amendamente :

„De ce 500 de metri 
pătrați și nu 1 000 ? Da
că avem posibilitatea să 
mărim suprafața serei să 
nu ezităm" (Andrei Van- 
cu).

„Dacă mărim sera ar 
fi păcat s-o ținem nefo

losită în timpul iernii. 
Iarna am putea produce 
roșii, castraveți. în ceea 
ce privește încălzirea, cu 
încă un „vapor" proble
ma e rezolvată" (Teodor 
Ghenghiu).

Răsărită ca din pă- 
mînt, sera își etalează a- 
cum în cîmpul gol silue
ta de sticlă ; încă în a- 
cest an ea va începe 
să-și achite ratele de 
amortizare.

Problema irigațiilor 
este pe jumătate rezol
vată... natural. Apa e- 
xistă. Mureșul șerpuieș
te printre ogoare. Coo
perativa dispune de 
pompe și aspersoare. 
O rețea de canale a îm- 
pînzit în ’65 aproape 100 
de hectare. Au fost iri
gate roșiile, cartofii, lu
cerna și, bineînțeles, o- 
rezăria.

Puțin — s-a spus în 
adunarea generală.

loan Varga, secreta
rul organizației U.T.C. a 
cooperativei, a arătat 
că orientarea consiliu
lui de conducere de a 
mări suprafața irigată 
cu încă 60 de hectare 
este, pentru anul 1966, o 
prevedere bună și pe 
deplin realizabilă. Tine
retul va aduce întreaga 
sa contribuție la acea
stă acțiune. Există însă 
și o altă sursă de apă, 
mai economicoasă: o 
vale în care se adună 
apa din ploi; absorbită 
cu pompe, ea ar putea 
uda culturile furajere 
din jur. Forarea unui 
puț pe fundul văii ar 
spori cantitatea de apă, 
ar transforma-o într-o 
sursă permanentă.

E un proiect pentru 
înfăptuirea căruia exis
tă o garanție: hotărîrea 
adunării generale.

Arf. 31. „Consiliul de condu
cere, ca organ executiv al 
adunării generale a coopera
tivei agricole de producție, 
conduce activitatea coopera
tivei agricole în intervalul 
dintre adunările generale".

CONSILIUL CELOR 
MAI BUNI GOSPODARI

Țăranii cooperatori 
prețuiesc acea prevede
re a statutului care le dă 
dreptul suprem de a 
hotărî asupra tuturor 
problemelor ce privesc 
viața cooperativei a- 
gricole. Ei își manifestă 
satisfacția că sînt che
mați să se gospodăreas
că. Și o fac cu pricepe
re.

între adunările gene
rale statutul prevede 
ca treburile curente să 
fie rezolvate de un or
gan de muncă colecti
vă — larg constituit — 
consiliul de conducere. 
Problemele ce se ivesc 
zilnic în viața coopera
tivei agricole sînt mul
tiple și complexe. Nu

mirea brigadierilor și 
șefilor de echipe, înca
drarea personalului ad
ministrativ, fixarea pre
țurilor de valorificare a 
diverselor produse sînt 
numai cîteva din preo
cupările majore ale 
consiliului. Această com
petență impune alege
rea în consiliul de con
ducere a celor mai buni 
gospodari.

Iată, la Semlac, raio
nul Arad, două moduri 
diferite de înțelegere a 
atribuțiilor consiliului 
de conducere, cu urmă
rile lor firești. Aici e- 
xistă două cooperative 
agricole („7 Noiembrie" 
și „8 Martie") despărțite 
de un drum. Să compa
răm rezultatele :

„7 Noiembrie" „8 Martie"
producția de grîu 
producție de porumb-boabe 
producția de lapte pe cap 
de vacă furajată 
valoarea zilei-muncă

2 100 — 2170 kg/ha
3 020 — 3 750 kg/ha

1520 — 2 250 litri
16 — 21 lei

& serele din Popești-Leoideni se recoltează trandafirii

Valoarea zilei-muncă 
— fiind, după cum se 
știe, direct proporțională 
cu gradul de dezvoltare 
a cooperativei, cu pro
ducțiile realizate — 
constituie, unul din in
dicatorii importanți ai 
puterii economice a co
operativei agricole. Por
nind de la aceasta am

întreprins o anchetă cu 
intenția de a stabili în 
ce împrejurări țăranii 
cooperatori de la coope
rativa agricolă „7 No
iembrie" au pierdut 5 lei 
la ziua-muncă.

ION CRISTEA, ingi
ner agronom : Consiliul

de conducere ar fi tre
buit, de exemplu, să 
aplice principiul stimu
lativ al cointeresării 
materiale, să facă re
tribuirea muncii în 
funcție de rezultatele 
obținute în producție. 
Or, grîul deși a fost se
mănat separat pe bri
găzi, s-a recoltat de-a 
valma, datorită grijii 
insuficiente pentru or
ganizarea muncii în 
campania de seceriș. 
Noi nu știm care briga
dă a avut rezultate mai 
bune, ce teren a fost 
mai productiv, ce soi s-a 
comportat mai bine. 
Producția de grîu a 
anului 1965, a fost lipsită 
de astfel de premize.

La porumb situația 
este mai clară. Fusese 
planificată o producție 
de 2 700 kg pe care am 
depășit-o. Dacă făceam 
lucrări de calitate, de
pășirea, în condițiile 
de climă ale anului 
trecut, ar fi fost 
mult mai mare. Totuși, 
brigada lui Gheorghe 
Mermeze a rămas sub 
plan cu 81 de kg, iar 
brigada lui Arcadie 
Cuzman abia a dat 9 kg 
peste. Cauzele ? Neres- 
pectarea indicațiilor 
tehnice, adică nerespec- 
tarea densității. Consi
liul de conducere a fost 
sesizat că unele echipe, 
din nepricepere, nu 
fac răritul cum trebuie 
din care cauză densita
tea pe terenurile aces
tor echipe a ajuns la 
12 000 fire la hectar 
față de 30 000 cît era 
stabilit, dar n-a luat Ia 
timp măsuri.

— Comparînd pro
ducția de porumb reali
zată de dumneavoastră 
cu a vecinilor, cît ați 
pierdut, valoric, la 
ziua-muncă ?

— 1 leu.

VEREȘ EMERIC, bri
gadier fruntaș la cultu
ra de cîmp: Să mai adă
ugăm la pierderi 2 lei 
de la grădina de legume. 
La un venit planificat 
de 765 000 lei am reali
zat doar 61000 Iei. Re
vărsarea Mureșului a 
distrus cultura de roșii. 
E o calamitate naturală, 
dar nu una de nepreve
nit. Vecinii noștri au 
taluzat malul și s-au 
apărat de inundație. 
Mai există insă o cale 
de a înlătura pericolul 
inundației: alegerea te
renului pentru amplasa
rea roșiilor, cultură de 
bază la noi.

GLIGOR MĂCEANU, 
președinte. (Pînă acum 
trei săptămîni a fost 
brigadier fruntaș în zo
otehnie, la cealaltă co
operativă) : Sînt numai

de curînd în funcția de 
președinte. Eu și îna
inte veneam deseori 
în sectorul zootehnic 
al vecinilor, așa că 
le cunosc necazurile. Ei 
și-au planificat puțin —
1 600 litri de lapte — și 
au realizat și mai puțin: 
1520. Dincolo am pla
nificat mai mult —
2 000 — și am realizat 
și mai mult: 2 250.

Cauza principală a si
tuației de aici a consti
tuit-o furajarea neco
respunzătoare, făcută 
băbește. Va trebui să 
ridicăm nivelul califi
cării lucrătorilor din zo
otehnie, să reorganizăm 
munca. La ora actuală 
nu prea dispunem de 
furajele necesare, pen
tru că astă toamnă, din 
neglijența consiliului de 
conducere, au rămas pe 
cîmp nerecoltate 30 de 
hectare de masă-verde; 
recolta s-a uscat și s-a 
arat peste ea... Chiar și 
furajele recoltate n-au 
fost cărate în depozit... 
Mai socotiți 2 lei pier- 
duți și de Ia zootehnie.

La recenta adunare 
generală privind retro
spectiv activitatea con
siliului de conducere, 
țăranii cooperatori de 
aici au analizat munca 
fiecărui membru. De ce 
s-a făcut vinovat consi
liul ? în primul rînd a 
ieșit la iveală faptul că 
în activitatea sa nu 
s-a instaurat principiul 
muncii, colective. Lip
sa de colaborare în
tre membrii consiliu
lui a avut ca efect 
direct slaba competență 
a acestuia de a organiza 
munca în campanii, de 
a folosi cu maximum 
de randament forțele și 
mijloacele de care dis
pune cooperativa.

Am văzut mai înainte 
că Ia Nădlac depășirea 
fondului de zile-muncă, 
prin executarea unor 
lucrări de investiții, în
semna cîștig. La Semlac, 
dimpotrivă, economisi
rea fondului de zile- 
muncă, prin neexecuta- 
rea unor lucrări cerute 
de agrotehnică, înseam
nă pierdere.

Țăranii cooperatori au 
înțeles în ce măsură gre
șelile le’ aparțin și au 
hotărît să facă totul 
pentru a le evita în vi
itor. Propunerile lor o 
dovedesc. Notăm cîteva 
din ele : înființarea u- 
nei brigăzi legumicole 
specializate (pînă acum 
fiecare brigadă de cîmp 
avea în schemă o echi
pă legumicolă) : introdu
cerea evidențelor pentru 
aplicarea științifică a 
retribuției suplimentare; 
exploatarea rațională a 
livezii; creșterea păsă
rilor de apă (rațe, gîște), 
pentru care există con
diții potrivite.

ION MARINA
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CARNET CINEMATOGRAFIC

F ilmul lui Tony Ri
chardson s-a im
pus atenției noas
tre încă înainte de 
apariția pe ecra
ne. Cartea de vi
zită reputată a 
regizorului englez

căruia îi admirasem mai îna
inte filmele „Privește înapoi 
cu mînie", „Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă" și 
„Cabotinul" (zilele acestea ru
lează încă un film remarcabil 
al lui Richardson: „Gustul 
mierii"), îl recomanda 
la sine. Și dacă mai 
dăugărn bogata colecție 
„Oscaruri" și alte premii 
ținute de filmul „Tom Jones' 
în confruntările cinematografi
ce internaționale, avem în fața 
ochilor tabloul complet al ca
petelor sale de afiș. Din feri
cire, la vizionarea filmului aș
teptările noastre au fost răs
plătite cu satisfacții. Romanul 
lui Henry Fielding, un ames
tec de picaresc, roman de fa
milie și de aventuri, cu adinei 
prospectări în viața socială a 
Angliei secolului al XVIII-lea, 
de un realism tumultuos, mar- 
cînd începuturile radicalismu-

lui democratic iluminist în li
teratura britanică, a găsit în 
„tînărul furios" Tony Richard
son un interpret 
sică, Richardson 
actuală cea mai 
vă figură a „free 
(„cinematograful liber") englez 
opera sa constituind un etalon 
al non-conformismului unei 
generații de tineri artiști șa

de talie cla- 
este la ora 
reprezentati- 
cinema-ului"

tre sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea un adevărat duș furios a- 
supra gîndirii anchilozate a 
contemporanilor săi. Ca și 
Richardson în filmele de ac
tualitate, Fielding a dezvăluit 
cu virulență viciile vremuri
lor sale. Există deci atît de 
multe puncte comune tempe
ramentale și de concepție în
tre cei doi autori încît ale-

cine- 
mediile

de
a- 
de 

ob-

Tom Jones
tui pînă peste cap de conven
ționalismul tradiționalist și 
insular al unei bune părți a 
artei britanice contemporane. 
Palmaresul lui Richardson nu
mără pînă la „Tom Jones" nu
mai titluri inspirate din ac
tualitate. De ce totuși apleca
rea asupra lui Fielding? Mo
tivul e simplu. La vremea 
sa, clasicul literaturii engleze 
a fost și el un dezlănțuit non
conformist, opera sa epică (ca 
și cea dramaturgies, foarte 
cuprinzătoare) constituind că-

gerea lui Richardson nu mai 
trebuie explicată.

Cum arată voluminosul ro
man al lui Fielding în filmul 
de o oră și patruzeci și cinci 
de minute al lui Richardson 
(care poate cuprinde cel mult 
80 file dactilografiate pentru 
scenariu)?, iată o întrebare fi
rească. Răspunsul e simplu: a 
devenit pe peliculă exact ce a 
fost și în litera cărții, totul 
însă surprins într-o excelen
tă și modernă viziune cine
matografică. Tom Jones, tî
nărul și nestăpînitul erou al

filmului este (ca și în carte) 
departe de a fi un personaj 
ideal. El poartă multe din 
cusururile fundamentale ale 
epocii, ale societății căreia îi 
aparține, e tumultuos, nestă- 
pînit și natural (uneori poate 
chiar prea mult!) și totuși, a- 
pariția sa constituie o verita
bilă infuzie tonică de prospe
țime și viață adevărată. Pere
grinările lui Tom Jones, de o 
Structură oarecum asemănă
toare eroilor din romanul pi
caresc spaniol contemporan cu 
Fielding îi prilejuiesc lui Ri

chardson o vastă incizie 
matografică în toate 
sociale ale Angliei secolului al 
XVIII-lea, o evocare în tonuri 
caustice a întregii sale strati
ficări sociale. Nu cred că 
după vizionarea filmului mai 
poate rezista rîsului ucigător 
vreuna din instituțiile onora
bile ale vremii. Moravurile 
deșucheate ale aristocrației, 
fățărnicia religiei și a familiei, 
cultul pentru proprietate, toa
te acestea sînt spulberate ma
gistral. Richardson ne dove
dește încă o dată puterea. Fil
mul său are o construcție ex
trem de precisă. Evocarea u- 
nor vremuri mai îndepărtate 
prezentului filmuluiț vezi pre- 
genericul) o face în stilul fil
melor mute (dar nu paro
diind!), fără dialog și folosind 
i serturile cu text. Richard
son folosește posibilitățile vas-

te ale montajului (acum cînd 
mulți cineaști încep să uite de 
puterea sa miraculoasă) pen
tru a realiza o frazare cine
matografică extrem de ritma
tă prin folosirea cadrelor 
scurte și măiestrita lor alter
nanță. Trecerea de la un epi
sod la celălalt se face firesc, 
ca și cum ai răsfoi o carte, 
iar vocea crainicului ne aver
tizează pe un ton malițios a- 
supra noilor peripeții ale erou
lui. Complicitatea cineaștilor 
cu spectatorul merge chiar 
mai departe. Adeseori actorii 
fac cu ochiul spre spectator 
sau chiar îi explică o anumi
tă situație. Este un procedeu 
cu totul nou care aduce o in
solită notă de prospețime pe 
ecran. Filmul numără scene 
de o rară virtuozitate profe
sională. Amintim secvența vâ
nătorii realizată intr-o ca
dență infernală, cruzimea ur
măririi căprioarei constituin- 
du-se într-o metaforă a cru
zimilor din epocă. Remarcabi
lă secvența lirică a începutu
lui de dragoste între Sophie 
și Tom, plimbarea printre 
trandafiri, nufărul cules din 
lac, plimbările pe cai etc., rea
lizate, de asemenea, fără dia
log, în limbajul sintetic și su
blim al mișcărilor și muzicii, 
ca într-un veritabil adaggio 
coregrafic.

ATANASIE TOMA



IONIȚĂ PANĂ, mecanlaIng. GABRIEL FLOROIU

CHE

REA
Șantierelor EMIL GANCEAROV, montei

lentul lor acolo unde se în
făptuiește marele program de 
înflorire a patriei elaborat de 
partidul comuniștilor.

p
entru realiza
rea acestui re
portaj - anche
tă am 
ierat 
mari 
(șantierul Com
binatului side
rurgic Galați, 

șantierul Uzinei de sîrmă 
din Buzău, șantierul Uzi
nei chimice din Pitești, 
șantierul Combinatului chi
mic Craiova, șantierul com
plexului de lucrări hidroteh
nice de la Rovinari, șantierul 
Fabricii de ciment (etapa a 
Il-a) de la Țg. Jiu, un tra
seu pe un arc de cerc cuprin
zând aproape jumătate din te
ritoriul țării.

Pe cît de diverse în speci
ficul lor tehnic, pe atît de u- 
nitare în atmosferă și în bo
găția faptelor de muncă, a- 
cesie șantiere întregesc o ima
gine sugestivă, caracteristică 
tuturor șantierelor țării.

Mari și impresionante edifi
cii ale siderurgiei, cu lamino
rul modern de tablă groasă 
aproape gata, desfășurat intr-o 
hală de peste 300 metri lun
gime, cu lucrări masive în 
plină desfășurare pe sute de

cutre- 
cîteva 

șantiere

hectare, la Galați; o uriașă 
dantelărie de metal, beton și 
sticlă la Buzău; complicate, 
masive și in același timp suple 
retorte metalice, ca o arhi
tectură de basm, o întindere 
uriașă acoperită cu instalații 
chimice a căror împletitură 
fantastică te fascinează, la 
Craiova ; milioane de metri 
cubi excavați la Rovinari 
schimbând albia Jiului și mo
dificând geografia milenară a 
Gorjului; o grandioasă cetate 
din beton, întinsă pe o întrea
gă câmpie și transformând cal
carele Gorjului în ciment, la 
Tg. Jiu. Este opera a zeci de 
mii de constructori ingenioși, 
harnici și care și-au câștigat 
neasemuita măiestrie de a înăl
ța de la prima pînă la ulti
ma cotă, de la primul stîlp de 
metal pînă la ultima instala
ție electronică de automati
zare — o uzină, un combinat, 
în ritmuri de necrezut altă
dată. Sint oamenii care dau 
viață, care transformă în rea
lități fizice planurile pe care 
le elaborează partidul în do
meniul Investițiilor. Cităm din 
darea de seamă asupra planu
lui de stat prezentat de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer la

„România — un vast șantier". Iată o metaforă 
folosită ades, devenită obișnuită pentru că expri
mă sugestiv prezentul patriei socialiste, pentru că 
e pînă într-atît conformă realității îneît aproape 
că a încetat să mai fie o metaforă.

Vastul program de construcții înfăptuit sub con
ducerea Partidului Comunist Romăn a plantat în 
pămîntul țării o pădure de schele, o amplă vege
tație a betonului șl oțelului. Arterele de circulație 
ale României sînt tot atitea nervuri de legătură

între un șantier și altul, ca între un oraș șl altul, 
între uzine noi, orașe și cartiere noi, edificii noi 
ale artei și culturii.

in țara cu meșteri zidari Intrațl in legendă, me
seria de constructor a crescut acum în amploare, 
măiestrie șl importanță, a cuprins cu adevărat o 
masă de oameni. Meseria de constructor a devenit 
pînă într-atît o meserie de masă îneît ea și-a cîș
tigat tradițiile ei specifice, etica, legile ei nescri
se, farmecul el aparte.

VAST TEREN 
DE AFIRM'RE 
A ENERGIILOR

TINERE
caii*

pen- 
vor- 
Flo-

pentru că ei știu că acesta este 
drumul lor în viață, secretul 
împlinirii lor ca buni munci
tori. Dar ar trebui să fim mai 
bine sprijiniți. Cred că actuala 
formă de organizare a cursu
rilor profesionale pe șantiere 
nu mai corespunde. Ele tre
buie ridicate la un nivel supe
rior, să ni se predea cunoș
tințe mai avansate, să nu re
petăm în fiecare an aceleași 
lucruri pe care le-am învățat 
mereu. Nivelul general profe
sional al tinerilor a crescut și 
la asta trebuie să se adapteze 
și cursurile de ridicare a 
ficării".

„Ca o cerință esențială 
tru tinerii Constructori — 
bea inginerul Gabriel
roiu — este interesul nestins 
pentru tot ce intervine nou în 
profăsia lor, permanenta sin
cronizare a constructorului 
față de nivelul tehnic în creș
tere, față de complexitatea 
meseriei.

De altfel sînt convins că în 
toate domeniile activității șan
tierelor, la consfătuirea pe țară 
a constructorilor ce va începe 
peste cîteva zile se vor face 
propuneri importante care vor 
aduce îmbunătățiri substanția
le în munca noastră. Sînt con
vins de asta pentru că întot
deauna cînd partidul a între
prins ceva, asta a dus neapă
rat la îmbunătățirea muncii 
într-un domeniu sau altul, la 
realizări și succese noi".

„Ritmul — completează ideea 
Emil Gancearov — nu înseam
nă grabă în sine. Se poate și 
repede și foarte bine, dar pen
tru asta se cere atenție și in
teres. Cred că organizațiile 
U.T.C. de pe șantiere trebuie 
să-și pună serios problema 
educării la tinerii constructori 
a răspunderii pentru calitate, 
cu tot ce implică această pro
blemă : disciplină, calificare, 
dragoste pentru meserie".

★
„A fi constructor — spunea 

unul dintre interlocutorii noș
tri — înseamnă a te gîndi foar
te concret la viitor, pentru că 
toate lucrurile pe care le fa
cem noi sînt destinate viitoru
lui mai apropiat sau mai de
părtat". Și, într-adevăr, a fi 
tînăr constructor înseamnă a 
te gîndi la viitorul construcției 
la care lucrezi, înseamnă a te 
gîndi și a munci pentru viito
rul patriei și, deci, și al tău, 
înseamnă a te gîndi în cel mai 
înalt grad la încrederea pe 
care ți-o acordă partidul, po
porul, atunci Cînd îți încredin
țează construcția fabricilor, u- 
zinelor, combinatelor, hidro
centralelor și orașelor noi ale 
patriei socialiste.

Tinerii constructori simt a- 
ceastă uriașă răspundere, 
dovedesc în munca lor.

La una din întrebările 
noastre „Care sînt în etapa 
actuală cerințele ce li se a- 
dresează tinerilor construc
tori ?“ — răspunsurile au ve
nit cu promptitudine, semn 
că întrebarea și-au pus-o 
și ei și că îi preocupă într-un 
înalt grad. Planul cincinal 
prevede o vastă activitate de 
construcții, noi și mari obiec
tive industriale vor fi ridi
cate în anii ce urmează, creș
te nivelul tehnic al lucrări
lor de construcție, întreaga 
viață a șantierelor se va si
tua pe trepte superioare. O 
mai bună organizare a mun
cii o calitate mai bună a lu
crărilor, noi metode moderne 
de construcții, omogenizarea 
ritmurilor pe durata unui an, 
perfecționări noi.

IONIȚĂ PANĂ, mecanic la 
șantierul Combinatului chimic 
Craiova, ne vorbea despre lu
crurile care-i preocupă acum 
pe ei, tinerii, uteciștii de pe 
șantier. „Sînt, spunea el, cîte
va lucruri la care ne gândim 
foarte serios, pe care de fapt 
le și punem in aplicare. Este 
vorba mai întâi despre per
manentizarea tinerilor pe 
șantier, în special a tinerilor 
necalificați pe care-i ajutăm 
să se califice, să învețe, să se 
integreze în colectivul șan
tierului. Ii atragem în acti
vitatea organizaților U.T.C. 
în al doilea rină este vorba 
despre continua creștere a 
cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor calificați. Asta e o ce
rință deosebit de importantă 
pentru noi, constructorii".

Problema creșterii profesio
nale a tinerilor constructori, a 
avansului continuu pe care-l 
capătă tehnica construcțiilor 
căreia tinerii trebuie să-i țină 
pasul a revenit în aproape 
toate răspunsurile.

„Tinerii constructori vor să 
învețe, spunea loan Nicolae 
din Pitești — vor să învețe

la două sute de metri înălțime, 
sînt cei care lucrează în che- 
soanele de sub apele Dunării la 
Porțile de Fier, sînt cei care 
au montat la Hunedoara insta
lațiile furnalelor înalte, ridicați 
pe brațul unei macarale turn, 
sînt cei pe care-i vezi la Galați 
în toiul iernii, cățărați pe sche
letele metalice și lucrînd, glu
mind, îmbujorați de ger, dar 
neobosiți, sînt acei mii de ti
neri constructori care privesc 
cu bărbăție sarcina de a.,munci 
acolo unde este mai greu. Este 
vorba despre forța, despre con
știința și despre mîndria lor.

sesiunea M.A.N. din 20—22 de
cembrie 1965.

„în anul 1966 se va înfăp
tui un bogat program de in
vestiții care va crea, încă de 
la începutul perioadei noului 
cincinal, condițiile în vederea 
lărgirii continue a capacități
lor de producție, premisă prin
cipală în realizarea unor rit
muri susținute âe dezvoltare 
a economiei naționale. Inves
tițiile centralizate din fondu
rile statului, însumează 46,4 
miliarde lei și sînt cu cir
ca 14 la șută mal mari decât 
realizările preliminate pe 
anul 1965. In conformitate cu 
orientările stdbilitede Congre
sul al IX-lea al partidului par
tea covârșitoare a investițiilor, 
80 la sută din total, este des
tinată dezvoltării și moderni
zării bazei tehnice-materi- 
ale a industriei, agriculturii și 
transporturilor."

Sînt sarcini care li se adre
sează în special constructori
lor, acestor zeci și sute de mii 
de meșteri pricepuți, acestor 
oameni care și-au sădit în su
flet, alături de dragostea pen
tru partid, dragostea pentru 
munca lor frumoasă.

In mod firesc, șantierele po
larizează un număr impresio
nant de tineri atrași aici de 
importanța activității de cons
tructor, de viața efervescentă 
și bogată în realizări a șanti
erelor. Despre gândurile, des
pre proiectele și despre profe
sia acestor tineri va fi vorba 
în cele ce urmează.

ION BENGA, electrician

CO ST IC A MUNTELE, sudor

CELE MAI 
FRUMOASE 
PROFESII

„De ce v-ați ales tocmai o 
meserie de constructor, ce a- 
nume vă ține pe șantier?". 
La întrebarea noastră unii au 
răspuns zîmbind, alții, dimpo
trivă, cu gravitate. Transcriem 
cîteva răspunsuri:

„însuși cuvîntul șantier 
presupune o viață neobișnuită, 
o viață plină, în care simți că 
realizezi ceva. La început e 
greu, dar te obișnuiești, prinzi 
gustul șantierului și nu mai 
vrei să pleci. E o muncă pasio
nantă, care-ți cere să fii plin 
de energie, te îndeamnă să nu 
te dai bătut de la treburi mai 
grele, ori eu sînt tînăr și asta 
îmi place" (EMIL GANCEA
ROV — Pitești).

„Vă rog să mă credeți, dar 
însuși faptul că am de lucrat 
pe înălțimi, în locuri mai gre
le, mă face să fiu mândru de 
meseria mea". (ION CĂLIN 
— Pitești).

„Vă referiți la faptul că lu
crăm de multe ori afară, în 
viscol, în ploi, în vînturi ? Nu 
se prind de mine tOate astea. 
Eu am să-mi aduc aminte si 
peste o sută de ani că, să zi
cem, cutare instalație de aici 
din combinat am montat-o eu, 
pe ploaie sau pe viscol și-a 
ieșit bine, foarte bine chiar și 
asta îmi e deajuns". (IONIȚĂ 
PANĂ — Craiova).

Ai să-i întâlnești pe toate 
șantierele, sînt cei care au să
pat în stînci șoseaua spre ca- 
rosamentul țarajuiui de la Ar
geș, lucrînd agățați în frânghii

SEMNĂTURA
MEA — 

PE CELE MAI 
ÎNALTE COTE 

ALE UZINELOR 
SI ORAȘELOR"

Uzinele, fabricile și marile 
hidrocentrale și marile com
binate și orașele noi și toată 
grandioasa arhitectură și forță 
industrială care a germinat și 
a căpătat împlinire din pămîn
tul patriei, din talentul și din 
munca eroică a poporului 
nostru, poartă în zidurile lor 
semnăturile nevăzute a mili
oane de creatori. Semeția și 
frumusețea acestor arhitecturi 
și forțe industriale fecunde, 
cuprind în ființa lor acea 
mândrie a sute de mii de cre
atori anonimi care au muncit 
la înălțarea lor cu sentimen
tul mândriei pentru ceea ce 
fac. Iată sentimentul acesta 
exprimat simplu în cîteva 
din convorbirile pe care le-am 
avut cu tinerii constructori. 
GHEORGHE TĂNASE — Bu
zău :

„Dacă vreți să știți eu mi- 
am sudat inițialele aici, într- 
un loc ascuns, în spatele unei 
grinzi. Ce mi-am zis: să-ți sapi 
cu briceagul 
copac din 
e urît, e 
tească, un 
ieftină. Dar 
mele de o uzină, 
semn al tău, 
unde ai muncit cu tot sufletul 
pentru înălțarea unei uzine e 
un fapt care te va face să-ți 
amintești întotdeauna de a- 
ceastă muncă. Eu am sudat o 
bună parte din încheieturile 
oțelului din această hală uri
așă. Oțelul sudat de mine nu 
se mai desface... Știu eu cum 
am sudat, ce cusături am fă
cut... ! M-am străduit. O să 
pot să spun oricînd: mergeți 
să vedeți cutare sudură de la 
Uzina de sîrmă din Buzău 
și o să vă placă. Sint făcute 
de mine și au semnătura mea" 
COȘTICĂ MUNTELE, sudor, 
Rovindri: „Eu, ca să zic așa, 
sînt un șantierist vechi, de la 
vârsta de ' 
28. Am 
șantiere: 
Brăila și acum aici. Aș fi pu
tut să mă stabilesc undeva 
dar m-a atras mereu șantie
rul și nu atît șantierul ca 
șantier ci altceva, poate fap
tul că plecând spre alt șantier 
privesc în urmă ce am lăsat

noi, constructorii, în ageste 
locuri în care nu era nimicii.

Ing. GABRIEL FLOROIU, 
șantierul fabricii de Cimerft 
Tg. Jiu: „E o mutică deosebită. 
Noi ridicăm construcții ma
sive, care rănțân. In fiecare 
dimineață, cînd vil pe șantier, 
vezi toate construcțiile îtialte, 
ridicate sub ochii tăi și te gân
dești la eforturile colectivului, 
la faptul ca ai lucrat câțiva 
ani aici și tot consumul de e- 
nergie, gândirea colectivă în 
procesul de muncă, străduin
țele pentru o bună organizare, 
pentru o atmosferă bună 
de lucru, străduințele pentru 
progresul tehnic, pe șantier 
s-au concretizat în realizări 
fizice... Să fii constructor în
seamnă să ai foarte concret 
sentimentul creatorului...".

EMIL GANCEAROV, Pitești: 
„Eu sînt montor prin tradiție: 
și tata și bunicul au fost mon- 
tori. La multe din uzinele din 
țară au montat utilaje mem
brii familiei noastre. In ce mă 
privește am lucrat cu tata la 
montarea primei mașini de 
hârtie la Combinatul de la 
Brăila, apoi am devenit șef de 
echipă, m-am desprins de tata 
și am lucrat pe alte șantiere. 
La Fabrica de celuloza din pa
ie de la Constanța (Pala's), la 
Fabrica de hîrtie din Piatra 
Neamț, apoi 3 ani la Combi
natul de la Călărași. Aici am 
avut cele mai multe lucrări, 
am fost și decorat. Apoi am 
lucrat la Hrănești, la Combi
natul de la Tg. Mureș și în 
cele din urmă aici. Peste tot, 
pe unde am lucrat, au rămas 
agregatele montate de mine 
care acum produc hîrtie, e- 
nergie, produse chimice".

ION BENGA, electrician, 
șantierul Combinatului chimic 
Craiova: „Am 14 ani pe șan
tiere. Aveam 16 ani cînd am

început să învăț meseria de 
electrician la șantierul Casa 
Scînteii. Apoi am lucrat pe 
alte și alte șantiere mari. 
Mi-au rămas în minte anii de 
la Hunedoara... Printre miile 
și miile de muncitori tineri 
care au construit această mare 
cetate a oțelului eram și eu. 
Instalațiile mele electrice le 
puteți vedea și acum la lami
norul Bluming, la laminorul 
de 650 ca și la cel de 450. 
Numai asta să fi făcut 
și tot înseamnă că am lăsat 
ceva în urma mea. Dar am 
mai făcut și alte lucruri, la 
Semicocser.ia din Oălan.și aici 
la Craiova, la Combinatul chi
mic".

IOAN NICOLAE, sudor la 
șantierul Uzinei chimice din 
Pitești povestea: „Opt ani am 
muncit pe șantiere: la Brazi, 
la Codlea, la Râșnov, la Baia 
Mare, din nou la Brazi și aici. 
In acești 8 ani, pot să spun că 
am avut în fiecare zi ceva nou 
de făcut. Niciodată n-am avut 
răgaz să mă rutinez, n-am pu
tut să mă gândesc nici o clipă 
că în meseria mea nu mai am 
ce învăța... pentru că sudurile 
silit de mii de feluri; de la 
cusături fine și dantelate pînă 
la perforarea unui bloc ma'Slv 
de metale. Și fiecare în parte 
are altă tehnică... Munca noas
tră pe șantier are și asprimile 
ei dar mult mai multe sînt lu
crurile care te atrag și în pri
mul rând această perfecționa
re profesională continuă, con
tinuă..."

E în firea tinerilor patriei 
noastre,
crescute în anii construcției 
socialiste, 
de muri valori, să se știe pre- 
zenți cu forța de muncă și ta-

a noilor generații

i

numele pe un 
parc poate că 
o joacă pros- 

act de bravură 
ca să-ți legi nu

ca să ai un 
nevăzut, acolo

18 ani. Am acum 
lucrat pe multe 
Săvinești, Bicaz,

MIHAI CARANFIL

să se știe creatori
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IDEALUL Șl TERGALUL î
în seră, la Palatul pionieri

lor

Pentru salvarea vieții lui Njono, | Cinematografe

în legătură cu condamnarea 
la moarte a lui Njono, președin
tele sindicatelor din Indonezia, 
Consiliul Central al Sindicate
lor din Republica Socialistă 
România a adresat dr. Ahmed 
Sukarno, președintele Repu
blicii Indonezia următoarea 
telegramă : Oamenii muncii 
din țara noastră au aflat cu 
adîncă mîhnire despre con

damnarea la moarte de către 
Tribunalul militar din Dja
karta a tov. Njono, președin
tele Organizației Centrale a 
Sindicatelor din Indonezia 
(Sobsi), care și-a consacrat 
întreaga viață luptei consec
vente pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii, pentru 
independența țării, împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pen

tru democrație și progres 
social.

în numele celor 4 milioane 
de membri ai sindicatelor din 
Republica Socialistă România 
ne adresăm dv., conducătorul 
statului indonezian, cu cererea 
de a face totul pentru salva
rea vieții lui Njono, militant 
de frunte al mișcării sindicale 
internaționale și punerea lui 
în libertate.

COLOCVIU LIRIC

D in nou revenim cu 
o precizare. La ru
brica noastră nu 
luăm în discu
ție corespondențe- 

. le care ni se par 
a nu avea nici 
măcar vagi promi
siuni de talent și

sensibilitate. Dacă o facem 
totuși arareori este pentru 
a atrage atenția asupra u- 
nor locuri comune din lu
crările multor corespon

TOM JONES
rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Toinis (o- 
rele 8,15; 11; 14,30; 17,15; 
20), Melodia (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Gnvița (orele 10j 
12,30; 15,30; 18> 20,30).

GUSTUL MIERII — comple-

Tînărul X e fericit. 
De la zîmbet pînă la 
costum totul radiază 
fericire. E atît de fe
ricit incit parcă ferici
rea i se scurge pe o- 
braz ca niște pete de 
grăsime. Nobila ferici
re e cit pe-aici să-i pă
teze costumul nou-nouț.

— Sînt fericit...
Cînd cineva —- și mai 

ales un tînăr de 17 ani 
declară că e fericit îl 
asculfi cu luare aminte.

— In sfîrșit — am 
un ideal în viață...

Vorbește de „ideal" 
ca de o afacere venită 
pe neprevăzute, cineva 
i-a făcut rost de un 
ideal, el, gata, l-a și 
înhățat.

— A, e așa de bine 
să ai un ideal, să nu-ți 
mai risipești energia în 
toate direcțiile...

Despre idealul cu 
pricina tînărul X vor
bește cu uimitoare su
perioritate, e convins că 
ideal ca al lui nu gă
sești la nimeni.

— Cu idealul ăsta le 
rup gura la toți...

După dceastă scurtă 
mărturisire „idealul" 
tnflăcăratului adoles
cent începe să mi se 
pară o lecuță suspect. 
Ce fel de ideal măreț o 
fi ăla cu care rupi gura 
la toți ? îmi amintesc 
cu acest prilej că o fată 
de aceeași vîrstă decla
ra și ea uitîndu-se în- 
tr-0 oglindă că are și 
ea un „ideal"... Greșea
la fetei era atît de mare 
și de sinceră incit se 
transformase intr-un 
refren neghiob dar 
concludent. „Am și eu 
ideal, să-mi cumpăr 
rochie de tergal". Căci 
așa era fata. Confunda

de Teodor Mozilu

idealul cu tergalul și 
tergalul cu idealul.

— Dacă o să am ro
chia aia de tergal — 
n-o să mai cer nimic de 
la viață.

Așteptam deci cu în
doită emoție „idealul" 
iînărukii cu pricina.

— Spune-mi odată 
ce ideal ai... Nu mă 
mai perpeli atîta.

Cu un zîmbet' plin de 
modestă și grațioasă 
superioritate, tînărul mă 
liniști :

lăsa barbă. Cu orice 
risc...

Dezamăgire totală. 
Așa ideal, mai bine 
lipsă. Așa ideal, du- 
că-se pe pustii. Nu să 
ajungă om de știință. 
Nu să devină aviator 
sau marinar — ci — 
să-și lase barbă. Dacă 
domnișoara cu pricina 
confundă idealul cu 
tergalul de ce să mă 
mir că acest tinerel 
neghiob confundă bar
ba cu un țel măreț...

— Iți spun dacă-ți 
spun, că-ți spun, îți 
spun...

Și brusc, cînd mă 
așteptam mai puțin — 
idealul țișnește :

— Idealul meu este 
să-mi las barbă...

Că vrea să-și lase 
barbă, îl privește, dar 
de ce e ăsta „un ideal" 
mi-e greu să înțeleg.

„Idealul", ca orice 
ideal nu există . încă, 
mijește însă în depăr
tare...

— Peste doi — trei 
ani, ce barbă voi avea...

Idealul — ca orice 
ideal — cere sacrificii.

—• Pînă atunci va 
mai trebui să aștept. 
Practic pescuitul și 
m-am obișnuit cu răb
darea.

Ochii îi strălucesc de 
o fanatică credință.

— Chiar dacă pă
rinții nu vor fi de 
acord, eu tot îmi voi

Există, e drept, unii 
tineri care confun
dă ’idealul în viață 
cu fel de fel de manii, 
vicleșuguri, tabieturi 
și chiar combinații. O 
altă tînără aproxima
tiv de aceeași vîrstă 
îmi mărturisea la o 
braserie idealul ei: 
„Aș vrea să mă fac 
coafeză și să cî.știg o 
grămadă de bani". 
După ce a exclamat „o 
grămadă de bani" ținu 
să mă liniștească: „fie
care om are un ideal 
în viată". Un alt tînăr 
declara că idealul lui 
e să colecționeze toate 
fotografiile actorilor 
celebri. Pentru un ase
menea ideal atît de 
măreț o viață de om i 
se părea prea puțin : 
„Cînd am să am toate 
pozele, o să pot muri 
liniștit".

Alt tînăr își face 
drept țel de atins „un 
post gras cu muncă 
puțină..." încă nici nu-i 
dăduseră mustățile și-și 
stabilise cu o sumbră 
claritate această nobilă 
deviză : „Bani mulți, 
muncă puțină".

Pe domnișoara cu 
tergalul am văzut-o în
tr-o dimineață pe stra
dă cu idealul împlinit. 
Ce e drept tergalul 
sau idealul cum îi 
spunea ea — îi ședea 
bine.

— Ești fericită ?
A zîmbit trist. După 

zîmbetul trist — a ur
mat imediat explicația.

— Cînd un ideal se 
realizează, nu-ți mai 
place ca la început. 
Acum am alt ideal, 
dacă-mi trimite mama 
banii mi-l îndeplinesc...

Mi-a mărturisit în ce 
consta idealul ei urmă
tor.

— Aș vrea să-mi 
cumpăr niște pantofi 
cu toc oui. De abia a- 
tunci am să mă pot so
coti o ființă fericită.

O, pantofi, sărmani 
pantofi, utili și indis
pensabili pantofi, voi 
n-aveți nici o vină.

De ce nu sint lăsați 
pantofii în treaba lor. 
De ce sînt preschim
bați bieții de ei în 
idealuri de viață — 
asta n-o să pricep'nici
odată

Dacă acești tineri nu 
și-au stabilit cu adevă
rat un ideal în viață le 
dăm noi o... idee. 
Ideea de a renunța la 
asemenea idealuri mă
runte.

Pînă una, alta, tot ar 
fi ceva.

INFORMAȚII
Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate 

ale UR.S.S.

Atașatul militar, aero și 
naval al Uniunii Sovietice la 
București, colonelul V. S. Ma- 
kovkin, a oferit miercuri sea
ra o recepție cu prilejul celei 
de-a 48-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice.

Au luat parte general de 
armată Leontin Sălaj an, mi
nistrul forțelor armate, 
Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, generali și ofițeri supe
riori.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Membrii Ansamblului de clntece 

și dansuri ,,Neo Lao Haksat" din 
Laos au lost miercuri după-amiază 
oaspeții tinerilor din raionul Tudor 
Vladimirescu. Pentru ei, artiștii 
Iaoțieni au prezentat, ia Casa de 
cultură a tineretului din acest ra
ion, un spectacol care a cuprins 
clntece și dansuri reprezentative 
folclorice sau inspirate din lupta 
pentru libertate a poporului din 
Laos. Costumele pitorești, arta cîn- 
tărefilor care au tost acompaniat! 
de instrumente naționale, grafia 
dansatorilor au atras aplauzele ce
lor prezenta Interpretarea cîntece- 
lor românești „La oglindă* și „în 
Bucureștiul iubit" a cucerit asis
tența.

(Agerpres)

denți, ori asupra unor 
stări mimate, fără acoperire 
în viața autorului ori vîrstă 
lui. Iată-1, de pildă, pe :

DORU L. (din București), 
care ne avertizează : „Sînt un 
tip melancolic (am 15 ani), fug 
de tumultul lumii, îmi place 
să meditez, toate acestea m-au 
dus pe drumul poeziei". Va- 
săzică, la 15 ani Doru L. este 
deja „un tip melancolic". Su- 
bordonîndu-și versurile aces
tei melancolii de împrumut 
Doru L. „atras de lună, de 
stele" (și de celelalte binecu
noscute atracții poetice !) ră- 
mîne, în final, neputincios, 
„doar cu amintirea / aripilor de 
visător". E prea devreme pen
tru atîta dezolare, Doru L. 1 
Poate că rupîndu-te din plasa 
influențelor neasimilate crea
tor (e și firesc la vîrstă ta ') 
vei putea păși spre o poezie 
personală, care să te repre
zinte. Asta peste un timp ! îți 
recomandăm și ție (ca și al
tora care nu-și află numele 
la rubrica noastră !) de a me
dita mai mult la cele scrise, 
de a citi mult, pînă la hotărî- 
rea de a expedia „un nou 
transport de versuri" spre re
dacție I

în Editura politică 
a apărut: 

Creier și reflectare 
de M. Steriade 

264 pag. 7,25 lei

MIRCEA DINULESCU (ra
ionul Titu) : „La vînătoare" e 
o compunere naivă, descriind 
corect și logic, cu o ușoară 
compasiune și înțelegere, o 
scenă de vînătoare. „Urme 
proaspete de iepuri prin tro
iene afinate / Mai apare cite 
unul, însă este prea departe /. 
Liniștea nu ține mult, pocne
tele o zgornesc / Iar din țe
vile de pușcă, flăcări roșii iz
bucnesc / Iepurașul fuge iute 
prin nămeții de zăpadă / Vî-

nătorul îl împușcă și îl bagă 
în desagă" (Nici nu s-ar fi 
putut mai simplu !). Pentru 
clasa a Vil-a în care te afli e 
totuși ceva. Ici-colo cîte o ima
gine, candoarea relatării (fi
resc anecdotic la o așa temă!), 
fluența versului sînt recoman
dările cu care vii. Cine știe !

IULIANA ANDREA (Cluj) : 
Din versurile trimise, pe lin
gă gingășia pe care o cuprind 
unele, am reținut doar o no
tabilă (pentru 14 ani) simetrie 
ritmică. Multe versuri comu
nică însă observații prozaice : 
„Acum orașul se poate mîn- 
dri / Cu alte palate și altă ce
tate / Giganți de neon, sticlă 
și beton / Complexul studen
țesc îmi apare / Cartierul Gri- 
gorescu, Stadionul / Admirînd 
acestea îmi închipui / viitorul" 
etc. Cea mai reușită dintre lu
crările trimise este „De vor
bă cu omul de zăpadă", mai 
aproape de sensibilitatea vîrs- 
tei. Perseverează în această 
direcție, deocamdată.

ELENA ZAMFIRE SCU 
(București) : „Fanteziile cos
mice" par sincere și, unele, 
sînt cu inteligență „aduse pe 
pămînt". Prima poezie din ci
clu, scurtată, poate deveni o 
fabulă ingenioasă. Reținem 
deocamdată, părerea dv. des
pre planete : „Mercur un în- 
gîmfat și jumătate / Crezu că 
tot ce zboară sc mănîncă (poa
te) /. Și de aceea cu un pas, 
ca de marș, / S-a repezit spre 
soare. Acum... e cu obrajii 
arși / Venus, îndrăgostită în- 
tr-ascuns de soare / Simte că 
de rușine, sigur, moare, / De-i 
află tot sistemul slăbiciunea / 
Și își ascunde fața de cînd 
lumea. / Saturn e cît se poate 
de cinstit / Odată se plimba 
și a găsit / Prin aleile siste
mului un inel / De-atunci îi 
caută stăpînul / Dar n-a mai 
dat de el" etc. Sînt multe 
stîngăcii în „fantezia planeta
ră" dar versurile citate măr
turisesc cel puțin inteligență 
și, desigur... fantezie. Poate la 
o revenire cu versuri „mai 
pămîntene", să ne completăm 
impresiile.

IULIAN CHIVU (Roșiorii de 
Vede) : Se vede că fiind la

vîrstă acrostihurilor lirice 
n-ați rezistat ispitei de a ex
pedia și la redacție unu, co- 
munieîndu-ne numele care vă 
e drag. Versurile nu se im
pun cu nimic. Poate că la 
destinația inițială să aibă un 
ecou mai favorabil. Reprodu
cem totuși, deși sînt vizibile 
„șchiopătările ritmice", finalul 
din „Lună" : „De la o vreme 
începusem să cred / că luna 
va fi căzut în mare / Și a- 
tunci cu o barcă și un colac 
de salvare / Să spintec marea 
mă răped / Tîrziu se întinse 
spre mine / O trenă de argint 
pe mare /. Era luna dar nu 
s-a oprit / în barca mea zvîr- 
lită de valuri la țărm, îna
poi / S-a dus, s-a dus desple
tită /O să mai vină din nou 
înapoi ?“.

HERA FICA : Cu versuri ca 
„Aseară, / Cînd am ieșit / a- 
fară / luna apăruse / dintre 
nori..." nu se ajunge departe. 
Din nou tot arsenalul referi
rilor poetice e prezent într-o 
singură lucrare (record !) : 
luna, norii, plopul, vîntul, 
noaptea, vise, poeme, marea, 
versul etc. Reflectați mai în
delung !

ION S. NICĂ (Bechet) : 
„Diagnosticul" propriu asupra 
versurilor e exact. Aveți atîta 
melodie și corectitudine pro
zodică în ele. îneît cuvintele a- 
lunecă frumos peste sentimen
te și ai impresia unor virtuți 
care în loc să șlefuiască dia
mante, se exersează pe pietre 
obișnuite. Nu depășiți încă 
stadiul caligrafierii corecte.

GEO NĂDEJDE (Drăgănești- 
Vlașca) : Ciclul „Drepturi de 
bărbați" („Cu ochii blînzî, ne
deslușiți fiori / fulgeră-nsera- 
rea; / tulburați copacii își 
pregătesc viori / întregind cu
loarea") ne dă dreptul să „nă
dăjduim" la mai mult și mai 
bine. Să vă fie călăuză pro
priile versuri : „Nemulțu
miți ‘ / Și-ncrezători cu noi / 
Ne învîrtejim ca apele / în 
revărsare / cînd digurile de
vin eroare / acolo unde se în
tâlnesc cu ele".
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tare — PLASMA
rulează Ia Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

FATA DIN JUNGLA
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30 21), 
Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a)

rulează la Festival (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,45; 20,30 — în 
completare — GARA), Mo
dern (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21 — în com
pletare — SĂRBĂTOAREA 
UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE).

CALEA VICTORIEI sau CHE
IA VISURILOR

rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — ora 
10 program pentru copii). 

DEPĂȘIREA — completare — 
ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează Ia Central (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.45) , Miori(a (orele 9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21), Arta (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

ȘAH LA REGE — completare
— ADAM ȘI EVA ÎN FIAT 
LUX

rulează la Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Ura (orele 15; 17; 
19; 21).

PROCESUL DE LA NtÎRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30 — Program 
pentru copii — ora 10). 
Gloria (orele 12; 15,45;
19,30 — ora 10 — program 
pentru copii).

VARA ÎN NORDUL SĂLBA
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e Pe stadionul din orașul Arad, 
în fața a 15 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul internațional de 
fotbal dintre echipele U.T. Arad 
și Vasas Budapesta, campioana 
Ungariei. Intîlnirea s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor români. Am
bele goluri au fost marcate de 
Țîrlea.

• La Zurich a avut loc miercuri 
tragerea la sorți a grupelor primei 
ediții a Campionatului Europei in- 
terțări la fotbal. Echipa României 
face parte din grupa a 6-a împre
ună cu selecționatele Italiei, Elve
ției și Cipru.

• Intr-un meci amical de fot
bal disputat acum trei zile la 
Berna, echipa Ferencvaros Buda
pesta a învins cu scorul de 3—2 
(1—1) pe Young Boys. în orașul 
maghiar Gyor, formația locală de 
fotbal Gy6ri Eto a dispus cu 2—0

■ - . ...............................................................................

(2—0) de Admira Energia (Aus
tria).

• Mîine încep la Poiana Bra
șov întrecerile concursului inter
național de schi al țării noastre, 
la care participă sportivi din Bul
garia, R.D. Germană, Franța, Ita
lia și cei mai valoroși reprezen
tanți ai țării noastre. în prima zi 
se va desfășura proba de slalom 
uriaș pe Sulinar. Sîmbătă, la Clă- 
bucet (Predeal) va avea loc proba 
de slalom special, iar duminică pe 
pîrtia de sub teleferic din Poiana 
Brașov se va disputa un nou sla
lom special.

• După cum s-a mai anunțat, 
meciul pentru titlul de campion 
mondial la șah dintre marii mae
ștri sovietici Tigran Petrosian, ac
tualul campion al lumii și Boris 
Spasski va începe la 11 aprilie la 
Moscova.

La propunerea federației de spe
cialitate a U.R.S.S., Federația in
ternațională de șah a numit ca ar
bitru principal al acestei întîlniri 
pe marele maestru belgian A. 
O'Kelly. Ca arbitru secund a fost 
desemnat marele maestru ceho
slovac M. Filip.

® Astăzi, la Budapesta, în se
mifinalele ,,Cupei campionilor eu

ropeni* la tenis de masă (feminin) 
echipa Progresul București întîl- 
nește formația maghiară Voros Me
teor Budapesta. Echipa bucureștea- 
nă este alcătuită din Maria Ale
xandru, Catrinel Folea și Victoria 
Jandrescu. Din echipă lipsește Ella 
Constantinescu, care este bolnavă.

• Pentru campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R. F. 
Germane, care vor avea loc sîm
bătă și duminică la Lubeck, fede
rația noastră a selecționat următo
rul lot : Maria Alexandru, Eleono
ra Mihalca, Dorin Giurgiucă, Adal
bert Rethi și Radu Negulescu.

• Meciul pentru semifinalele 
,,Cupei campionilor europeni* la 
tenis de masă (masculin) dintre 
echipele C.S.M. Cluj și Vasutas 
Epitok Budapesta se va desfășura 
la 8 martie la Cluj.

N. DRAGOȘ
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rulează Ia Timpuri Noi (ore
le 10—21 (în continuare). 

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — completare — SCULP
TORUL ȘI TIMPUL

rulează la București (orele 
14; 16; 18; 20), Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Crîngașl (orele 
16; 18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20), Crîngași 
(orele 16; 18,15; 20,30).

STEAUA BALETULUI — 
BĂIATUL ȘI FURTUNA

la Bucegi (orele 10; 
16,30; 18,30;
LA ORA

— DE LA

rulează 
12; 14;

DUMINICĂ 
completare 
CARI ADUNATE

rulează la Cosmos 
16,15; 18; 20).

PINGUINUL — completare 
NIMIC DESPRE ARHIMEDE

(orele

20,30).
6 — 
PES-

(orele

rulează la Flacăra 
16; 18; 20).

CE S-A ÎNTÎMPLAT 
BABY JANE?

rulează la Moșilor 
11; 15; 18; 21), 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20.30).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
— completare — PĂPUȘARII 

rulează Ia Colentina (orele 
16; 18; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS — 
completare — O VÎNĂTOARE 
NEOBIȘNUITA

rulează la Ferentari (orele 
10—16; 18,15; 20,30).

CU

(orele
Flamura

In „Cupa primăverii" la rug- 
bi s-au întîlnit recent și for- 
mațiile Gloria—-Dinamo,
care au oferit numeroase 

faze spectaculoase
(Agerpres)

Mîndria de a fi tînăr
(Urmare din pag. I)

și Înflorită in mintea și inima oa
menilor de-a lungul veacurilor — 
aceea a instaurării unei orînduiri 
drepte, în care meritul e prețuit și 
își primește cuvenita răsplată —• 
dar în care cea mai înaltă răs
plată e mulțumirea datoriei împli
nite ; ceea ce nu înseamnă împă
care ci imbold la o mai înaltă auto
exigență, la o și mai eficientă auto- 
depășire.

„Armele" științei sînt mai ușoare 
la purtat decît istovitorul paloș și 
stingheritoarea platoșe ale lui Făt- 
Frumos, „încercările" mai puțin 
neprevăzute și victoriile — poate 
— mai puțin spectaculoase / Dar 
ce nesfîrșită, inegalabilă bucurie 
este aceea de a supune cu puterea 
spiritului forțele vaste ale naturii, 
de a le struni și a le stăpîni pen
tru a le pune în slujba oamenilor, 
pentru a te număra printre cei care 
ctitoresc „o țară ca în basme"... 
Și Ileana-Cosînzeana, roabă pe 
vremuri după gratiile prejudecăți

lor, în apăsătorul întuneric al ne- 
științei, și-a dobîndit astăzi locul 
—• egal și la drepturi și la răspun
deri — în „cetate", tovarășe de 
munca și de viață, de „visuri și 
de înfăptuiri". De altfel, vorbind 
despre mîndria de a fi tînăr, să ne 
amintim, în treacăt, că „mîndria" 
din cîntecele noastre populare, în
seamnă întruchiparea tuturor fru
museților trupești și sufletești.

Dar mîndria aceasta e sinonimă 
cu „demnitate" — nu cu... orgoliu. 
Modestia este și r amine una din
tre virtuțile majore ale comunistu
lui, trăsătura funciară nu numai 
în comportarea sa ci și în concep
ția despre rostui și rolul nostru în 
societate; modestia crîmpeiului 
față de întreg, a clipei — oricît 
ar fi ea de plină — față de vre
mea în continuă prefacere și desă
vârșire. Nu este un paradox ca 
printre alte pricini de mîndrie — 
a tinerilor de orice vîrstă ! — să 
numărăm și modestia, semn de 
măsură și bună cuviință față de 
ceilalți și (mai ales) față de noi 
înșine.

Irigarea culturilor
sursa sigura

a marilor producții
(Urmare din pag.

Posibilitățile de creștere a 
producției în condiții irigate 
sînt însă nelimitate. Tehnica 
nouă introdusă în lucrarea so
lului, pregătirea profesională 
și experiența oamenilor, în- 
grășămintele, semințele de ca
litate sînt doar cîteva din 
mijloacele care pot contribui

la sporirea producției, și acea
sta cu atît mai mult, cu cît 
rezultatele anului 1965 au de
monstrat acest fapt. De exem
plu, la echipa a IV-a din bri
gada I numai prin aplicarea 
în plus a 100 kg azotat de 
amoniu, de pe cele 12 hectare 
s-au realizat cîte 7 110 kg po
rumb boabe. Obținerea unor 
producții mari la culturile iri

gate crează condiții prielnice 
și pentru dezvoltarea celorlal
te sectoare, în deosebi a zoo
tehniei. Astfel, prin îmbună
tățirea bazei furajere la care 
a contribuit în primul rînd lu
cerna irigată, cooperativa 
noastră a obținut peste plan 
400 hectolitri lapte de vacă și 
41 hectolitri lapte de oaie, 
precum și însemnate cantități 
de carne și lînă. în același 
timp, veniturile bănești obți
nute de cooperativă au ajuns 
la 6 930 000 lei față de 5 110 000 
planificate.

Anul acesta pentru a ne pu
tea întocmi cu chibzuință stu
diile necesare, cît și pentru a 
ăa posibilitatea sporirii califi
cării oamenilor, nu vom spori 
suprafețele irigate. In 1968, 
însă, suprafețele ce vor fi cul
tivate cu culturi irigate vor fi 
de 910 hectare, reprezentînd 
52 la sută din întreaga supra
față arabilă, în timp ce pro
ducțiile preconizate sînt de un 
vagon porumb boabe și 5 va
goane sfeclă de zahăr la 
hectar.

Pentru ca în acest an rezul
tatele noastre să fie superioa
re anului trecut, noi punem 
un accent deosebit pe ridica
rea calificării cooperatorilor. 
Mai întîi am căutat să trezim 
interesul tuturor pentru stu
diu, pornind de la propria ex
periență. Astfel, prin dezba
terile și schimburile de expe
riență inițiate am făcut cuno
scute fiecărui cooperator care 
sînt cauzele diferențelor de 
producție, dintre brigada în- 
tîia și brigada a doua de cîmp. 
Acestea se datoresc calității 
udărilor, operativității cu care 
s-a acționat la combaterea 
dăunătorilor, densității plan
telor la hectar. Minusu
rile înregistrate de brigada a 
doua se datoresc superficiali
tății cu care membrii ei au

privit, în 1964 învățămîntul 
agrozootehnic și, că urmare, 
nepriceperii lor. In iarna a- 
ceasta noi am acordat mai 
multă atenție conținutului 
și calității învățămîntului 
în toate cercurile. Mai mult 
de jumătate din lecțiile pre
văzute în programă au fost 
dedicate culturilor irigate. A- 
cestea, precum și opinia de 
masă pe care am creat-o în 
cooperativă în acest sens, ne 
crează convingerea că vom 
obține rezultatele pe care le 
așteptăm. Totodată, însă, pe 
lingă priceperea și eforturile 
proprii, exploatarea terenului 
în condiții irigate presupune 
și un sprijin substanțial din

partea forurilor superioare. 
Așteptăm, prin urmare, din 
partea Uniunii raionale Călă
rași și a Uniunii regionale 
București, a cooperativelor 
agricole, un sprijin substan
țial în aprovizionarea coope
rativei noastre agricole cu di
ferite materiale, absolut nece
sare, ca lemn, conductă meta
lică, utilaj pentru aspersiune, 
sifoane și conducte flexibile 
din material plastic. Propun, 
de asemenea, ca stațiunile de 
mașini și tractoare să fie do
tate cu utilajul necesar exe
cutării lucrărilor de nivelare, 
terasare, deschiderea de ca
nale.

Cînd este promovat formalismul,
elevii râmîn corigent!

(Urmare din pag. I)

5 sau 6. Toate aceste „valențe 
libere" cer o cotitură in atitu
dinea morală iață de Învăță
tură a elevilor, iar in al doilea 
rînd eiorturi mai mari pentru 
acumularea temeinică a cunoș
tințelor.

„în trimestrul I — ne spunea 
tovarășa profesoară Octavia 
Grama, dirigintă a clasei a X-a 
B reală, în multe situații aveam 
nevoie de ajutorul uteciștilor 
și nu l-am putut primi. Iată nu
mai un exemplu : elevul Luci- 
lius Istrate recunoștea că nu a- 
fectează, zilnic, pentru studiu, 
mai mult de o oră și jumătate, 
două ore. Corigent a rămas nu
mai la un singur obiect, dar 
poate ii unul dintre cei mai 
buni elevi din clasă. în trimes

trul al II-lea are multe note me
diocre și slabe. Vreau să scot 
în evidență o atitudine a unor 
elevi: aceea de a se mulțumi 
cu puțin, de a se „acoperi" cu 
rezultate apropiate de limita 
minimă. Pentru această catego
rie, autoexigență, răspunderea 
conștientă au rămas noțiuni 
abstracte. Pentru a da o replică 
fermă unor asemenea atitudini 
este nevoie de sprijinul organi
zației U.T.C.".

Și în alte clase, organizația 
U.T.C. nu și-a impus încă un 
punct de vedere autoritar. I-a 
lipsit orientarea spre cele mai 
importante obiective care tre
buiau rezolvate într-o anumită 
perioadă. Să dăm numai un 
exemplu: în unele clase, în a 
doua parte a trimestrului I, 
(după ce se făcuseră analize ale

situației la învățătură) s-a sta
bilit ca o măsură importantă 
mobilizarea elevilor la consul
tații. Practic însă, abstracție fă- 
cînd de faptul că nu acest lu
cru trebuia să și-l stabilească 
organizația U.T.C. pe prim plan 
— la orele de consultații de 
multe ori, erau prezenți doar 
elevii buni.

Acțiuni numeroase, bine 
intenționate au eșuat, lip- 
sindu-Ie o busolă sigură: ex
periența cadrelor didactice. In 
decursul unui întreg trimestru 
s-au căutat — timid — forme 
pentru colaborare. Căutările nu 
sînt încă încheiate definitiv. în 
primul trimestru, adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.C. 
au avut o tematică asemănătoa
re : s-a analizat situația la în
vățătură și s-au primit noi 
membri.

Iată de ce atitudini ca cele 
relatate nasc întrebări; sînt 
conștienți astfel de părinți că 
de formarea copilului lor nu 
răspunde numai școala ci și ei, 
că aportul lor educativ este 
absolut necesar și alăturat ce
lui al școlii ? Atitudinile amin
tite nu îndreptățesc răspunsuri 
afirmative la întrebările de mai 
sus.

De multe ori atitudinea părin
ților a fost un punct de plecare 
al situațiilor slabe la învățătu
ră a unor elevi. O tovarășă 
profesoară ne relata că mama 
unui elev a intîmpinat-o cu a- 
menințări (în prezența copilu
lui) pentru că nu-i dăduse o 
notă de trecere.

In alt caz — acela al elevu
lui Pușcașu Ion (căzut la nouă 
obiecte) tatăl n-a venit nicioda
tă la școală, se interesează prea 
puțin dacă fiul Iui învață sau 
nu. Iată două atitudini, opuse 
ca formă de manifestare, însă 
Ia fel de greșite și, din neferi
cire, nu sînt excepții.

Activitatea școlii în primul

trimestru a fost analizată de 
nouă ori la diferite nivele. Era, 
credem mai importantă, în lo
cul atîtor analize, care au avut 
loc destul de tirziu, o Îndru
mare constantă a acestui liceu 
pe parcursul trimestrului, fă
cută cu mai multă atenție de 
către secția raională de învă- 
țămînt, comitetul regional și 
raional al U.T.C. Munca orga
nizației nu s-a ridicat la nive
lul sarcinilor pe care trebuia 
să le rezolve. Formalismul ma
nifestat în activitatea multor 
birouri ale organizațiilor U.T.C. 
pe clase a provocat absența 
opiniei sănătoase, intransigentă 
față de iipsa interesului pentru 
învățătură al unor elevi.

Cadrele didactice și-au mă
rit exigența în aprecierea cu
noștințelor elevilor. Acestei a- 
titudini trebuia să i se alătu
re o intensificare a muncii e- 
ducative a organizațiilor U.T.C. 
care ar fi dus la înțelegerea de 
către fiecare elev a necesității 
unei pregătiri mai temeinice.

In cursul trimestrului II, ac
tivitatea organizației U. T. C. 
este mai bine orientată, princi
pala sarcină propusă fiind in
tensificarea muncii politico-edu
cative în rîndul elevilor, pentru 
a le spori răspunderea față de 
învățătură. Cu sprijinul cadre
lor didactice se desfășoară dez
bateri despre sarcinile elevilor 
de liceu, despre felul cum tre
buie ei să muncească pentru 
a răspunde condițiilor bune de 
învățătură. Comitetul și-ă pro
pus să analizeze periodic si
tuația din diferite clase în ca
drul unor ședințe lărgite cu 
participarea întregului activ 
U.T.C. din școală, pentru a se 
realiza și un schimb de expe
riență privind îmbunătățirea 
stilului de muncă ai activului 
U.T.C. Măsurile pe care și le 
propune comitetul U.T.C. sînt 
bune. Sprijinit mai mult de co
mitetul raional, trebuie să le 
aplice diferențiat, în funcție de 
situațiile specifice din fieqare 
clasă.

CÎND AȚI DANSAT ULTIMA OARĂ ?
(Urmare din pag. 1)

licatoare. Spicuim cîteva din cele 
mai interesante: comitetele U.T.C. 
din unitățile industriale din Med
gidia au datoria să nu le „scape 
printre degete" prilejurile de a 
oferi tinerilor seri care să entu
ziasmeze, sâ lase amintiri greu de 
uitat. Trebuie reținută ideea tov. 
GH. PETRE de la Fabrica de ci
ment : „S-ar putea organiza ase
menea acțiuni de către iiecare sec
ție din fabrica noastră.

In fiecare din ele muncesc zeci 
de tineri. Temele concursurilor, 
varietatea iocurilor distractive,

tematica referatelor ar cîștiga 
mult dacă s-ar proceda astfel".

Cele două mari organizații au 
făcut pași timizi In organizarea 
în comun a serilor pentru tine
ret. S-ar face lucruri irumoase 
dacă s-ar atrage și alte organi
zații de tineret din oraș.

(Există o școală tehnică-sanitară, 
școală profesională, două licee).

Tinerețe înseamnă exuberanță, 
încredere în tot ceea ce e fru
mos, înseamnă dăruire și pasiune 
în tot ceea ce face. Acestea sînt 
imperative- care obligă ca ma
nifestările organizate pentru tine
ret să fie la înălfimea lor.



L ucrările Con
ferinței orga
nizației regio
nale Bacău a 
U.T.C., desfă
șurate în mo
derna sală de 
festivități a Ca
sei de cultură a

sindicatelor, înălțată nu de mult 
în centrul orașului, au constituit 
pentru toți participanții — de
legați și invitați — prilejul unei 
multilaterale analize a experien
ței dobîndite de organizațiile 
U.T.C. în toate sectoarele vie
ții economice și culturale, de 
generalizare a activităților și ac
țiunilor cu ecou și eficiență
practică și educativă în rîndul
tinerilor, de dezbatere a sarci
nilor de viitor pentru a căror
înfăptuire se cer eforturi și mai 
mari din partea organizațiilor 
U.T.C., a tuturor tinerilor, o 
creștere continuă a nivelului și 
calității întregii munci. Sub 
semnul unor asemenea răspun
deri sporite s-au înscris atît con
ținutul dării de seamă cît și par
ticiparea la cuvînt a celor pes
te treizeci de delegați și invi
tați.

La lucrările conferinței au 
luat parte tovarășul GHEOR
GHE ROȘU, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al birou
lui Comitetului regional Bacău 
al P.C.R., tovarășul ȘTE
FAN BOBOȘ, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Comite
tului Executiv al Sfatului Popu
lar regional, secretari ai birou
lui comitetului regional de 
partid și secretari ai unor comi
tete raionale și orășenești de 
partid din regiunea Bacău, to
varășul NICOLAE MIHALA
CHE, membru supleant al Bi
roului C.C. al U.T.C.

^ntimpinat cu vii și înde-
I lungi aplauze, tovarășul
* GHEORGHE ROȘU, pri

mul secretar al Comitetului re
gional Bacău al P.C.R. a trans
mis — din însărcinarea comite
tului regional — delegaților la 
conferință, întregului tineret al 
regiunii un salut tovărășesc, 
urări de noi și mari succe
se în activitatea viitoare. în cu
vîntul său tovarășul Cheorghe 
Roșu s-a referit pe larg la con
tribuția pe care și-a adus-o ti
neretul în înfăptuirea sarcinilor 
ce au stat în fața întregii re
giuni, în cadrul planului șese- 
nal, apreciind entuziasmul și 
dăruirea cu care tineretul a 
muncit în toate sectoarele vie
ții economice și spirituale. înfă- 
țișînd într-un tablou elocvent 
sarcinile mărețe ce stau în fața 
întregului popor pentru îndepli
nirea Directivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., vorbitorul a a- 
rătat că o pondere însemnată în 
dezvoltarea economiei naționale 
îi revine și regiunii Bacău, că 
pentru aceasta vor trebui intensi
ficate și mai mult forțele, valori
ficate și mai bine resursele 
umane și materiale de care dis
pune regiunea. In perioada cin
cinalului industria regiunii, care 
s-a dezvoltat într-un ritm sus
ținut an de an, este chemată să 
realizeze obiective deosebite, să 
asigure prin productivitatea și 
calitatea produselor, prin înde
plinirea sarcinilor la toți indica
torii o creștere a potențialului 
economic al regiunii și țării.

De asemenea, pentru creș
terea bunăstării țărănimii și 
a întregului popor este necesar 
ca, alături de vîrstnici, tinerii 
din cooperative, G.A-S.-uri și 
Ș.M.T.-uri să-și mobilizeze mai 
bine forțele, să-și însușească cu 
și mai multă răspundere agro
tehnica înaintată pentru a con
tribui la sporirea producției ve-, 
getale și animale, la redarea de 
noi suprafețe de teren agricultu
rii, amenajarea sistemelor de 
irigații, curățirea pășunilor și 
fînețelor.

Analizînd pe larg și alte nume
roase aspecte ale muncii tinere
tului, dînd indicații prețioase cu 
privire la organizarea și desfășu
rarea vieții de organizație, tova
rășul Gheorghe Roșu a exprimat 
în cuvîntul său 
mitetului 
că tineretul 
crescut și 
ganizația ;

„încrederea Co- 
regional de partid 

regiunii Bacău, 
educat de 

_ _ sa revoluționară
Uniunea Tineretului Comunist 
— cu elanul și entuziasmul care 
îl caracterizează, își va dărui 
întreaga energie și capacitate de 
muncă, pasiunea 
meniul său pentru 
idealurilor către care 
conduce cu înțelepciune 
gul popor".

or-

și devota- 
înfăptiiirea 

partidul 
între-

In darea de seamă, 
tată conferinței, 
înmănunchiate

prezen- 
au fost 

succesele 
alături 

din 
eco- 

le-

de tineri, 
oamenii muncii 
în dezvoltarea 

și culturii. Cu

obținute 
de toți 
regiune, 
nomiei
gitimă mîndrie, atît în darea de 
seamă cît și în cuvîntul nume
roșilor vorbitori, a fost înfățișat 
peisajul industrial modem al re
giunii, au fost numite localități 
ale căror fabrici și combinate 
sînt cunoscute atît în întreaga ța
ră cît și peste hotare. Despre ti
nerii încadrați în ramurile in
dustriale existente în regiune 
s-a vorbit cu cuvinte elogioase, 
îndreptățite pe deplin de rezul
tatele muncii lor. A fost apre
ciat faptul că ei își îndeplinesc 
tot mai bine îndatoririle profe
sionale, participă cu elan la în
trecerea 
că numai 
cuprinși 
35 000 de 
tia peste
de lună în fruntea întrecerii so
cialiste.

In cuvîntul său, Aldea Gli- 
gor, delegat al
orășenești Piatra Neamț,

Iși alți 
Roman 
de țevi 
de la
fan Fermuș de la IF Roznov, 
Simion Darie, de la întreprin
derea minieră Comănești, au 
vorbit despre preocuparea orga
nizațiilor U.T.C. pentru partici-

socialistă, arătîndu-se 
în anul trecut au fost 
în întrecere peste 
tineri, iar dintre aceș- 
8 500 s-au situat lună

vorbitori printre 
Li viu, de la

Roman, Vasile
I.C.H. Bistrița,

organizației 
ca 

care 
Uzina 

Niță 
Ște-

parea tineretului la realizare* 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă, au arătat modul 
în care îi sprijină pe tineri să-și 
ia angajamente concrete, ajuto
rul acordat acestora pentru a le 

măsurile întreprinse 
asigurării respectării 

de producție, răspun
de calitatea muncii, 
vorbitori au împărtă-

îndeplini, 
în scopul 
disciplinei 
derii față 
Numeroși 
șit din experiența organizațiilor 
în generalizarea metodelor noi 
de muncă, în stimularea iniția
tivei tinerilor în producție și 
mobilizarea lor la mișcarea de 
inovații și raționalizări. Pe bună 
dreptate, atît în darea de seamă 
cît și în participările la cuvînt, 
ale tovarășilor loan Micu, de la 
C.I.L. Comănești, Paul Souca- 
liuc de la Combinatul de cau- 
ciuo sintetic și produse petro
chimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dei, Constantin Ba- 
sarab de la întreprinderea de 
foraj Tg. Ocna, loan Dîrloman 
de ia Complexul de lucrări șan
tier Săvinești, s-a arătat că în 
asigurarea productivității cerute 
de ritmul industriei noastre, a 
unei calități ridicate a produse
lor un rol de seamă îl are nive
lul pregătirii profesionale a ti
nerilor muncitori. în conferință 
a fost evidențiată experiența 
Combinatului de îngrășăminte 
cu azot Piatra Neamț care a 
experimentat cu succes un con
curs permanent pentru citirea 
literaturii tehnice de specialitate 
de către muncitorii, inginerii și 
tehnicienii tineri, desfășurat pe 
baza unui regulament, cu acțiuni 
complexe. Faptul că o asemenea 

Conferința

organizați e i

regionale

Bacău a U. T. C.
inițiativă generalizată în întreaga 
regiune de către comitetul regio
nal U.T.C. a dus la rezultate 
bune în activitatea în producție 
a tinerilor dovedește cît de im
portant este ca organele U.T.C. 
să fie receptive la tot ceea ce 
viața recomandă ca valoros pen
tru munca celor mai diferite co
lective. De o apreciere pozitivă 
s-a bucurat și inițiativa Combi
natului chimic Borzești privind 
însușirea celei de a doua meserii 
care în ultimul timp s-a extins 
în multe întreprinderi cu profil 
asemănător și față de care este 
bine ca și în viitor să se mani
feste un interes sporit. în cuvîn- 
tul unor delegați s-a insistat pe 
bună dreptate și asupra unor de
ficiențe ce există încă în organi
zarea și desfășurarea cursurilor 
de calificare și ridicare a califi
cării profesionale, în mobiliza
rea tinerilor la aceste cursuri și 
urmărirea felului în care își în
sușesc și aplică în practică cu
noștințele predate. S-au adus, 
de asemenea, critici întemeiate 
modului necorespunzător în care 
se ocupă unele comitete U.T.C. 
de educarea tinerilor muncitori 
în spiritul disciplinei muncii, al 
respectării normelor tehnologice, 
de protecție a muncii.

Cînd și-a încheiat cuvîntul 
prezentat în conferință 
Valentina Petrescu, lucră

toare în sectorul zootehnic al 
cooperativei de producție din 
comuna Oglinzi, sala a izbucnit 
în aplauze. Ele erau menite să 
sublinieze aprecierea celor pre- 
zenți pentru perseverența și dra
gostea față de profesia pe care a 
îndeplinește cu pasiune tînăra 
vorbitoare. în cuvinte simple, cu 
o putere a demonstrației care a 
mărturisit o experiență temeinic 
consolidată, a înfățișat drumul pe 
care l-a străbătut de la trans
formarea unei dorinți de a munci 
în zootehnie la cunoașterea în 
profunzime a cerințelor acestei 
munci, la însușirea și aplicarea 
normelor științifice de îngrijirea 
animalelor. Infățișînd realizările 
obținute pe baza unei munci 
în care nu și-a precupețit 
forțele și nu a neglijat învățătura 
științei și experiența dobîndită 
de alții, vorbitoarea prefigura 
într-un fel trăsăturile care carac
terizează marea majoritate a ti
nerilor satelor, dragostea lor de 
muncă, grija pentru proprietatea 
obștească.

Sub semnul aceleiași înalte 
distincții a muncii harnice, au 
vorbit în conferință și Neculai 
Dămoc de la CAP Săbăoani, 
Elena Cernat din Buhoci, Con
stantin Hilohi din Țibucani pre
cum și Constantin Rotam de la 
S.M.T. Roman și Nicolae Plă- 
ieșu de la G.A.S. Sascut. Ei au 
exprimat adeziunea deplină față 
de conținutul hotărîrilor și mă
surilor întreprinse de partid cu 
privire la dezvoltarea agricultu
rii, hotărîrea de a depune în 
viitor eforturi mai mari în mun
că și pentru pregătirea lor pro
fesională, pentru însușirea cu
noștințelor agrozootehnice. Este 
semnificativ faptul că în darea 
de seamă precum și în cuvîntul 
celor care s-au referit la munca 
în agricultură a fost relevată 
importanța deosebită a cursuri
lor agrozootehnice, a concursuri
lor profesionale, a serilor de cal
cul și a popularizării cărții de 
specialitate în sprijinul obținerii 
unor recolte mereu mai bogate.

O parte din vorbitori au insis
tat în cuvîntul lor asupra unor 
deficiențe ce mai există în acti
vitatea organizațiilor U.T.C. de 
la sate care nu desfășoară o 
muncă diferențiată, în raport cu 
preocupările tinerilor, nu cu- 
noso ceea ce îi interesează în 

mod deosebit, nu se ooupă cu 
mai multă eficacitate de organi
zarea în timpul liber a unor 
acțiuni cultural-educative intere
sante, la care tinerii să fie antre
nați nu numai ca spectatori ci 
și ca organizatori activi. Critici 
întemeiate au fost adresate mo
dului în care se desfășoară în u- 
nele locuri viața internă de orga
nizație, preocupării nesatisfăcă
toare față de tinerii de curînd 
primiți în organizație, lipsei de 
interes pentru antrenarea în 
număr mai mare a fetelor în 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
Propunerile făcute în cadrul 
conferinței, caracterul analitic 
care a caracterizat înfățișarea 
acestor deficiențe și a cauzelor 
care le determină constituie o 
premiză sigură că în viitor mun
ca organizațiilor U.T.C. în rîndul 
tinerilor de la sate se va îmbu
nătăți simțitor.

Conferința a relevat, de ase
menea, rezultatele obți
nute în munca în rîndul 

tinerilor din școli și din Institu
tul pedagogic de 3 ani Bacău, 
subliniind că sînt folosite cu 
mai multă eficacitate o varieta
te de forme de activități care 
contribuie la creșterea răspunde
rii personale a elevilor și studen
ților față de învățătură, la ridi
carea nivelului de cunoștințe, la 
orientarea profesională a elevilor 
din școlile de cultură generală și 
licee. Analiza activității desfășu
rată de organizațiile U.T.C. din 
școli și facultăți, a muncii în 
rîndurile organizației de pionieri 
a evidențiat și o seamă de nea-

clase, 
privește respectarea 
școlare există încă 

în

junsurl. S-a arătat astfel că nu 
în toate colectivele de elevi s-a 
încetățenit o atitudine sănătoa
să față de învățătură, că feno
menele de mediocritate sînt încă 
frecvente în cadrul unor 
iar în ce 
disciplinei 
manifestări ce dovedesc că 
munca de educație desfășurată 
de organizațiile U.T.C. din școli 
pentru creșterea răspunderii ele
vilor, pentru stimularea opiniei 
colective intransigente mai sînt 
încă multe lucruri de făcut. Pro
punerile cu privire la inițierea 
în continuare a mior acti
vități capabile să răspundă sar
cinilor specifice diferitelor cate
gorii de școli, să ducă la dife
rențierea muncii în rîndul aces
tei categorii de tineret, la mo
bilizarea sa pentru a-și forma 
un larg orizont cultural-științifio 
au găsit un larg ecou în rîndul 
participanților și vor constitui, 
fără îndoială, tot atîtea preocu
pări viitoare ale organizațiilor 
U.T.C.

Un loc deosebit în cuprin
sul lucrărilor l-a ocupat 
analiza modului în care 

organizațiile U.T.C. au înfăp
tuit sarcina de înaltă răspundere 
de a contribui prin activitatea 
lor la educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de muncă, 

'al devotamentului nemărginit 
față de patria socialistă și parti
dul comunist, al internaționalis
mului proletar, al promovării în 
rîndurile tineretului a trăsături
lor moralei socialiste. A fost evi
dențiată pasiunea cu care tinerii 
se străduiesc să studieze și apro
fundeze politica partidului, inte
resul pe care-1 manifestă față de 
realizările pe care an de an po
porul român le scrie în cartea 
victoriilor sale. Au fost înfățișate 
la acest capitol o seamă întreagă 
de forme de activitate consacra
te în munca organizațiilor U.T.C. 
care se bucură de aprecierea ti
nerilor și vor trebui să fie și 
viitor larg folosite.

De asemenea, conferința 
analizat pe larg experiența unor 
organizații U.T.C. în munca de 
dezvoltare și formare a trăsătu
rilor morale ale tineretului, ro
lul adunărilor generale în viața 
și activitatea tinerilor, modul 
cum este ajutat tineretul să-și 
petreacă timpul liber, a eviden
țiat frumoasele tradiții de mun
că patriotică existente în regiune, 
arătînd că — prin întreaga sa 
desfășurare — munca de U.T.C. 
este o sarcină nobilă și com
plexă care cere din partea acti
viștilor, a tuturor tinerilor pa
siune și competență, răspundere 
și perseverență.

în

a

Luînd cuvîntul în încheie
rea lucrărilor conferinței, 
tovarășul NICOLAE MI- 

HALACHE, membru supleant al 
Biroului Comitetului Central al 
U.T.C., a transmis Conferinței 
regionale a organizației U.T.C. 
Bacău, tineretului regiunii, salu
tul Comitetului Central al 
U.T.C. în continuare, vorbitorul 
a făcut o amplă analiză a activi
tății desfășurate de organizațiile 
U.T.C. din regiune, apreciind 
nivelul la care s-au desfășurat 
lucrările conferinței, modul con
structiv, atmosfera de lucru care 
le-a caracterizat. Referindu-se la 
sarcinile viitoare, tovarășul Nico- 
lae Mihalache a spus : „Expe
riența bună dobîndită de orga
nele și organizațiile V.T.C. din 
regiune permite să se stabileas
că acele măsuri care să asigure 
în continuare îmbunătățirea în
tregii munci politico-organizato- 
rice pentru educarea comunistă 
a tineretului și mobilizarea lui la 

îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
partid". Vorbitorul a subliniat 
necesitatea ca organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile indus
triale să-i ajute pe tineri să în
țeleagă răspunderile ce le revin 
în îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție, a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă. 
Reluînd o parte din exemplele 
prezentate în conferință privi
toare la organizarea calificării și 
ridicării calificării tinerilor, sub
liniind inițiativele valoroase a- 
mintite, vorbitorul a cerut ca ele 
să devină în viitor un bun cîști- 
gat pentru toate organizațiile 
U.T.C., să fie extinse pretutin
deni unde se dovedesc utile, în 
scopul antrenării tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de plan, îm
bunătățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii. 
Oprindu-se în continuare asupra 
activității tineretului de la sate, 
tovarășul Nicoiae Mihalache a 
arătat că „problema esențială 
care se pune în momentul de 
țață este mobilizarea tuturor for
țelor pentru a folosi marile posi
bilități create pentru creșterea 
continuă a producției agricole 
vegetale și animale, că aceasta 
depinde în bună măsură și de 
ridicarea nivelului întregii acti
vități desfășurată de U.T.C., cu 
atît mai mult cu cit în munca 
politico-educativă a unor organi
zații sînt încă o seamă de defi
ciențe : unele organizații nu sînt 
preocupate în permanență de 
modul cum participă tinerii la 
muncă, de calitatea lucrărilor pe 
care le fac, de interesul lor pen
tru însușirea și aplicarea agro
tehnicii înaintate, de permanen
tizarea tinerilor în anumite sec
toare și de îndrumarea lor către 
acele locuri de muncă unde este 
mai mare nevoie de entuziasmul 
și priceperea lor". S-a arătat că 
este necesar să se îmbunătățeas.- 
că întreaga activitate politică și 
organizatorică în vederea educă
rii tineretului în spiritul dragos
tei față de muncă, a mobilizării 
lui mai active în toate sectoarele 
producției agricole, pentru dez
voltarea continuă a unităților s6- 
cialiste din agricultură, pentru 
apărarea și dezvoltarea proprie
tății obștești.

Analizînd munca de educație 
a tinerei generații, vorbitorul a 
spus : „Sîntem moștenitorii unor 
glorioase tradiții revoluționare, 
trăim într-o epocă de mare în
semnătate în istoria poporului. 
Apare astfel ca foarte firesc in
teresul viu pe care tinerii îl 
manifestă pentru cunoașterea 
realizărilor și perspectivelor dez
voltării patriei. Tinerii doresc să 
înțeleagă evenimentele care au 
loc în lume, să dobîndească 
bogate cunoștințe culturale și 
științifice.

In acest an, sarcina organiza
ției U.T.C. este de a răspunde 
cît mai bine dorinței tinerilor 
de a studia aprofundat docu
mentele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, de a înțelege 
bogatul conținut de idei cuprins 
în aceste documente iar, pe a- 
ceastă bază, să desprindă învă
țăminte pentru activitatea lor 
concretă, de fiecare zi, pentru 
viața și comportarea lor".

Vorbitorul s-a oprit în conti
nuare asupra sarcinilor multiple 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
în educarea moral-cetățenească 
și formarea unor caractere opti
miste, a cultivării sentimentului 
cinstei, curajului, grijii și res
pectului față de tovarășul de 
muncă și viață, analizînd 
Zele care mai duc încă la 
nifestări străine moralei noastre, 
făcînd propuneri pentru îmbună
tățirea muncii desfășurate în 
acest domeniu. Cu mult interes 
au fost ascultate recomandările 
făcute pentru activitatea viitoare 
pe care sînt chemate să o între
prindă organizațiile U.T.C., în 
sprijinul educării estetice, cultu
rale, ateist-științifice a tineretu
lui. în ultima parte a cuvîntului 
său, vorbitorul s-a referit la pro
blemele vieții de organizație, 
subliniind necesitatea îmbunătă
țirii stilului de muncă a tuturor 
organelor U.T.C., a desfășurării 
unei munci colective care presu
pune în același timp o maximă 
răspundere personală pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor, 
a consultării masei de tineri asu
pra acțiunilor ce urmează să se 
întreprindă și a organizării unor 
activități cu bogat conținut edu
cativ care să răspundă cerințelor 
și preocupărilor lor, în funcție de 
specificul fiecărei categorii în 
parte, de vîrsta și puterea lor de 
discernămînt și receptivitate.

Tovarășul Nicolae Mihalache 
a spus în încheiere : La 21 mar
tie va avea loc Congresul 
U.T.C., eveniment de mare în
semnătate în viața organizației, a 
întregului tineret al patriei. In 
numele Comitetului Central îmi 
exprim convingerea că tineretul 
din regiunea Bacău va întîmpina 
cu mari succese Congresul 
U.T.C., va dovedi prin munca 
sa că este hotărît ca, alături de 
toți ceilalți oameni ai muncii, 
să nu precupețească nici un efort 
în înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R.".

îj

cau- 
ma-

★

Conferința a adoptat cu 
aplauze și ovații îndelun
gate, o telegramă adresată 

Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAU- 
ȘESCU, secretar general al 
P. C. R. In numele tutu
ror tinerilor din regiunea 
Bacău, participanții la con
ferință s-au angajat să-și dedice 
întreaga capacitate și putere de 
muncă înfăptuirii întocmai a sar
cinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea, a mărețelor obiective ale 
planului cincinal, să întîmpine cu 
noi succese cea de a 45-a ani
versare a gloriosului nostru 
partid, să continue minunatele 
tradiții de luptă și muncă ale 
eroicei clase muncitoare, ale po
porului, slujind cu devotament 
nețărmurit cauza partidului, dă- 
ruindu-și întreaga energie tine
rească dezvoltării și înfloririi pa
triei socialiste.

★

In prima ședință de lucru, Co
mitetul regional Bacău al U.T.C. 
a ales pe tovarășul GHEORGHE 
GRIGORE în funcția de prim 
secretar.

NICOLAE DRAGOȘ

egiunea Iași
cunoaște în 
anii socialis
mului o con
tinuă înflorire, 
iar lașul — 
vechi centru de 
cultură româ
nească și de

luptă revoluționară a clasei 
muncitoare — trăiește o nouă 
tinerețe, tinerețea pe care i-a 
dat-o înfăptuirea consecventă 
a planurilor elaborate de par- 

Itid. La ridicarea noilor obiec
tive economice și a edificiilor 
social-culturale, la eforturile 
zilnice pe care toți oamenii 
muncii le depun în scopul 
îndeplinirii și depășirii pla
nurilor de producție, tinere
tul, mobilizat de organizațiile 
U.T.C., își aduce o valoroasă 
și entuziastă contribuție. Des
pre toate acestea s-a vorbit 
pe larg în Conferința organi
zației regionale Iași a U.T.C.

I<®"» articipanții la conferință 
au ascultat cu deosebită 

A atenție cuvîntul tovară
șului MIU DOBRESCU, mem
bru supleant al C. C. al 
P. C. R., prim - secretar al 
comitetului regional Iași al 
P.C.R.: „Comitetul regional de 
partid — a spus în cuvîn
tul său vorbitorul — dă o 
înaltă apreciere aportului pre
țios pe care tinerii, mobilizați 
de organizațiile U.T.C., îl 

Iaduc la realizarea planului de 
producție în industrie și a- 
gricultură, la înfăptuirea po
liticii partidului în toate do
meniile de activitate. Comi
tetul regional de partid este 
pe deplin încredințat că 
organizația regională U.T.C., 
întregul tineret va munci cu 
și mai mult entuziasm și a- 
vînt, că va depune tot elanul 
și energia caracteristică vîrs- 
tei sale pentru obținerea de 
noi și noi succese în toate 
sectoarele de activitate, pentru 
a întîmpina cea de a 45-a ani
versare a Partidului Comu
nist Român cu victorii demne 
de zilele frumoase pe care Ie 
trăim, dovedind și prin acea
sta profundul atașament la 
politica înțeleaptă a partidu
lui comuniștilor".

Una din problemele larg 
dezbătute în conferință 

a a fost munca tinerilor
din industrie. Atît darea 
de seamă cît și partici
panții la cuvînt au apre
ciat faptul că numai în a- 
nul trecut mai bine de 5 800 
de tineri au fost declarați e- 
vidențiați, iar 3 800 au primit 
titlul de fruntaș în întrecerea 
socialistă. Este aceasta o do
vadă a aprecierii efortului pe 
care tinerii muncitori și l-au 
alăturat vîrstnicilor pentru ca 
fiecare întreprindere să poată 
raporta lună de lună și decadă 
cu decadă, rezultate tot mai 
bune în producție. La obține
rea unor astfel de rezultate — 
au spus în cuvîntul lor Mar
gareta Capraru, Fabrica de 
antibiotice, Mihai Cocea, U- 
zina metalurgică și alții — 
a contribuit și faptul că 
organizațiile U.T.C. au ana
lizat, în adunările generale 
și în ședințele de comitete, 
modul în care tinerii își în
deplinesc sarcinile de plan, 
angajamentele luate în între
cere și au adoptat măsurile ce 
s-au impus pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate.

— Tinerii noștri metalur- 
giști — spunea în conferință 
tovarășul Ștefan Dumitrescu, 
directorul Fabricii de rulmenți 

I din Bîrlad — și-au adds și își 
aduc permanent o contribu
ție de preț la rezolvarea sar
cinilor de plan. Și e firesc să 
fie așa dacă ne gîndim că pes
te 70 la sută din colectivul 
nostru de muncă este format 
din tineri. Dar dacă peste 70 
la sută din realizările noastre 
aparțin tinerilor trebuie să se 
arate că în privința deficien
țelor care s-au mai manifes
tat în fabrică, acestea aparțin 
în procent proporțional și ti
nerilor. De exemplu, un număr 
important de tineri încă ab
sentează nemotivat. De ase
menea, unii tineri nu folosesc 
integral capacitățile de pro
ducție, începerea și termina
rea lucrului constituind 
surse de risipă a unui timp 
prețios.

O altă problemă. Deși pe 
poarta fabricii nu ies decît 
rulmenți de calitate superioa
ră, între operații se mai rea
lizează încă produse de o ca
litate necorespunzătoare. Ridic 
aceste probleme, întrucît anul 
acesta va trebui să realizăm, 
cu aproape aceleași capacități 
de producție, cu 200 000 bucăți 
rulmenți mai mult ca în 1965. 
Or, se cere din partea orga- 

Inizației U.T.C. din fabrică o 
muncă mai atentă, diferenția
tă, după specificul categoriilor 
de tineri care lucrează în di
ferite secții și ateliere. Tot
odată, cred că este de datoria 
comitetului regional al U.T.C. 
să acorde un ajutor mai mare 
organizației U.T.C. din fabrică.

Reflecțiile critice ale tova
rășului Ștefan Dumitrescu se 
întîlneau, de fapt, cu idei si
milare ale altor vorbitori sau 
cuprinse în darea de seamă. 
In regiune mai sînț întreprin
deri și șantiere unde tineri, 
mai cu seamă dintre cei nou 
angajați, nu-și realizează nor
mele, nu folosesc întreaga ca
pacitate a utilajelor, nu în
grijesc mașinile pe care le au 
în răspundere, nu se preocu
pă suficient de ridicarea ca
lificării lor profesionale.

— Problema calificării — 
sublinia în conferință tovară
șul Mihai Cocea, secretarul or
ganizației U.T.C. de la Uzina 
metalurgică — și fluctuația ti
nerilor muncitori vor tre
bui să ne preocupe în mod 
deosebit în viitor. în 1965, 
de pildă, la noi au fost anga
jați 470 de oameni, în marea 
lor majoritate tineri. Prea pu
țin ne-am ocupat de educarea 
lor, de dezvoltarea dragostei 
față de întreprindere, de me
serie.

Stabilind principalele sarcini 
care stau în fața organelor și 
organizațiilor U.T.C. din in

dustrie pentru antrenarea mai 
activă a tinerilor la întrecerea 
socialistă, sprijinirea tinerilor 
pentru ridicarea calificării 
profesionale, conferința a a- 
tras atenția în mod deosebit 
asupra întăririi activității po
litice de educare a tinerilor în 
spiritul disciplinei socialiste a 
muncii. Conferința a cerut 
organizațiilor U.T.C. să folo
sească mai bine în acest scop 
forța educativă a colectivului, 
să ridice în permanență com
bativitatea fiecărei organizații 
de bază U.T.C.

O altă problemă spre care 
s-au concentrat dezba
terile conferinței a fost 

mobilizarea tinerilor din coo
perativele agricole de produc
ție, din S.M.T. și G.A.S., la 
înfăptuirea sarcinilor care iz
vorăsc din documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. și 
a plenarei din noiembrie 1965.

— Comitetul nostru U.T.C. 
— spunea în conferință C. 
Chiriac, secretarul organiza
ției U.T.C. de. la G.A.S. Răz- 
boieni, raionul Pașcani — se 
ocupă îndeaproape de mobili
zarea tinerilor și de modul în 
care aceștia își însușesc și a- 
plică în practică cunoștințele 
predate la cursurile agrozoo
tehnice. De asemenea, organi
zația U.T.C. a inițiat un ciclu 
de conferințe adresate specifi
cului de muncă al tinerilor de 
aici, care vine să contribuie la 
aprofundarea cunoștințelor în
sușite la cursuri.

Conferința a subliniat însă 

organizației 

regionale 

lași a U. T. C.
că unele organizații U.T.C. se 
ocupă insuficient de dezvolta
rea la tinerii mecanizatori a 
interesului pentru continua ri
dicare a calificării lor profe
sionale, de îngrijirea și exploa
tarea rațională a tractoarelor 
și mașinilor cu care lucrează.

In conferință a fost apre
ciată activitatea comitetelor 
raionale, care s-au ocupat în 
mod deosebit de îndrumarea 
concretă a activității acelor 
organizații U.T.C. din coopera
tive care aveau mai multă ne
voie de ajutor. Sarcina aceasta 
a fost încredințată activiștilor 
cu cea mai bogată experiență 
care au îndrumat o perioadă 
mai îndelungată activitatea a- 
cestor organizații.

Conferința a apreciat însă 
că în munca multor organizații 
U.T.C. de la sate mai sînt încă 
serioase lipsuri. Nu în toate 
părțile mobilizarea tuturor 
tinerilor la lucrările din toate 
campaniile agricole constituie 
o preocupare permanentă a 
organizațiilor U.T.C. Slab se 
ocupă unele comitete raionale, 
unele organizații de bază de 
condițiile de muncă și viață 
ale tinerilor care lucrează în 
zootehnie. De aici și instabili
tatea unor tineri în acest sec
tor deosebit de important. Lip
surile existente în activitatea 
unor organizații U.T.C. din 
cooperativele agricole de pro
ducție își au o cauză și în 
preocuparea scăzută a comite
tului regional, a unor comitete 
raionale, de a “întări organiza
țiile U.T.C. din brigăzi, de a le 
ajuta să trăiască o viață inten
sa, să organizeze activități in
teresante, atractive, la care să 
participe toți ținerii.

Măsurile adoptate de confe
rință cu privire la activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la sa
te, aplicate în viață vor duce 
neîndoielnic la lichidarea ră- 
mînerilor în urmă, la îmbu
nătățirea permanentă a activi
tății.

In școlile ieșene, în pu
ternicul centru univer
sitar care este lașul, în

vață un număr mare de 
tineri. Rezultatele bune ob
ținute la învățătură dove
desc că marea majoritate a a- 
cestora au privit cu toată răs
punderea îndeplinirea obliga
ției esențiale a elevului sau 
studentului — învățătura. Con
ferința a subliniat că această 
realitate este în mod firesc șl 
un rezultat al activității edu
cative desfășurate de organiza
țiile U.T.C., al faptului că în 
multe școli și facultăți ele au 
știut să întrețină în perma
nență o atmosferă favorabilă 
unui studiu aprofundat și res
ponsabil, au mobilizat opinia 
colectivă împotriva atitudinilor 
ușuratice, a lenei și chiulului, 
a indisciplinei.

Conferința nu a trecut însă 
cu vederea nici atitudinea a- 
celor categorii de elevi și stu- 
denți — adevărat, puțini la 
număr — care-și neglijează 
îndatoririle școlare sau stu
dențești. în conferință s-a de
monstrat convingător că acei 
elevi și studenți certați cu dis
ciplina, care se abat de la 
normele comportării noastre 
socialiste sînt, în genere, ace
iași care rămîn repetenți sau 
corijenți, împotriva cărora în 
unele școli și facultăți nu s-a 
luat întotdeauna o atitudine 

fermă, combativă. De aceea a 
apărut cît se poate de fireas
că cerința formulată în confe
rință ca organizațiile U.T.C. 
din instituțiile de învățămînt 
ieșene să intensifice munca de 
educare a elevilor și studenți
lor, în primul rînd ajutîndu-i 
să-și privească cu toată res
ponsabilitatea principala lor 
îndatorire — învățătura.

Tineretul din regiunea 
Iași, ca și tineretul din 
întreaga țară — s-a 

spus în conferință — manifes
tă un mare interes pentru a 
cunoaște și a-și însuși politi
ca partidului nostru. Satisfa
cerea acestei dorințe a tineri
lor a constituit și esența, con
ținutul întregii activități poli
tice desfășurate de organiza
țiile U.T.C. învățămîntul poli
tic, întîlnirile cu activiști de 
partid și de stat, cu oameni de 
cultură și artă, simpozioanele, 
conferințele etc., sînt principa
lele mijloace prin care organi
zațiile U.T.C. îi ajută pe tineri 
să-și însușească conținutul de 
idei cuprinse în Documentele 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului.

In conferință s-a vorbit pe 
larg și despre educarea esteti
că a tinerilor, despre preocu
parea organizației pentru a-i 
ajuta pe tineri să-și organize
ze plăcut și educativ timpul 
liber.

A fost desfășurată o largă 
activitate de popularizare a 
cărții prin organizarea simpo
zioanelor, montajelor literare, 

întîlnirilor cu scriitori, serilor 
de poezie, recenziilor și pre
zentărilor de cărți. Cinemato
graful, teatrul, muzica, pictu
ra ocupă de acum un loc din 
ce în ce mai însemnat în via
ța și activitatea tineretului. 
Joile tineretului, duminicile, 
cultural-sportive, concursuri
le cultural-artistice, balurile 
și horele au intrat în preocu
pările curente ale multor or
ganizații U.T.C.

Dar, și în această privință 
conferința nu s-a rezumat 
doar la o trecere în revistă 
a succeselor. Ea a analizat cu 
multă seriozitate și o seamă 
de lipsuri care se mai manifes
tă în activitatea unor organe 
și organizații U.T.C. în con
ferință s-a criticat pe bună 
dreptate faptul că unele co
mitete raionale U.T.C. nu se 
ocupă încă cu toată răspunde
rea de buna desfășurare a 
învățămîntului politic, de con
ținutul activității cercurilor, 
că în unele raioane, ciclurile 
de conferințe nu sînt încă bine 
organizate. S-a făcut încă pu
țin pentru educarea moral- 
cetățenească a tinerilor, s-a 
apelat prea puțin la forța e- 
ducativă a colectivului pentru 
a combate și preîntîmpina a- 
baterile de la normele de 
conviețuire socialistă, atitudi
nea ușuratecă cu care unii ti
neri se căsătoresc și apoi se 
despart.

Stabilind principalele sar
cini concrete de viitor ale 
muncii educative, ni se pare 
cît se poate de firească și ne
cesară cerința formulată în 
conferință ca organizațiile 
U.T.C., ocupîndu-se și pe mai 
departe cu mai multă grijă 
de educarea politică a tineri
lor, să dovedească mai multă 
combativitate față de abate
rile de la normele conviețuirii 
noastre socialiste, să combată 
orice fel de influență a ideo
logiei și moralei burgheze, cu 
atît mai mult cu cît imensa 
majoritate a tineretului are 
o comportare exemplară, pre
țuiește onoarea pe care o 
conferă calitatea de utecist, 
demnitatea cîștigată prin 
muncă și seriozitate. în acea
stă privință — s-a subliniat 
în conferință — trebuie extin
se dezbaterile pe teme de com
portare moral-cetățenească a 
tinerilor, folosindu-se experi
ența acumulată de unele orga
nizații ale U.T.C. din orașele 
Iași și Bîrlad.

In condițiile actuale, cînd 
cerințele muncii politico-edu
cative sînt din ce în ce mai 
mari, organizațiile U.T.C. tre
buie să treacă cu mai multă 
hotărîre la eliminarea orică
ror tendințe de formalism și, 
pe baza cunoașterii preocupă
rilor tineretului, a cerințelor 
specifice vîrstei, să asigure 
tuturor acțiunilor un înalt 
conținut educativ.

In încheierea dezbaterilor 
pe marginea dării de 
seamă, a luat cuvîntul 

tovarășul MIRCEA ANGE- 
LESCU, secretar al C.C. al 
U. T. C., președinte al Con
siliului U.A.S.R. Felicitînd ti
neretul pentru rezultatele 
bune obținute sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
avîntul cu care a pornit, ală
turi de ceilalți oameni ai mun
cii, la îndeplinirea sarcinilor 

trasate de cel de al IX-lea 
Congres al partidului, vorbi
torul a cerut organelor și or
ganizațiilor U.T.C. să-și inten
sifice și mai mult munca de 
mobilizare a tinerilor în pro
ducție și învățătură pentru a 
întîmpina cu rezultate cît 
mai bune a 45-a aniversare a 
partidului.

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
pe larg de sarcinile cbncrete 
care stau în fața organizații
lor U.T.C. din întreprinderile 
industriale, a accentuat ne
cesitatea intensificării muncii 
politice de mobilizare a tine
rilor la întrecerea socialistă 
organizată de sindicate, de 
stimulare la tineri a dorinței 
și hotărîrii de a-și înscrie nu
mele, lună de lună, în rîndu
rile evidențiaților.

„Să veghem — a spus to
varășul Mircea Angelescu — 
ca tinerii să frecventeze cu 
regularitate cursurile sau alte 
forme organizate pentru ridi
carea calificării, să-și însu
șească și să aplice în viață 
cele studiate. Tovarășii care au 
luat cuvîntul au vorbit despre 
numeroase forme specifice, e- 
ficiente, folosite în sprijinul 
perfecționării calificării pro
fesionale de către organizații
le U.T.C. din regiunea Iași 
cum sînt: concursurile pe 
meserii, difuzarea în rân
dul tinerilor a cărții teh
nice de specialitate, orga
nizarea, în colaborare cu 
sindicatul, a unor demonstra
ții practice, schimburi de ex
periență, ajutorarea tinerilor 
care au greutăți în îndeplini
rea planului. Sarcina noastră 
este de a extinde și a gene
raliza această experiență, de 
a o îmbogăți în permanență".

Vorbitorul a expus apoi în 
continuare sarcinile mari care 
stau în fața organizațiilor 
U.T.C. din agricultură, sarcini 
izvorîte din documentele de 
importanță istorică elaborate 
de Congresul partidului, de 
Plenara din noiembrie 1965 a 
C.C. al P.C.R., s-a referit pe 
larg la îndatoririle ce revin 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. din școli și facultăți.

Ocupîndu-se în cuvîntul 
său de problemele muncii de 
educare politică, moral-cetă
țenească a tineretului, vorbi
torul a accentuat în mod deo
sebit necesitatea de a se 
avea mai mult în vedere con
ținutul, eficacitatea educati
vă a fiecărei activități orga
nizate. „Este necesar să con
sultăm mai mult masa tinere
tului — a spus tovarășul Mir
cea Angelescu — să fim mai 
receptivi la cerințele tinerilor, 
la observațiile lor critice, la 
propunerile și sugestiile lor. 
Acestea sînt cerințe esențiale 
pentru ca fiecare activitate 
organizată să aibă un puternic 
ecou în conștiința tinerilor".

Vorbitorul s-a referit în 
continuare la faptul că mai 
mulți participanți la discuții, 
din dorința de a ajuta Ia îm
bunătățirea permanentă a 
muneii, au criticat comitetul 
regional al U.T.C. în legătură 
cu faptul că nu întotdeauna 
au asigurat o îndrumare și un 
control temeinic activității tu
turor comitetelor raionale, că 
nu întotdeauna a urmărit 
pînă la capăt îndeplinirea 
unor măsuri stabilite, că nu 
s-a ocupat suficient de organi
zarea muncii comisiilor etc. 
Neîndoielnic că toate conclu
ziile desprinse din această 
conferință vor folosi noului 
ogran ales pentru a munci din 
ce în ce mai bine.

In încheiere, tovarășul Mir
cea Angelescu referindu-se la 
faptul că Ia 21 martie va a- 
vea loc Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist —■ eveni
ment de mare însemnătate în 
viața organizației, a întregului 
tineret al patriei noastre, a 
subliniat că acesta este prilej 
minunat și solemn pentru ute- 
ciști de a-și înnoi angajamen
tul, de a fi slujitori credincioși 
ai idealurilor comuniste ale 
partidului nostru, care de 45 de 
ani poartă cu eroism și dem
nitate stindardul celor mai 
înalte năzuințe ale poporului 
nostru. In numele Comitetului 
Central al U.T.C. tovarășul 
Mircea Angelescu și-a expri
mat convingerea că tinerii din 
regiunea Iași vor întîmpina cu 
mari și importante succese 
Congresul U.T.C., vor confir
ma încă o dată, prin faptele 
lor, prin munca plină de ab
negație, că sînt hotărîți ca, ală
turi de toți ceilalți oameni ai 
muncii, să nu precupețească 
nici un efort în bătălia pen
tru înfăptuirea mărețelor sar
cini stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

★

In aplauzele entuziaste ale 
tuturor participanților, confe
rința a adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘES- 
CU, secretar general al C.C. al 
P.C.R. Mulțumind din inimă 
partidului, Comitetului său f 
Central, pentru grija ce o 
poartă tinerei generații, pen
tru condițiile minunate de 
muncă și viață ce i-au fost 
create, participanții la confe
rință, în numele tineretului 
din întreaga regiune, s-au an
gajat să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a-și aduce 
o contribuție mărită la înde
plinirea mărețelor sarcini sta
bilite de congresul partidu
lui.

★
Noul comitet regional, în 

prima sa plenară, l-a ales pe 
tovarășul ANDONE CUMPĂ- 
TESCU, în funcția de prim- 
secretar al Comite'ului regio
nal Iași al U.T.C.

CONSTANTIN SLAVIC 
PETRU ISPAS



Din viata tineretului lumii

Lovitură de stat
în Siria

sub 15 ani formează circa

Vietnamul de sud ■

trupelor

chiliana pe tema sl- 
pe continentul sud-

eveni- 
după 

primul 
a pre
tară și

Naționale 
au fost 

menționa 
provizoriu

Agenția France'Presse transmite din Saigon că trupele ame
ricane continuă operațiunile în diverse puncte din Vietnamul 
de sud, fără a putea însă să stabilească „contacte semnifica- 
live" cu unitățile patriotice.

Ia sutd din tineri reu- 
termine patru clase pri

care se

Drama Americii Latine — continentul cu cei 
mai mulți tineri1. Așa își intitula ziarul NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG relatarea despre recenta confe
rință desfășurată în capitala 
tuației copiilor și tineretului 
american.

• Patrioții au provocat noi pierderi 
saigoneze • Operațiuni americane 

desfășoară în gol

In primele ore ale dimineții de miercuri, postul de 
radio Damasc a anunțat că în Siria puterea a fost f.e- 
luată de un consiliu regional al partidului Baas, condus 
de generalul Salah Gadid.

de peste 
hotare
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italian

ROMA 23 — Coresponden
tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite : După 34 de zile de 
la declanșarea crizei guverna
mentale din Italia, miercuri 
la prînz președintele republi
cii, Saragat, l-a primit la Pa
latul Quirinale pe Moro, care 
i-a prezentat lista noului ca
binet italian. Președintele re
publicii a semnat decretul de 
numire a celui de-al treilea 
guvern Moro.

Vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, este, ca și în 
precedentul guvern, Pietro 
Nenni (Partidul Socialist Ita
lian), Amintore Fanfani (de- 
mocrat-creștin) a revenit în 
postul de ministru al afa
cerilor externe. Din noul gu
vern de centru-stînga mai 
fac parte printre alții, E- 
milio Taviani (democrat- 
creștin), ca ministru al a- 
facerilor interne, Luigi Pre- 
ti (social-democrat), ministru 
al finanțelor, Emilio Colombo 
(democrat-creștin), ministru al 
trezoreriei, Roberto Tremel- 
loni (social-democrat), minis
tru al apărării.

Dintre cei 26 de miniștri, 16 
sînt democrat-creștini, șase — 
socialiști, trei — social-demo- 
crați și unul republican. Din 
noul cabinet fac parte doi re
prezentanți ai curentului de 
dreapta din partidul demo
crat-creștin condus de Scelba, 
și anume miniștri agriculturii 
și transporturilor. După cum 
se știe, cazul Scelba a fost 
una din cauzele care a frînat 
rezolvarea crizei, declanșînd 
puternice polemici între de
mocrat-creștini și socialiști. 
Numai după ce primii au 
recurs Ia o soluție de compro
mis, încredințînd lui Scelba 
sarcina de președinte al par
tidului, situația s-a limpezit, 
iar democrat-creștinii au ob
ținut includerea în noul cabi
net a doi reprezentanți ai cu
rentului scelbian.

Pentru a se ajunge la solu
ționarea crizei au fost nece
sare nenumărate consultări 
ale președintelui republicii, 
precum și ale primului minis
tru Moro, care în perioada 
crizei a fost silit, de altfel, să 
renunțe o dată la însărcinarea 
primită, din cauza contradic
țiilor existente în rîndurile 
coaliției guvernamentale de 
centru-stînga. Apoi, în ultima 
etapă, s-a ajuns la un acord 
în legătură cu programul gu
vernamental și cu modul de 
înfăptuire a lui.

Intr-o primă declarație, di
fuzată de același post de ra
dio, se anunța că președintele 
Consiliului Prezidențial, Amin 
El Hafez, premierul Salah Bi
tar, Mansur el Attrache, pre
ședintele Adunării 
și alte personalități 
arestați. Declarația 
că noul organism 
al Baas-ului a hotărît suspen
darea Constituției și institui
rea unui tribunal special care 
să judece toate persoanele 
care ar fi „adus prejudicii re
voluției și partidului". Fron
tierele au fost închise, activi
tatea aeroporturilor și portu
rilor maritime ale țării a fost 
suspendată. Comunicațiile cu 
străinătatea au fost sistate, 
iar în întreaga țară a fost de
clarată stare excepțională.

Printre sprijinitorii autori-

Cele mai recente operațiuni, 
„Mastiff" și „Rolling Stone", 
declanșate la începutul aces
tei săptămîni în provincia 
Binh Duong, se desfășoară de 
fapt în gol, neputîndu-se an
gaja lupte cu unitățile regu
late ale Frontului Național de 
Eliberare.

Operațiunea „Rolling Sto
ne", precum și acțiunile de
clanșate de divizia 25-a la 50 
km vest de Saigon, într-o zonă 
deosebit de dificilă, 
cheiat, de asemenea, 
zultatele scontate.

în delta fluviului 
patrioții și-au intensificat în 
ultimele 24 de ore presiunea 
asupra unor avanposturi și 
poziții guvernamentale provo- 
cînd pierderi trupelor saigo- 
neze.

Agenția de presă „Elibera-

s-au în- 
fără re

loviturii de stat se numără 
ofițeri superiori ai arma- 
siriene, incluzînd pe gene- 

1 și Ahmed 
au fost de- 

imediat în funcțiile

Zor 
16 
tei 
valii Hafez Assad 
Soueidane, care < 
semnați 
de ministru al apărării națio
nale și respectiv șef al statului 
major.

Postul de radio Bagdad a 
anunțat că potrivit unor știri 
parvenite din capitala Siriană, 
în cursul zilei au avut loc o 
serie de ciocniri între garda 
națională, rămasă fidelă lui 
Amin El Hafez și unitățile 
sprijinind lovitura de stat.
Pe de altă parte, postul de 

radio Alep a difuzat știri pri
vind crearea unei mișcări de 
rezistență față de lovitura de 
stat, mișcare organizată de 
partizanii generalului Hafez 
din nordul Siriei.

rea" a dat publicității un co
municat, potrivit căruia, în 
perioada 9 ianuarie — 9 fe
bruarie, 6 458 soldați ameri
cani, sud-coreeni și austra
lieni au fost uciși, răniți sau 
făcuți prizonieri de către for
țele patriotice sud-vietna- 
meze. Același comunicat men
ționează că 276 avioane au 
fost distruse și 87 de vehicule 
serios avariate.

• CU prilejul turneului artistei 
Zenaida Pally în R.A.U. ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia Ia Cairo, Mircea Nicolaescu, 
a oferit un cocteil la care au luat 
parte reprezentanți ai vieții cultu
rale și artistice din R.A.U., critici 
de artă, artiști, membri ai corpu
lui diplomatic.

• ÎN sala bibliotecii „Frederik- 
sberg" din Copenhaga s-a deschis 
o expoziție a cărții românești.

La festivitatea de inaugurare la 
care au luat parte reprezentanți ai 
autorităților locale, Ministerului 
educației, oameni de cultură și 
artă, diplomați, au luat cuvîntul 
Palie Birkelund, directorul biblio
tecii regale a Danemarcei, și Con
stantin Băbeanu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al României.
• LA 22 februarie, în Uniunea 

Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-110", 
în scopul efectuării unor cercetări 
biologice. La bordul satelitului se 
află doi cîini — Veteriok și Ugo- 
liok.

La bordul satelitului se află un 
emițător radio, care funcționează 
pe frecvența de 19,894 megaherți, 
un sistem radio pentru măsurarea 
parametrilor orbitei și un sistem 
radiotelemetric.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile parvenite 
de pe bordul satelitului.
• IN vitrinele librăriilor ita

liene a apărut volumul „Aminti
rile căprarului Gheorghiță* de Mi
hail Sadoveanu. Cartea, avînd în 
interior fotografia autorului, a fost 
tipărită de editura „Paoline* în 
cadrul unei cunoscute colecții in
titulate „Fire de iarbă*.
• ADMINISTRAȚIA națională 

pentru problemele aeronauticii șl 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că, din cauza 
timpului nefavorabil, lansarea na
vei cosmice de tipul „Apolo", ce 
urma să aibă loc miercuri, a tre
buit să fie amînată. Aceasta lan
sare urma să aibă un caracter ex
perimental. Programul „Apolo" 
prevede debarcarea primilor cos
monaut! americani pe Lună pînă 
la sfîrșitul actualului deceniu.
• MINISTRUL apărării al Indiei, 

Chavan, a făcut In fața celor două 
Camere al Parlamentului indian o 
declarație în care a arătat că re
tragerea trupelor indiene de la 
linia de frontieră indo-pakistaneză 
se va încheia la 25 februarie, așa 
cum prevăd acordurile semnate 
intre cele două țări.

JAPONIA. — Studenții Uni
versității Wasseda din To
kio continuă greva împotri
va scumpirii taxelor univer

sitare

KAMPALA 23 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, în Uganda si
tuația e calmă după 
mentele de marți, cînd, 
cum s-a mai anunțat, 
ministru Milton Obote 
luat întreaga putere în 
a arestat 5 din miniștrii cabi
netului său. Potrivit observa
torilor politici din unele capi
tale africane criza actuală din 
Uganda „a fost precipitată de 
unele persoane care au acuzat 
de corupție pe șeful guvernu
lui și pe unii miniștri și mili
tari superiori". La 19 februa
rie, menționa agenția, primul 
ministru Obote a reacționat e- 
nergic, dezmințind acuzațiile 
aduse și a numit o comisie de 
anchetă.

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
— Criza de guvern din Bel
gia continuă, fără ca posibili
tatea găsirii unei soluții să 
fie întrevăzută. După cum se 
știe, această criză a fost pro
vocată de destrămarea coali
ției guvernamentale dintre so
cialiști și social-creștini, ca 
urmare a divergențelor care 
au apărut în legătură cu nu
meroase probleme politice și 
economice. Un comitet special 
din care fac parte reprezen
tanți ai celor două partide 
examinează în prezent aceste 
divergențe pentru a găsi o 
formulă de compromis care 
să permită reanimarea coali
ției și soluționarea crizei. în

Evoluția crizei de guvern

Mekong,

că lucrările Comi
se vor termina 

o săptămînă. Re- 
punctelor de ve-

fața acestui comitet a luat cu- 
vîntul miercuri Paul-Willem 
Segers, însărcinat de regele 
Baudouin cu o misiune de in
formare în vederea formării 
unui nou guvern.

Se crede 
tetului nu 
înainte de 
concilierea 
dere ale celor două partide și 
elaborarea unui program gu
vernamental vor cere efor
turi considerabile, comitetul 
amintit trebuind să delibe
reze chiar mai mult decît o 
săptămînă. Abia la sfîrșitul 
acestor tranzacții se va pu
tea cunoaște rezultatul mi
siunii lui Segers.

k )' io jF
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A
merica Latină este 
un continent foarte 
tînăr. Tînăr în toa- 
' te privințele : pe 
plan geologic, is
toric, politic. Tînăr 
și in accepția lite
rară a termenului. 
In Venezuela, de 
exemplu, cei sub vîrsta de ÎS 
ani formează mai bine de jumă

tate din populație. In Chile, 
peste 40 la sută din locuitori nu 
depășesc vîrsta de 21 de ani. 
Date generale, publicate recent 
de Institutul argentinian de 
statistică, apreciază, pe baza 
ultimelor recensăminte efectua
te in țările latino-americane, că 
pe continentul sud-american 45 
la sută din populație este sub 
vîrsta de 20 de ani.

Ce dramă (ca să preluăm ex
presia cotidianului elvețian mai 
sus citat) se ascunde in spatele 
acestor cifre, procente, reali
tăți ? Răspunsuri la această în-

trebare găsim în datele și fap
tele dezvăluite la amintita con
ferință de la Santiago de Chile 
dedicată „situației copiilor și 
tineretului în societatea con
temporană latino-americană". 
Ținută sub auspiciile comisiei 
economice a O.N.U. pentru A- 
merica Latină și Institutului la- 
tino-american pentru planifi
care economică și socială, con
ferința s-a bucurat de partici
parea reprezentanților majorită
ții țărilor sud-americane.

Ca un motto adecvat ansam
blului dezbaterilor conferinței, 
am Înclina să transcriem cuvin
tele reprezentantei boliviene 
Maria Flores : „Continentul nos
tru este tînăr pentru că tinere
țea se ofilește înainte de a în
flori șl a se maturiza*. Datele 
prezentate sînt edificatoare. De
legația peruvlană a arătat că 93 
la sută din copiii peruvieni sînt 
subalimentați și doar 2 la sută 
dintre ei beau lapte. Din 100 de 
decese — au relevat delegații 
chilieni -— 53 sînt ale copiilor 
sub 10 ani) în fiecare an sute de 
mii de copil mor din cauza lip
sei de asistență medicală. Dele
gația columbiană a prezentat 
date statistice din care reiese 
că 40 la sută dintre noii năs- 
cuți mor înainte de a atinge 
vîrsta de 3 ani, din cauza sub- 
alimentației, iar peste o treime 
din tinerii între 17—24 
suferă de tuberculoză.
Livchen, reprezentantul Orga
nizației Internaționale a Muncii 
a relevat că, potrivit sondajelor 
statistice efectuate în majorita
tea țărilor latino-americane co-

reprezentanta boliviană V'

de ani
Reni

piii
10 Ia sută din populația activă. 

Datele de care dispune O.I.M. 
arată că folosirea copiilor este 
foarte răspîndită în agricultură 
(numai pe plantațiile din Ecua
dor muncesc 118 000 copii sub 
15 ani), în industria ușoară, în 
micile ateliere. Din raportul 
prezentat Ia conferință de re
prezentantul U.N.E.S.C.O. reiese 
că 80 la sută din tinerii între 
15—19 ani sînt în imposibilita
te de a-și termina chiar și in
strucțiunea elementară. Nivelul 
mediu de instrucțiune pe con
tinentul sud-american se redu
ce la trei clase primare. Numai 
20—25 
șese să 
mare.

Dacă
a exprimat plastic esența tris
telor realități ale „continentu
lui tînăr", reputatul economist 
și publicist argentinian Râul 
Prebish releva, intr-o recentă 
expunere, cauzele mai profun
de. Faptul că milioane de tineri 
de pe continentul sud-american 
nu au posibilități normale de 
dezvoltare, că milioane de oa
meni „îmbătrînesc" șl se sting 
Înainte de vreme, este, arată 
Prebish, „consecința directă a 
subdezvoltării economice în 
majoritatea țărilor acestui con
tinent".

Găsim In această lapidară 
concluzie și dimensiunile și im
plicațiile largi ale „dramei con
tinentului cu cei mal mulți ti
neri*.

EM. RUCĂR

la Moscova

în Uniunea creștin-demo- 
crată compromisurile au de
venit o obișnuință. Certurile 
publice sînt urmate de tîrgu- 
ieli confidențiale și de spec
taculoase împăcări. Dar ar- 
mistițiile au o viață scurtă.

dis-

se

el mai proaspăt compromis i-a 
permis lui Erhard să devină 
candidat la președinția U.C.D. 
Rainer Barzel — pretendent la 
același fotoliu prezidențial — 
va trebui, momentan, să
mulțumească cu postul mai 
modest de vicepreședinte al 
U.C.D. Totuși, distribuția func

țiilor, acceptată unanim de factorii de con
ducere ai partidului de guvernămînt de la 
Bonn, nu înseamnă sfîrșitul rivalității din
tre Erhard și Barzel. în fond concurența 
dintre cei doi politicieni are o cauză cu 
mult mai importantă decît dorința de a de
ține președinția U.C.D. Pentru Barzel, 
funcția aceasta ar putea reprezenta o tram
bulină către șefia guvernului. Anturajul lui 
Barzel nu face un secret din năzuința aces
tuia de a deveni cancelar. Erhard, care se 
apropie de 70 de ani, a încercat să bareze 
drumul energicului, ambițiosului și mult 
mai tînăruJui său rival (42 de anî). Cance
larul a intervenit prompt, punîndu-și can
didatura pentru președinția U.C.D. atunci 
cînd Hermann Dufhues (considerat accep
tabil de fracțiunile opuse) a refuzat oferta 
ce i-a fost făcută. Retragerea lui Dufhues a 
adus încă o dată Ia lumina zilei conflictul 
din interiorul U.C.D. Tabăra pe care o di
rijează Adenauer vizează înlăturarea Iui 
Erhard (ideea „marii coaliții" cu social-de- 
mocrații avea printre alte obiective și pe 
acela de a-1 împinge pe actualul cancelar 
p<J linie moartă). Politician versat, Erhard a 
știut însă să profite de diversitatea tendin-

țelor șl Intereselor din interiorul U.C.D. 
care s-au reflectat în apariția mai multor 
aspiranți la președinția partidului.

După SUDDEUTSCHE ZEITUNG, 
pută nu se rezumă Ia sferele diriguitoare
ale U.C.D., ci și la organizațiile din lan
duri care ar fi „scindate". DIE WELT sem
nala rolul pe care îl joacă Konrad Grund- 
mann, conducătorul influentei organizații 
din landul Renania de nord—Westfalia. 
După ziarul hamburghez, Grundmann este 
cel care l-a determinat pe Barzel să intre 
în scenă imediat, renunțînd la ideea unei 
candidaturi de ceasul al 12-lea. în felul 
acesta se explică și opțiunea mai tîrzie a 
lui Adenauer pentru Barzel. Inițial, ex-can- 
celarul intenționa să lanseze în cursa pre-

Duelai
zidențială pe un alt favorit al său. Apoi a 
abandonat acest plan, sprijinindu-1 pe 
Barzel. Dar politicianul în vîrstă de 90 de 
ani n-a reușit să-și ducă Ia izbîndă prote
jatul. Erhard, își asigurase o majoritate, 
deși oamenii săi au asudat din greu pînă 
au adunat voturile necesare spre a pune 
în Inferioritate pe adversarii cancelarului.

în această atmosferă încărcată s-a născut 
compromisul: Erhard — președinte, iar 
Barzel — vice-președinte. Cancelarul a 
reușit să oprească ascensiunea rivalului 
său și să pună capăt unei situații incomode 
(cînd Adenauer deținea președinția 
U.C.D., relațiile dintre conducătorul parti
dului și șeful guvernului se aflau într-un

punct critic; acum președintele șl cance
larul devin... aceeași persoană). Duelul 
Erhard—Barzel n-a ajuns însă la final. Her
man Dufhues declara într-un interviu că 
„este de așteptat continuarea luptei pen
tru putere între Erhard și Barzel". Erhard 
a obținut doar un succes aparent. După 
SUDDEUTSCHE ZEITUNG, victorios „a ie
șit în fapt Barzel", deoarece a fost recunos
cut omul nr. 2 în U.C.D. Concurentul Iul 
Erhard se află mai aproape ca oricînd de 
ținta eforturilor sale. „Alegerea lui ca omul 
nr. 2 îi întărește automat pozițiile — re
marca ziarul. De acum în colo, Barzel nu se 
va mai afla, vizibil, față în față cu Erhard, 
cî va sta în spatele său, călcîndu-1 direct 
pe călcîie". Dar precum remarca agenția 
D.P.A., Barzel „nu are în partid numai 
prieteni, ci și dușmani care vor urmări în
deaproape viitoarea sa ascensiune poli
tică". Se intenționează crearea unui al 
doilea post de vicepreședinte al U.C.D., 
ceea ce va îngreuna, fără îndoială, posibili
tatea de manevră a lui Barzel. Numirea ce
lui de al doilea vicepreședinte a declanșat 
de pe acum o competiție care tinde să ree
diteze duelul Erhard—Barzel. Circulă nu
mele mai multor miniștri despre care se a- 
firmă că ar fi dispuși să ocupe acest post 
ale cărui atribuții sînt încă neclare.

Erhard trebuie să dea dovadă în viitor 
de un plus de prudență. Umbra aspirantu
lui la șefia guvernului îl urmărește pas cu 
pas. Avea dreptate DIE WELT cînd scria: 
„Mulți au prezis, cu ani în urmă, că într-o 
bună zi. Uniunea creștin-democrată se va 
zdrobi de contradicțiile sale interne. Pînă 
în prezent asemenea pesimiști s-au dove
dit a fi falși profeți. Dar s-ar putea ca de 
abia de acum să înceapă adevărata încer
care".

R. D. VIETNAM. — Rămă
șițele unei grădinițe de co
pii distrusă de raidurile, 
bombardierelor americane

R. P. BULGARIA. — Vedere 
de la secția Hotare a Com

binatului metalurgic 
Mediei*

EUGENIU OBREA

MOSCOVA 23 (Agerpres).— 
La 23 februarie, Harold Wil
son, primul ministru al An
gliei, a avut întrevederi cu 
Leonid Brejnev, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., și cu 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în timpul convorbi
rilor au fost discutate 
bleme internaționale de 
res comun șl probleme 
vind relațiile dintre cele 
țări.

La sediul Ambasadei Marii 
Britanii la Moscova, premie
rul britanic a oferit o recepție 
la care au participat Alexei 
Kosîghin și alte persoane ofi
ciale.

Așteptată cu viu interes 
în cercurile politice britani
ce, „Cartea Albă* a apără
rii, elaborată de guvernul 
Wilson, a fost dată marți 
publicității. Rezultat al u- 
nor studii care au durat mai 
bine de un an, documentul 
cuprinde liniile mari ale 
strategiei pe care și-o fixea
ză Marea Britanie în dece
niul următor. Deși s-a pro
nunțat pînă la saturație cu- 
vîntul „revizuire", 
Albă nu 
sistemul 
nic.

Cartea 
modifică structural 

de apărare brita-

pro- 
inte- 
pri- 

două
c

a
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și pînă acum, se 
fac aprecieri elogi
oase la adresa 
N.A.T.O. și a pro
punerii britanice 
pentru crearea for
ței nucleare atlan
tice, care este cali
ficată „cea mai

bună bază de discuții în acest 
domeniu". Ca și pînă acum, ur
mătorul buget 
militar (pentru 
anul 
1966 
este 
țial mărit — cu 
52 000 000 
•— față de 
precedent 
Totuși, 
niște 
cări, care, mult 
dezbătute, n-au 
mai constituit 
surprize. Aceste 
prevederi sînt 
de fapt reafir
marea unor 
puncte de vedere 
dar care — obiect 
versă timp îndelungat 
acum certitudini.

Una dintre ele se referă la 
afacerea „F-lll". Cartea Albă 
confirmă în mod explicit că 
Marea Britanie a renunțat la 
construirea de noi nave port
avion „din cauza costului 
extrem de ridicat" și că va a- 
chiziționa din S.U.A. 50 de avi
oane de tip „F-lll". Prin acea
sta se consemnează victoria 
forțelor aeriene asupra forțelor 
navale în bătălia pe care a- 
cestea au dus-o timp de mai 
multe luni. Demisia ministrului 
apărării pentru forțele navale, 
Cristopher Mayhew, și cea a 
primului lord al amiralității, 
David Luce, decurg în mod 
direct din felul cum guvernul 
laburist a rezolvat dilema „con
struirea de port-avioane sau a- 
chiziționarea de «F-lll»". După 
părerea lui Mayhew, navele

financiar
— 1967)
substan-

lire 
cel 

etc. 
există 

modifi-

port-avion „sînt indispensabile 
Angliei pentru îndeplinirea ro
iului ei în regiunea Suezului". 
în același sens s-au pronunțat 
și conservatorii, afirmind că 
port-avionul „ar aduce avantaje 
Angliei în situația de față".

O altă problemă care a stîr- 
nit reacții puternice este anga
jamentul pe care și-l propune
— prin intermediul Cărții Albe
— guvernul laburist de a „pla
fona" cheltuielile militare în 
viitor, în așa fel incit pînă în 
1970 ele să nu depășească 
2 000 000 000 lire. (Acestui scop 
i-au fost, de altfel — susțin la
buriștii — subordonate și „re
vizuirile" prevăzute de Cartea 
Albă). Conservatorii au afirmat 
imediat că cifra este prea mică 
și că însăși ideea plafonării 
este de natură „să reducă po
tențialul militar britanic".

în sfîrșit, un loc însemnat în 
paginile 
strategia

„Cartea

Cărții Albe îl ocupă 
„la est de Suez". Se 

confirmă ve
chiul deziderat 
al „împărțirii 
sarcinilor mai 
echitabil decit 
în trecut" — 
prin preluarea 
de către S.U.A., 
Australia și 
Noua Zeelandă, 
a unei părți a 
cheltuielilor; în 
acest context 
se precizează 
că Marea Bri
tanie își va re
trage pînă în 
1968 trupele 

staționate la baza din Aden.
în ansamblu, Cartea Albă a 

fost supusă criticilor atît din 
partea unor lideri laburiști, 
cit și din partea conservatori
lor. Ministrul demisionat, May
hew, consideră că „politica e- 
nunțată de Cartea Albă va avea 
drept rezultat slăbirea forțelor 
noastre armate, sau chiar o 
dependență față de S.U.A., care 
depășește în amploare ceea ce 
Camera Comunelor ar putea 
tolera". Numeroși reprezentanți 
ai partidului conservator, prin
tre care și liderul acestui par
tid, Edward Heath, au combătut 
în Camera Comunelor tezele 
Cărții Albe. Observatorii pre
văd că publicarea documentului 
britanic în problemele apără
rii va constitui — în cazul cînd 
vor fi organizate alegeri anti
cipate — unul din punctele pe 
care se va axa ofensiva conser
vatorilor.

a apărăm
britanice

cunoscute, 
de contro- 

devin
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