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Anul acesta, primăvara 
sosit mai devreme ca de 
obicei, pe meleagurile 

Dobrogei. Țăranii cooperatori 
și mecanizatorii au ieșit la cîmp 
cu peste două săptămîni mai 
devreme ca în 1965. Munca a 
început pretutindeni, încă din 
primele zile, cu mult spor. Așa 
se explică faptul că pină la 4 
martie, aici erau însămînțate 
48.376 hectare cu culturi din 
prima urgență din cele 89 000 
planificate. Tot pînă la 4 mar
tie, mazărea era însămînțată 
proporție de 95 la sută, iar 
văzul în proporție de 84 
sută.

primăvară
Una din hoiăririle conferin

ței de constituire a Uniunii re
gionale a cooperativelor a- 
gricole de producție prevede 
sporirea producției de furaje. 
Folosind cu pricepere timpul 
prielnic, țăranii cooperatori 
din regiune au trecut cu toate 
forțele la înfăptuirea acestei 
prevederi. Pînă Ia aceeași dată, 
culturile furajere erau însămîn
țate în proporție de 65,6 la 
sută.

Au încheiat însămințatul ma- 
zărei cooperativele agricole din 
raioanele Hîrșova, Medgidia și 
cele aparținînd orașului Con
stanța, orzul pentru boabe — 
cooperativele din raioanele Ne
gru Vodă, Medgidia și orașul 
Constanța, loturile semincere 
— cooperativele din raionul Is
tria. De asemenea, inul pentru 
ulei a fost însămînțat în coo
perativele din raionul Negru 
Vodă în proporție de peste 55 
la sută iar în cele din raionul 
Hîrșova în proporție de 45 la 
sută. Viteza de lucru planifica
tă, de 11 000 hectare la însă
mînțat și 34 000 la grăpat, este 
zilnic depășită. Concomitent 
cu însămînțarea culturilor din 
urgența I, țăranii cooperatori 
din regiunea Dobrogea, ajutați 
de mecanizatorii din S.M.T.-uri, 
intensifică grăpatul ogoarelor 
de toamnă, aplicarea îngrășă
mintelor chimice și naturale, e- 
fectuarea lucrărilor de sezon în 
răsadnițe, podgorii și livezi.

C. SLAVIC

Viitorii mineri

la sesiunile

științifice

Grupul școlar minier din 
Baia Mare a luat inițiativa 
de a îmbogăți cunoștințele 
viitorilor mineri preparatori, 
maiștri și tehnicieni, prin 
participarea acestora la sesi
unile periodice de referate și 
comunicări științifice. Prima 
dintre acestea, care a avut ca 
temă tehnica nouă, și-a dove
dit din plin eficacitatea. Ea 
a făcut cunoscut celor peste 
200 de participanți metode noi 
de susținere a lucrărilor mi
niere, exploatarea minereului 
în panouri scurte, posibilită
țile automatizării operațiilor 
de evacuare a apelor din sub
teran, dirijarea 
lor de minereu 
de telecomandă

transporturi- 
prin instalații și altele.

(Agerpres)

în pag. a II-a; Pag. a Ill-a;

Conferința organizației \ începutul de drum
regionale Cluj a l.T.C. |
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Proletari din toate tarile, uniți-vâ!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXII, seria II, Nr. 5224

La cooperativa agricola din Cumpăna, regiunea 
Dobrogea, marcatorul este așezat pentru ultima 
oară. Lucrînd cu mult slrg, mecanizatorii de la 
S.M.T. Topraisar au reușit ca în numai 7 zile să 
însămlnțeze întreaga suprafață de 335 hectare cul

turi din prima urgentă
Foto : ION CUCU
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fcolae Ceausescu

Vecei Executive

a în întreaga țară, șl în regiunea celor 
trei Crișuri, țărănimea cooperatistă a 

B dezbătut cu interes importantele docu
mente elaborate de partid, cele trei pro- 
iecte de statut, a analizat activitatea de- 

aaja gg pusă anul trecut și a stabilit măsurile H B pentru îndeplinirea planului pe anul în 
curs. S-au purtat discuții în adunări ge
nerale, în brigăzi, la căminele culturale, 

acasă sau Ia locurile de muncă.
îngrijitorii de animale și-au confruntat părerile 

cu cele ale inginerilor zootehniști șl veterinari; 
brigadieri, șeii de echipă, mulgătoare, muncitori 
de cimp, mii și mii de oameni au dat glas unor 
idei, unor propuneri, au criticat și și-au tăcut 
autocritica, toate acestea avind la bază dorința de 
a contribui la o cauză mare : ridicarea pe o treaptă 
și mai înaltă a agriculturii noastre cooperatiste.

E toarte greu de redat o sinteză a acestor opinii 
atit de bogate in idei, în pasiuni și in cutezanțe. 
Cu cine să începi, cui să-i dai cuvintul mai intîi ? 
Greu de ales. Am propune totuși să începem cu doi 
eroi ai muncii socialiste din țara Crișurllor.

«Z& 4/WzW Mw/mÎ 1965
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I
n spațioasa sală 
de lectură a Li
ceului nr. 3 din 
Craiova avea 
loc o scenă pu
țin obișnuită: 
doi elevi dinii-a 
Vil-a, cu privi
rile sprijinite pe

podea, primeau netulburați o 
lecție de morală din partea to
varășei directoare a liceului. 
Apariția unui străin avea darul 
să întrerupă brusc discuția, iar 
micul 
creat ad-hoc — să se dizolve 
după ce ultimele cuvinte ale 
tovarășei 
ca niște dispoziții urgente... 
După trei sferturi de oră, dind 
curs invitației am pătruns în 
cabinetul conducerii școlii, și 
acolo o scenă asemănătoare, 
deși componența consiliului su
ferise unele schimbări: tovară
șa directoare, un singur elev și 
un cetățean robust cu obrajii 
îmbujorați, îmbrăcat într-un

consiliu „judiciar1

diiectoare au sunat

SemmM frmuce

Cfifîlkuif /Jw r

„Da, este emoționant să privești înapoi, să vezi de unde ai pornit și unde ai a- juns. Noi am pornit de la un fond de bază de 25 000 lei, iar astăzi ne-am urcat la un fond de 18.000.000 lei. Drumul nostru spre bunăstare îl putem ilustra clar prin aceste două cifre. Am mai cucerit, însă un lucru deosebit, care nu poate fi ilustrat prin cifre. în 1949 aveam un țăran cooperator la nivelul celor 25.000 de lei, adică un om care știa să dea cu sapa bine, ori să țesale corect o vită. Azi avem un țăran cooperator la nivelul celor 18 000 000, un om cu vedere largă, ager, care face agricultură, în primul rînd, nu cu forța brațelor ci cu puterea și inteligența minții. Ei, după părerea mea asta mai odată 18.000.000. corect ar trebuică fondul nostru de bază este de 36.000.000, din care 18.000.000 concret, iar cealaltă jumătate, un fond de bază de aur constînd în agerimea și istețimea minții cooperatorilor noștri care vor asigura și fondului concret înmiita cifră ce le califică priceperea".

faceDecispus

„îmi amintesc de un fapt întîmplat în satul nostru, program artistice arăta i
I
i
I
I 
l cînd lucrurile I bine. Am sta- I

într - un al brigăzii de agitație se arăta de undes-a pornit, adică dela plug de lemn,coasă și atelaje primitive. Cîțiva tineri au început să rîdă. Unii cooperatori s-au supărat la această reacție a tinerilor. Mi-am dat însă seama că ei au deschis ochii asupra vieții satului atunci cînd cooperativa avea cîteva milioane fond de bază, cînd lucrurile mergeau 1 bilit o întîlnire cu organizația unde am povestit tinerilor dinții ai muncii în comun. Și mi-am dat seama cu mîndrie că avem de-acum o istorie pe care cei mai tineri trebuie vețe".Este foarte ce spuneți Goîna, fondul de aur al cooperativelor noastre de producție e vitalitatea gîndirii oamenilor.Aveți dreptate tovarășe Maghiar, cooperativa țărănească și-a făurit o istorie în anii noștri și încă una glorioasă. Iar în iarna lui ’66 s-au adăugat noi file la această istorie pe care cooperatorii noștri o scriu mai departe cu munca și abnegația lor.
ȘT. HARALAMB

de tineretdespre anii

adevărat tovarășe

Carol Vereș, frezor la Întreprinderea de utilaje pentru in
dustria ușoară din Tg. Mureș, este un perseverent. Doi ani 
la rînd a obținut titlul de fruntaș în tntrecerea socialistă. 
Depășind lunar planul in medie cu 30 la sută, a realizat pro
duse de calitate, a făcut mai multe inovații care au adus eco

nomii însemnate unității.
Foto: O. PLEC AN

Tovarășul Nicolae Ceaușes- cu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit vineri în audiență pe Boris Krai- ger, vicepreședinte al Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia, care se află într-o vizită în Republica Socialistă România.La primire a participat tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.A fost de față Iakșa Petrici, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.(Agerpres)

UNIVERSUL
SPIRITUAL

i-aș permite să
prof, univ dr. docent Valeriu L. Boloqa om de știință emerit

I
I
I

(Continuare |
pag. a IV-a) *in pag. a IV-a)

istorica, in ipos- taza de filolog și istoric. In timpul renașterii noastre culturale, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, trebuia făurită argumentația pentru drepturile istorice ale poporului român ; de aceea s-a format acea pleiadă de scrutători ai limbii și trecutului, capabili să găsească și să dovedească aceste argumente. O dată cu formarea vieții de stat în

Principatele Dunărene, cu trecerea spre orînduirea capitalistă, burghezia, încă progresistă, avea nevoie de oameni care să aducă un aport asi- milatoriu tot mai pronunțat în domeniul științelor naturii, exacte și aplicate. Apar cei dinții medici, ingineri, economiști români, care primesc știinta timpului din străinătate și încep să o adapteze la nevoile tării. Orizontul cultural se lărgește deci. Viața
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

care sufocă
palton, pendulindu-și bascul pe 
vîrful arătătorului. Grație sem
nului discret făcut din teamă 
de a nu stînjeni discuția am 
fost martorul unei a doua lecții 
de morală, oferită de astă dată 
de cetățeanul robust, tatăl ele
vului R...

Ce se întîmpla cu elevul 
R... ? Ascultind discuția, pre
lungită și după ce am pără
sit cabinetul, m-am editicat a- 
supra stărilor de fapt. Elevul a

cu

Ce este o cerere?
O simpla bucată de hîrtie scrisă, îmi veți răspunde, un simplu mijlocitor prin care omul își comunică unei instituții sau alțeia solicită un ajutor o propunere. Fapte firești, din fiecare rînd citit răzbătînd glasul unui om sau al unui colectiv.Definiția aceasta o cunoș-

Io dorință, sau face <
I
I

fost trimis acasă să vină
părinții (pentru a nu știu cita Ițeam și eu; mărturisesc însă 
oară 1) deoarece în aceeași zf, ‘ ‘ ‘ *
după ce începuseră lecțiile, a ' sem 
sărit gardul, a pătruns în școa- jexcepțiile, abaterile de la re- 
Iă și a stricat — enervat pro
babil că portarul nu-1 lasă să 
intre cînd dorește — un între
rupător, plimbîndu-se apoi cu

că, pînă de curînd, n-avuse- prilejul să-i cunosc și
VASILE RĂVESCU

(Continuare in pag. a V-a)

| gulă. Ceea ce am acum în față pare a fi — ca imagine — tot Io cerere. Dar este, oare, numai atît ?
„Tovarășe director,

I Subsemnații Emanoii D. și 
Nina D., domiciliați în localita
tea... (urmează adresa comple-

de hîrtîe
I

tă), părinții copilului Dana D., 
născută la data de 5 XII 1963 
și internată ca ocrotită la Casa 
copilului nr. 1 din București de 
la data de 14 1 1964 și pină in 
prezent, vă rugăm să aprobați 
ocrotire pe mai departe in in
stituția dv. pentru copil, deoa
rece dorim să-l dăm în infiere. 
noi neavînd posibilitatea de a-l 
crește in bune condițiuni‘.O cerere ? Printr-o cerere soliciți să ți se schimbe un ro

binet, să se prelungească traseul mașinii 31, să fii angajat undeva — soliciți ORICE, dar să ți se ia copilul — asta n-o crezusem 1E de înțeles nerăbdarea cu care am pus tovarășilor din conducerea casei în care crește Dana următoarele întrebări: Cine sînt acești părinți ? Cit
ANETA DUMITRII

(Continuare In pag a V-a)

noastră științifică ajunge la sfîrșitul veacului trecut într-o fază de maturatie, care face posibil ca învătații noștri să înceapă să creeze în domeniul preocupărilor lor, să depășească cu cercetările lor hotarele patriei, să se încadreze în circuitul vieții științifice mondiale. Deci, o nouă lărgire a orizontului.Astăzi, în România socialistă, această încadrare merge spre desăvîrșire, după ce a urcat o treaptă calitativă greu de exprimat în cuvinte. Programul trasat de Partidul Comunist Român pentru cercetarea științifică ne permite să întrevedem posibilitatea apropiată ca rolul științei românești în mișcareauniversală să primească greutate specifică egală aceea culturală o cu a țărilor cu mult mai vechi tradiții în domeniul vieții intelectuale.Privind spre viitor, trebuie să ne dăm seama că știinta deceniilor care vor urma, are coordonate fundamental diferite, decît acelea în cadrul cărora ne-am mișcat pînă acum, Știinta mondială — în care știinta românească își găsește astăzi locul care i se cuvine — a făcut un imens salt calitativ. Dau numai cîteva exemple dintr-o lucrare profund semnificativă a savantului francez progresist Jean Pierre Vigier „Știință, intelectualitate, revoluție". într-un mod just, distinsul fizician francez arată că progresul științific și tehnic este astăzi un factor hotăritor in evoluția societății. Viteza dezvoltării lor este de-a dreptul uluitoare. în 40 de ani s-a
(Continuare In pag. a V-a)
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n dimineața in care începeau lucrările Conferinței regionale Cluj a Uniunii Tineretului Comunist, ziarul local a înfățișat cititorilor săi portretele unor| uteciști schițate în cîteva fraze inimoase. Delegații la conferință stăruiau cu privirea peste rîndurile tipărite. își vedeau reflectate propriile avînturi, se întîlneau cu eroii reportajelor din ziar în aceeași zonă de preocupări. Veniți din uzine și de pe șantiere, de la sate și din. școli, din institute de cercetări științifice ca și din facultăți, tinerii aceștia — români, maghiari. germani și de alte naționalități — aveau o trăsătură comună : devotamentul dovedit prin fapte față de patria socialistă și de partidul comunist.Conferința regională Cluj a U.T.C. s-a desfășurat sub semnul unei exigente analize a muncii, a înțelegerii profunde a responsabilităților pe care partidul le-a încredințat organizației de tineret. Bilanțul realizărilor a fost, fără îndoială, bogat, dar pe delegați i-a preocupat în primul rînd semnalarea rămânerilor în urmă, stabilirea măsurilor corespun- !... zătoare pentru eliminarea neajunsurilor existente. Con- I ferința a avut un pronunțat caracter de lucru, dovedind ■ hotărîrea uteciștilor, a întregului tineret din regiune de a-și consacra toate forțele 1 îndeplinirii sarcinilor trasate | de către cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist. Român.Delegații Ia conferință au primit cu multă căldură salutul’ transmis de tovarășul 
Aurel Duca, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co- jnitetului Vorbitorul apreciereI harnice a I giune și aal sarcinilor de mare răspundere care revin organizațiilor 1 - U.T.C.

„Experiența ne-a dovedit că 
! întregul tineret din regiunea 

noastră știe să muncească eu 
I abnegație și pasiune pentru 
| îndeplinirea sarcinilor trasate 
i de partid în dezvoltarea con- 
i tinuă a industriei, agricultu- 
I rii, științei și culturii — a i subliniat tovarășul Aurel Duca, 
j ’ Ne exprimăm ferma convin- 
i gere că organele și organiza- 
! țiile U.T.C., tot tineretul regi

unii, nu-și vor precupeți efor
tul, entuziasmul și avîntul pen
tru îndeplinirea exemplară a. 
sarcinilor încredințate de par
tid".

le, organizațiile U.T.C. vădesc o constantă preocupare pentru lărgirea orizontului de cunoștințe profesionale al tinerilor, folosesc forme variate pentru a contribui la creșterea nivelului lor de calificare. S-au a- mintit în această. privință „zilele pe profesii", concursurile „Cine știe meserie, cîș- tigă", conferințele.'și simpozioanele, popularizarea operativă a noutăților tehnico-științi- fice. O bupă experiență a fost acumulată și în ceea ce privește popularizarea și răspândirea cărții tehnice, care are un rol esențial în buna pregătire de specialitate. Tovarășul Mihai Roșea a înfățișat preocuparea tinerilor metalurgici de Ia „Industria Sîrmei" pentru o pregătire superioară. La cursurile de ridicare a calificării din uzină au fost cuprinși 1 551 tineri, încadrați în 40 cursuri pe 11 meserii. Lor trebuie să le adăugăm pe acei tineri care frecventează liceul seral, școala tehnică de maiștri și învăță- mîntul superior.La tribuna conferinței, multi delegați — printre care îi cităm pe Emil Hulpoi, de la Șo- recani, raionul Huedin, Eszter 
Pop de la întreprinderea „Clujeana", Magda Covaci de la Uzinele de produse sodice din Ocna Mureș, raionul Aiud și alții — au reliefat în cuvîntul lor aspecte concludente pentru profilul generației tinere de muncitori.Dar delegații s-au oprit și asupra rămînerilor în urmă, a fenomenelor negative pentru eliminarea cărora se cer neobosite eforturi. S-a vorbit în .«conferință despre acei tineri fcu deosebire la „Tehnol'rig", IPROFIL — Dej, „Someșul") care nu folosesc cele 480 de minute de lucru, care absen-

co-educâtivă mai complexă, preocupîndu-se să cunoască problemele de muncă și de viață ale tinerilor. La Bonțida, arătă Mihai Balazs, organizația U.T.C. i-a îndrumat pe tineri să lucreze acolo unde se simțea mai mult nevoia elanului, voinței și priceperii lor. Tov. Victoria Macavei a înfățișat experiența pozitivă ■, a u- teciștilor de la Luncani( raionul Turda. Cei 20 tineri din sectorul zootehnic au obținut rezultate apreciate. Tovarășa 
Elisabeta Balogh de la cooperativa „Unirea" din raionul Aiud sublinia rolul pe care îl are însușirea unor cunoștințe agrozootehnice la nivelul cerințelor actuale.O subliniere deosebită trebuie făcută în ceea ce privește participarea tineretului la dezvoltarea sectorului zootehnic. în regiune, a- proape 3 000 tineri lucrează ea îngrijitori de animale. Unii din ei, muncind de 4-5 ani în acest domeniu, au a- cumulat o bună experiență care le permite să obțină rezultate superioare. S-a arătat în conferință că merită a fi. studiată și generalizată experiența organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole de producție Luncani, Frata (raionul Turda), Dăbîca (raionul Gherla), Macău (raionul Huedin) și altele. Aceste organizații nu s-au limitat a recomanda tineri pentru zootehnie, ci au urmărit îndeaproape ce se întâmplă cu ei după ce au devenit crescători de animale, procesul calificării lor, permanentizarea în meserie, cum trăiesc, cum își folosesc timpul liber.Tovarășul Alexandru Co- 
zac. prim-secretar al Comitetului raional Huedin al U.T.C., semnala în cuvîntul său, pe

stru, numai la clasele V—VIII, s-au înregistrat 16 743 cori- genți. Aproape 6 000 din ei sînt corigenți la trei și mai multe obiecte. în unele școli există situații care nu pot fi privite cu indiferență. La Liceul nr. 2 din Dej din 469 elevi numai 296 au promovat. Deci, 37 la sută din elevi sînt corigenți ! Dar ce se întîmplă cu restul, cu promovații ? Dacă răsfoim cataloagele observăm că din cei 296 promovați 153 — adică 51 la sută — au note de 5 și 6. Să facem un calcul: la acest liceu 173 elevi sînt corigenți și 153 au o situație mediocră la învățătură. Adică 326 elevi din 469 ! Asemenea situații mai pot fi întîlnite și în alte licee. Dacă o analizăm prin prizma rezultatelor, munca U.T.C. în aceste colective este necorespunzătoare. Tovarășii se mulțumesc cu activități fără valoare practică, lipsite de eficiență.Mulți tineri se pregătesc în școlile profesionale spre a deveni cadre de nădejde ale industriei noastre în plin avînt. O activitate fructuoasă au e- levii Școlii profesionale „16 Februarie" din Cluj, Școlii profesionale din Cîmpia Turzii. grupului școlar de construcții etc. Elevii, încă din primele zile ale vieții școlare, s-au familiarizat cu viitoarea profesiune, cu exigențele disciplinei muncitorești, au cunoscut uzina — locul de muncă de mîine. Există însă și unele fenomene negative, sesizate în dezbaterile conferinței. în rîn- dul unor elevi se mai fac simțite manifestări de nerespec- tare a programului de practică, o atitudine necorespunzătoare față de maiștri și muncitorii mai vîrstnici (Grupul școlar „Tehnofrig", Școala pro-

a patriei noastre. Organizațiile U.T.C s-au preocupat mai mult de întărirea prieteniei și frăției între tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, care animați de aceleași idealuri și bucurîndu- se de aceleași drepturi muncesc cu devotament pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. Eszter Pop, muncitoare la Fabrica „Clujeana", arăta că în întreprindere lucrează cot la cot tineri români, maghiari, și de alte naționalități : 
„însuflețiți de dragoste nețăr
murită față de patria noastră 
socialistă, ei muncesc înfrățiți 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de către par
tid. Această frăție, bazată pe 
vechile tradiții de luptă, ci
mentate de succesele comune 
obținute în construcția socia
listă. ne este deosebit de 
scumpă". Aplauze puternice, îndelungi au subliniat cuvintele tinerei muncitoare de la „Clujeană".Numeroși vorbitori au exprimat în cuvîntul lor hotărîrea de a întîmpina apropiatul Congres al Uniunii Tineretului Comunist prin noi și importante succese în muncă, la învățătură și în activitatea obștească, traducînd în viață mărețele obiective stabilite de cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

★Primit cu căldură de către delegați, a luat cuvîntul în încheierea dezbaterilor tovarășul Petru Enache, prim secretar al C.C al U.T.C., care a transmis participanților la conferință și prin ei întregului tineret al regiunii Cluj, salutul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Dezbaterile conferinței — a subliniat vorbitorul — demon-

I

regional de partid, a acordat o înaltă muncii însuflețite, tineretului din re- înfățișat un tablou

Recapitulind dezbaterile din cele două zile ale conferinței constatăm că s-au abordat cele mai importante probleme care privesc munca, învățătura și viața tineretului din regiune. Atenția delegaților s-a îndreptat în primul rînd asupra modului în care contribuie tinerii la îndeplinirea sarcinilor economice ale întreprinderilor industriale.Atît darea de seamă, prezentată de tovarășul Costică Chi- rilă, prim-secretar al Comitetului regional Cluj al U.T.C., cît și numeroși vorbitori, au subliniat hărnicia cu care tinerii muncitori participă la întrecerea socialistă, își aduc aportul la îndeplinirea ritmică a planului de producție, la creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, la descoperirea și valorificarea de noi rezerve interne.S-au rostit cuvinte de laudă la adresa tinerilor care muncesc la „Industria sîrmei", „E- lectroceramica" — Turda, A- telierele „16 Februarie" — Cluj, Exploatarea minieră Că- puși ca și în numeroase alte întreprinderi. O cifră ni se pare elocventă pentru hărnicia tinerilor muncitori din regiune : 7 000 dintre ei s-au menținut lună de lună printre fruntașii întrecerii socialiste.Tov. Dumitru Valasutean. prim-secretar al Comitetului orășenesc al U.T.C., sublinia în cuvîntul rostit preocuparea mai intensă a organizațiilor U.T.C. pentru mobilizarea tineretului la întrecerea socia- -Hstă, la creșterea calitativă, pe o treaptă superioară a întregii sale munci. Comitetul orășenesc Cluj al U.T.C. a 'desfășurat o muncă diferențiată cu organizațiile din uzine și fabrici ajutîndu- le în raport cu problemele specifice. O atenție deosebită a fost acordată organizațiilor' din acele întreprinderi în care tinerii aveau greutăți în realizarea sarcinilor („Electro- metal", șantierele de construcții etc.). Experiența a demonstrat că munca „în general", numai pe bază de tabele și ședințe, nu poate da rezultate, că numai în măsura în care problemele tinerilor sînt cunoscute concret, în profunzime, ajutorul dat de către comitetul orășenesc prin activiștii săi poate să devină cu adevărat eficace.îndrumarea organizațiilor U.T.C. nu se poate face după anumite „rețete", valabile în orice împrejurări. Activistul utecist trebuie să fie capabil să sesizeze mereu noul, ceea ce este caracteristic fiecărui loc de muncă, fiecărui colectiv.Uzinele moderne care au îmbogățit peisajul industrial, mașinile, instalațiile și utilajele care poartă amprenta celor mai recente creații tehnice și pe care le poți întîlni în halele întreprinderilor noastre, obligă pe cei chemați, să stăpîneaseă noua tehnică la însușirea unui înalt nivel de pregătire profesională. în a- nul 1965 peste 11 000 tineri din regiunea Cluj au urmat cursurile de ridicare a calificării, în întreprinderile „Clujeana", „Flacăra - confecții" — Cluj, „Industria sîrmei" — Cîm- pia Turzii, „Steaua roșie" — Zalău, Grupul de șantiere de construcții — Cluj și alte-
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tează nemotivat sau abuzează de învoiri. Urmările acestei stări de lucru sînt lesne de imaginat. Faptele arată că u- nii tineri muncitori — e drept, nu prea mulți — nu au trecut examenul disciplinei în producție.Un tabel cu rubrici puține : doar cîteva cifre pe foaia albă de hîrtie. îl parcurgem. Fiecare cifră însemna un număr de tineri de la Uzina „Unirea" din Cluj care nu își îndeplinesc sarcinile de plan. în toamnă cifra era mai mare, iar la sfîrșit de an se redusese. Dar oare ne putem considera satisfăcuți de acest regres, cînd 44 tineri se mai a- flau printre cei care nu își realizaseră normele ? Cum a reacționat organizația U.T.C. 1 Slab, din moment ce fenomenul persistă de mai multe luni. Chiar dacă au avut loc discuții cu acești tineri, chiar dacă s-au luat unele măsuri, ele nu au fost pe deplin fructuoase : forța unor acțiuni se verifică prin eficacitatea lor.N-au fost cruțați de o aspră critică nici acei tineri care, lucrînd de mîntuială, dau produse de o slabă calitate. Unor întreprinderi din regiune li s-au refuzat mărfuri (în valoare de milioane lei) de către beneficiari. O parte din aceste produse au fost realizate de către tineri. Din păcate, organizațiile U.T.C. din întreprinderile în cauză s-au mulțumit să înregistreze fenomenul, fără să acționeze prompt, cu energie și competență.Mai avem organizații U.T.C. care nu înțeleg că hotărîtoare- pentru educarea tinerilor în spiritul unei atitudini înaintate față de sarcinile în producție este munca politico-orga- nizâtorică, muncă diferențiată în raport cu trăsăturile proprii (vîrstă, preocupări, nivel de pregătire) ale fiecărei categorii de tineri. Dădăceala măruntă, prelucrările stereoti- pe, formele șablon de muncă nu pot avea eficacitate. Concluzia intervențiilor a numeroși delegați poâte fi astfel sintetizată ; trebuie să desfășurăm într-un asemenea mod activitatea noastră educativă îneît fiecare utecist, fiecare tînăr să se simtă răspunzător de soarta îndeplinirii planului, să adopte o atitudine categorică față de orice manifestări de indisciplină.
★Vorbea un tînăr agronom- Fraze simple, cursive, fără a căuta efecte oratorice. Drept argument aducea mereu cifre. Delegații l-au ascultat cu interes. Mihai Balazs reușise să descrie sugestiv preocupările tinerilor din cooperativa agricolă de producție din Bonțida (o cooperativă puternică, cu un tineret care știe să-și facă datoria !)Dar rezultate ce merită a fi remarcate au obținut tinerii din majoritatea cooperativelor agricole de producție din regiune. O constatare s-a desprins din dezbateri: a crescut munca organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole de producție în vederea sporirii contribuției tineretului la întărirea economico-organizatorică a acestor unități, la apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, la mărirea continuă a producției de cereale, legume, fructe și produse animaliere. Organizațiile U.T.C. de. la sate au desfășurat o activitate politi-

lîngă laturile pozitive ale muncii tinerilor din agricultură, și unele deficiențe ce se cer înlăturate. Mai există tineri care se sustrag de la muncă sau execută lucrări de slabă calitate, care nu înțeleg însemnătatea însușirii și aplicării agrotehnicii avansate. Exemple am reținut chiar din darea de seamă : în cooperativa agricolă de producție din Coșei, raionul Zalău, doar jumătate dim numărul tinerilor iau parte la muncă. La cooperativa din Baciu (din apropierea Clujului) media zilelor- muncă efectuate de tineri in anul trecut este de doar... 30. Unii tineri desconsideră munca în cooperativa agricolă de producție, preferind să lucreze în alte sectoare, în servicii ușoare, fără să manifeste interesul de a se califica într-o meserie și de a sc stabili într-un loc de muncă. Sînt cooperative (în raioanele Bistrița și Dej) în care în cadrul brigăzilor zootehnice nu muncește nici un tînăr. Cum se poate explica o asemenea situație altfel decît prin activitatea formală, lipsită de consistență și forță de influențare pe care au desfășurat-o organiza- zațiile U.T.C. din aceste cooperative ? în plenarele comitetului regional și în ședințele de birou s-au stabilit o serie de măsuri pentru a îmbunătăți munca organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole de producție. Multe din aceste măsuri (bune, temeinic gîndite) au rămas literă moartă în planurile de activitate. Cauza ? Slabul control al îndeplinirii sarcinilor, inconsecvența în urmărirea traducerii în viață a propriilor hotărîri.Deși la adresa tinerilor din G.A.S. și S.M.T. s-au rostit multe cuvinte elogioase, mărturie a prețuirii de care se bucură munca lor, mai mulți vorbitori au menționat, concomitent, o problemă importantă în ceea ce privește această categorie de tineri de la sate : necesitatea respectării cu rigurozitate a disciplinei în muncă, a educării în spiritul unei înalte responsabilități față de sarcinile încredințate, preocuparea pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor cu care lucrează și — mai ales — pentru respectarea normelor de securitate a muncii.
★Despre elevi s-a vorbit fă- cîndu-se deseori apel la cifre. Le-am notat pentru semnificația lor : sfîrșitul anului școlar trecut a găsit promovați pe 95,5 la sută din elevii claselor I—IV, pe 93,8 la sută din cei care urmează clasele V-VIII și pe 94,6 la sută din elevii liceelor. Cifrele acestea atestă seriozitatea cu care marea majoritate a elevilor din negiune privesc obligațiile lor în școală și în afara școlii, simțul de răspundere cu care se pregătesc pentru producție, pentru viață. După cum sublinia tovarășul loan Chițu, e- lev la liceul „Avram Iancu" din Aiud, organizațiile U.T.C. au contribuit mai mult, împreună cu școala, la formarea și educarea elevilor.însă cifrele ne-au vorbit în limbajul lor convingător și despre acei elevi care manifestă o atitudine de indolență față de învățătură, privesc cu superficialitate pregătirea lor. La sfîrșitul primului trime-

fesională de petrol-chimie din Dej etc.). Consecințele: o parte din elevi nu asimilează cunoștințele practice necesare viitorului muncitor și tehnician și atunci cînd intră în producție nu reușesc să dea randamentul necesar. Cum se vor comporta în producție cei care acum se abat de la normele vieții școlare ? întrebarea trebuie să frămînte organizațiile U.T.C. din școlile în cauză.Clujul este un centru universitar cu vechi tradiții. 12 000 tineri români, maghiari, germani și de alte naționalități, își însușesc — sub îndrumarea unui corp didactic de prestigiu — cunoștințele necesare pentru a deveni specialiștii multilateral pregătiți de care are nevoie economia, știința și cultura noastră în vertiginos progres. 93,3 la sută din studenți au promovat a- nul universitar trecut, rezultat care certifică o activitate rodnică desfășurată sub semnul conștiinței responsabilităților ce revin inginerilor, economiștilor, profesorilor, medicilor și cercetătorilor de mîine. Tovarășul Victor Ciungan, secretar al comitetului U.T.G al centrului universitar Cluj, remarca preocuparea sporită a organizațiilor U. T. C. pentru a mobiliza pe studenți la însușirea de cunoștințe profunde, multilaterale, pentru formarea unei culturi profesionale cît mai cuprinzătoare, condiție e- sențială pentru îndeplinirea competentă și operativă a sarcinilor ce le vor reveni după absolvire.Din dezbateri a reieșit că organizațiile U. T. C. în munca lor politică și educativă nu au folosit toate posibilitățile pe care le au la îndemînă. Slăbiciunile se reflectă în faptul că mai putem întîlni în universitatea clujeană studenți care manifestă o slabă exigență și răspundere față de propria lor pregătire, lipsesc în mod repetat de la cursuri și semina- rii. 700 de studenți au rămas repetenți sau au fost exmatriculați în anul universitar trecut — 700 de tineri pentru pregătirea cărora statul a cheltuit sume importante. U- nele cadre U.T.C. vădesc auto- mulțumire datorită bunelor rezultate obținute și sînt tentate să treacă cu vederea fenomenele negative. Organizațiile U.T.C. trebuie să cultive și să stimuleze o opinie de masă fermă, intransigentă împotriva atitudinilor înapoiate, a indisciplinei, față de orice manifestare negativă.
★Intervențiile multor delegați au abordat un domeniu esențial al activității U.T.C. : educarea tineretului în spiritul dragostei față de muncă și al înaltei răspunderi față de îndatoririle sociale, . al devotamentului nemărginit față de patria socialistă și partidul comunist, al internaționalismului proletar, cultivarea la tineri a trăsăturilor înaintate proprii omului nou. Organizațiile U.T.C. au răspuns mai bine, în forme mai vii și la un nivel calitativ superior, interesului pe care tineretul îl manifestă pentru cunoașterea aprofundată a politicii partidului, a tradițiilor de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, pentru cunoașterea perspectivelor de dezvoltare

strează succesele obținute de harnicul tineret al regiunii. Tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, împreună cu toți oamenii muncii, înfrățiți de aceleași mărețe idealuri, și-au dedicat energiile, puterea de muncă, întreaga forță de creație, traducerii în viață a politicii înțelepte a partidului nostru. 
Organizația regională Cluj a 
U.T.C. a dobindit o bună ex
periență în toate domeniile de 
activitate, exercitînd o puter
nică influență asupra masei 
tineretului din orașele și sa
tele regiunii, făcîndu-și tot 
mai simțită prezența in viața 
și preocupările generației ti
nere.Tovarășul Petru Enache s-a referit pe larg la problemele muncii tineretului din industrie. Sarcina principală care 
trebuie să stea în centrul 
muncii politico-educative a or
ganizațiilor U.T.C. din indus
trie este aceea de a ajuta pe 
tinerii din întreprinderile 
regiunii de a cunoaște sarci
nile de producție ale unităților 
respective, principalii indica
tori de plan, măsurile tehni- 
co-organizatorice stabilite, să-i 
mobilizeze la realizarea rit
mică și în bune condiții a 
sarcinilor ce Ie revin. Organizațiile U.T.C. vor trebui să cunoască greutățile pe care le întîmpină unii tineri, să analizeze cauzele care generează neîndeplinirea de către ei a îndatoririlor profesionale și, pe această bază, cu ajutorul conducerilor întreprinderilor să stabilească măsurile ce se impun a fi luate.Primul secretar al C.C. al U.T.C. a analizat diferite aspecte ale muncii tineretului de la sate, subliniind necesitatea de a îmbunătăți întreaga activitate politică și organizatorică, în vederea cultivării în rîndurile tineretului a dragostei față de muncă, mobilizării la o participare activă în toate sectoarele producției agricole. Să educăm tine
retul satelor în spiritul apă
rării proprietății obștești, al în
deplinirii cu grijă și răspunde
re a sarcinilor ce-i revin pen
tru realizarea la timp și în 
cele mai bune condiții a lu
crărilor agricole.O parte importantă din cu

vîntul tovarășului Petru Enache a fost consacrată problemelor tineretului din școli și facultăți. Evidențiind bunele rezultate la învățătură obținute de elevii din numeroase școli, vorbitorul a subliniat necesitatea ca organizațiile U. T. C. să aibă o atitudine combativă față de acei tineri care manifestă o atitudine lipsită de seriozitate, se complac în mediocritate. Referindu-se la problemele tineretului universitar, tovarășul Petru Enache a arătat că organizațiile U.T.C din institute și-facultăți au datoria să dezvolte mai mult munca, la nivelul organizațiilor de bază, al grupelor U.T.C., să-și concentreze e- forturile pentru a îmbunătăți calitatea muncii fiecărui student. Organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților trebuie să aibă permanent în centrul atenției grija pentru îndrumarea tineretului studios pentru ca acesta să-și privească cu seriozitate îndatoririle, să fructifice toate condițiile pe care le oferă societatea noastră socialistă, printr-o muncă plină de răspundere, de dăruire și pasiune.Formarea tinerei generații pentru muncă și viață reprezintă sarcina principală încredințată de partid Uniunii Tineretului Comunist. Atitudinea tînărului față de muncă și învățătură este strîns legată de modul în care organizațiile U.T.C. reușesc să sădească în conștiința fiecăruia înțelegerea profundă a politicii partidului nostru, de felul în care îl ajutăm să-și formeze concepții trainice, sănătoase despre lume, viață, societate. Vorbitorul a analizat pe larg munca desfășurată de organizațiile U.T.C. pentru educarea comunistă a generației tinere, insistînd în mod deosebit a- supra aspectelor educației mo- ral-cetățenești, pentru a cultiva la tineri trăsături înaintate : sentimentul demnității personale, cinstea, curajul, respectul față de cei vîrstnici, responsabilitatea în întemeierea familiei, spiritul tovărășesc etc.Primul secretar al C.C. al U.T.C. s-a referit- în continuare la problemele muncii organizatorice. Este necesar să 
fie îmbunătățit substanțial 
stilul de muncă al tuturor or
ganizațiilor U.T.C., să lucrăm 
mai mult cu întreaga masă a 
tinerilor, să-i consultăm și să 
organizăm acele activități care 
răspund cerințelor, preocupă
rilor lor, să avem o mai mare 
grijă față de conținutul edu
cativ al fiecărei acțiuni. Aceasta presupune a Investiga sistematic problemele specifice fiecărei categorii de tineri, să dezvoltăm receptivitatea cadrelor noastre față de ceea ce este nou, să le ajutăm să generalizeze experiențele pozitive în fiecare organizație. Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se îmbunătăți munca de cuprindere în U.T.C. a tinerilor din toate sectoarele de activitate și în mod deosebit a celor de la sate, din școli, de pe șantierele de construcții și din exploatările forestiere.în încheiere, tovarășul Petru Enache și-a exprimat convingerea că tineretul din regiunea Cluj va întîmpina cil mari succese Congresul Uniunii Tineretului Comunist, va confirma încă o dată prin realizările sale, prin munca sa a- vîntată, că este hotărît ca împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii să-și dăruiască e- nergiile, toate forțele îndeplinirii mărețelor sarcini stabilite de cel de al IX-lea Congres al P.C.R.

★într-o atmosferă de puternic entuziasm, mandatarii celor 135 000 uteciști din regiunea Cluj au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. în telegrama îndelung aplaudată se spune : „Noi, ti
nerii din regiunea Cluj, în
frățiți în năzuințe comune, 
alături de întregul nostru po
por, harnic și talentat, ne an
gajăm in fața partidului că 
vom munci cu entuziasm și 
dăruire pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, care 
asigură dezvoltarea și ridica
rea pe culmile progresului e- 
eonomic și social al scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România".

★Delegații la conferință au ales pe membrii noului comitet regional al U.T.C. și ai comisiei de revizie, precum și pe delegații la Congresul U.T.C. în prima sa ședință, Comitetul regional a reales în funcția de prim secretar pe tovarășul Costică Chirilă.
EUGENTU OBREA

Centrala termoelectrică Luduș Iernut. Brigada condusă de 
Simion Șulea, avind în mijlocul ei pe inginerul Vasile Je- 
can, analizează ultimele lucrări ce urmează să lie executate la 
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m asistat, nu de mult, la o ședință a comitetului U.T.C. de la complexul de industrializare a lemnului din Reghin. La ordinea de zi: analiza desfășurării învățămîntului politic, însă, din păcate, atît în referatul prezentat în ședință cît și în discuții, problemele au fost analizate mai mult dinpunct de vedere statistic și organizatoric: cîte convorbiri au avut loc, care, a fost frecvența.Ar fi prezentat un interes mult mai mare dacă în ședință s-ar fi analizat cum au fost ajutați tinerii în studierea documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R., cum se desfășoară convorbirile cercurilor politice U.T.C., ce neajunsuri se semnalează și ce sarcini revin, pe viitor, comitetului U.T.C. Deci, problemele de conținut rle învățămîntului politic.Am discutat aceste probleme cu mai mulți tineri, membri ai comitetului U.T.C., propagandiști și cursanți din diferite secții și am reținut cîteva observații, păreri și sugestii interesante, pe care le relatăm, pe scurt.— Pot afirma — ne-a spus Elisabeta Ajtai, muncitoare, locțiitor al secretarului organizației de secție U.T.C. croitorie II — că tinerii se pregătesc, studiază materialul, își fac notițe. Voi da numai cîteva exemple. Maros Silvia, Pecsi Lenke, Eugen Doczi sînt tineri care studiază cu multă pasiune, își completează cunoștințele prin lectura unor reviste, ziare, aducînd în discuția cercului probleme interesante ; ei reușesc să expună cu claritate ideile, concluziile ce se desprind din fiecare temă. La una din convorbirile recente, referindu-se la creșterea rolului conducător al P.C.R. tovarășa Maros a vorbit despre caracterul științific realist al politicii partidului, referindu-se pe larg la modul cum rezolvă partidul nostru problemele complexe ale dezvoltării economiei, științei și culturii în etapa actuală.‘Desigur nu toți s-au deprins cu studiul individual. Astfel se explică, cred, că unii tineri iau cuvîntul foarte rar. Prin tre ei se află și Mikloș Ilona.— E adevărat — ne-a spus tovarășa Mikloș. Aceasta s-a datorat însă și faptului că uneori nu am înțeles' anumiteprobleme, noțiuni; e drept, n-am cerut explicații, lămuriri ; am preferat să ascult

ceea ce spun alții în timpul convorbirii.Cercul politic U.T.C. de la croitorie II este considerat ca unul din cercurile bune : cu „frecvența" nu sînt probleme deosebite, convorbirile programate au fost ținute. Și totuși, comitetul U.T.C., propagandistul puteau să folosească mijloace și modalități mai variate pentru a da un caracter mai viu și atractiv activității cercului. Puteau fi invitate, de pildă, cadre de conducere și specialiști din întreprindere să țină consultații, să răspundă la întrebările puse de tineri, să-i ajute în aprofundarea problemelor studiate.De altfel, cum a reieșit și cu prilejul analizei învățămîntului politic, comitetul U.T.C. cunoaște doar în linii generale activitatea cercurilor politice, din care cauză și indicațiile și măsurile stabilite au de multe ori un caracter general. E semnificativ, de pildă, că din toți membrii comitetului U.T.C., doar secretarul, tovarășul Alexandru Nicoară, și responsabilul cu învățămîntul politic, tovarășul Bîzgan, au controlat activitatea cercurilor, ceilalți considerîndu-se parcă „scutiți" de această sarcină.Participînd la convorbirile cercului de la secția lăzi-fag, sesizezi că dezbaterile sînt sărace, aproape școlărești. Propagandistul, Bancu Bazil, nici nu insistă ca tinerii să-și organizeze bine studiul individual, să vină cu notițe. De o- bicei începe convorbirea pe baza celor citite sau cunoscute de tineri. Este clar însă că aceste discuții, cu un conținut sărac, nu oferă prea multe lucruri noi tinerilor, nu permit aprofundarea în cadrul cercului a problemelor esențiale. Convorbirile cercului din secția lăzi-fag ar fi căpătat un caracter mult mai viu și interesant, un conținut mai bogat dacă., în locul acestor dezbateri simpliste, comitetul U.T.C., propagandistul ar fi inițiat întîlniri cu activiști de partid, cu cadre tehnice, dacă ar fi manifestat mai multă inițiativă în căutarea unor forme și modalități interesante, atractive prin care să vină în ajutorul tinerilor care studiază documentele Congresului al IX-lea al P.C.R.Ocupat prea mult cu problema frecvenței, comitetul U.T.C. de Ia C.I.L. Reghin, a scăpat din vedere problemele de conținut. Or, tocmai activitățile cu un bogat conținut au darul să-i ajute pe tineri să-și însușească documentele celui de-al IX-lea Congres al partidului.
ȘTEFAN NECANIȚCHI

Cerc de cilii în comuna Turj, raionul Oaș Foto: AGERPRES
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Trebuie precizat de la bun început că u- nele cauze întîlnite cu prilejul altor raiduri și-au făcut și aici simțite prezența. Iată, de pildă, un exemplu : unul dintre tinerii care rămîn sub normă în secția șasiu a Uzinelor „Steagul roșu“, Dumitru Petrulea. De ce rămîne el sub normă ? Ne-a arătat piesa la care lucrează: bucșa de la rulmentul cadran. „Piesa aceasta — spune el — a fost normată pe un strung revolver, care poate face, dintr-o singură prindere cele trei o- perații necesare. Dar eu o lucrez pe un strung obișnuit și trebuie să execut trei prinderi. Deci, ori- cît rn-aș grăbi eu, tot depășesc timpul normat". Un alt tînăr de la o mașină vecină ne spune la rîndu-i : „Din toamnă, de cînd am fost angajat, am trecut să lucrez pe tre' mașini. Abia apu n să mă obișnuiesc să lucrez în regim normal că eram mutat". De notat că astfel de în- tîmplări le găsești frecvent doar în rîn- durile absolvenților.A fost firesc deci ca discuțiile de la masa rotundă să înceapă cu această problemă pe care în mai puține cuvinte am putea s-o notăm astfel :
La cerințe

egale, condiții

egale

REPORTER:— In secția motor a Uzinelor „Tractorul", unul dintre tovarășii însărcinați cu practica în producție a elevilor ucenici, adică un om care-i cunoaște bine pe acești tineri, tovarășul Vasile Călin, spunea : „Din cei 41 de absolvenți încadrați recent, abia jumătate își îndeplinesc cu regularitate norma. E curios că printre cei rămași sub normă se află băieți foarte buni". Intr-adevăr : cum poate fi explicat faptul că Ion Miiller, care a terminat anul III cu notele cele mai bune, apreciat de numeroși maiștri, rămîne încă sub normă? ! Acest tînăr mărturisește că pînă acum a fost mutat de colo, colo în 5—6 locuri, pe motiv că „este nevoie în pro

A
ncheta noastră printre tinerii absolvenți care rămîn sub 
normă am continuat-o, de data aceasta, în cîteva în
treprinderi din orașul Brașov. în marile colective de 
muncă de Ia „Tractorul" „Hidromecanica", „Steagul 
roșu" etc., tinerii aceștia, puțini la număr, aproape că 
sînt anonimi. Aceasta însă nu îndreptățește pe nimeni 
să considere lipsită de importanță problema lor. Vn 
calcul făcut la Uzinele „Tractorul" arată că începi nd 
din lunile iulie—august, cînd au intrat în producție, absolvenții 

școlilor profesionale, numărul muncitorilor rămași sub normă a 
înregistrat o creștere bruscă. Faptul este demn de luat în consi
derație cu toată seriozitatea : procentele nerealizate din nor
mă sînt egale cu timpul necesar realizării a cîtorva zeci de trac
toare. în plus, lucru deosebit de important, proaspeții absolvenți 
reprezintă — se știe doar ! — un fond uman important pe care fie
care uzină își sprijină perspectivele ei de dezvoltare.

Pentru a pune față în față unele păreri privind analiza cauze- 
tor rămînerii sub normă, cit și pentru a sugera propuneri privind, 
înlăturarea acestor cauze, ziarul nostru, în colaborare cu Comite
tul orășenesc Brașov al U.T.C., a organizat o discuție la care au 
participat tineri absolvenți ai școlii profesionale, ingineri, res
ponsabili cu resortul producției în comitetele U.T.C., secretari ai 
comitetelor U.T.C. de la grupurile școlare profesionale din cîteva 
fabrici și uzine: „Tractorul", „Hidromecanica", „Rulmentul", 
„Electroprecizia" și „Steagul roșu".

ducție". Nu este limpede : cere producția ca un tînăr să muncească astfel încît să rămînă sub normă ? !
Ing. ION STATE — 

„Tractorul" :— Comitetul U.T.C. a format două brigăzi care au întreprins o anchetă în toate secțiile. S-au constatat cazuri asemănătoare și noi am discutat la comitetele de partid, am cerut sprijin. Se vor lua măsuri. Este o mare greșeală a maiștrilor, a conducerii administrative, a secțiilor că nu au asigurat absolvenților încă de la început toate condițiile necesare desfășurării unei bune activități în producție. Intr-o uzină ca a noastră nimeni nu se poate plînge de lipsa unor scule sau materiale. Cînd se ridică o asemenea problemă, a- ceasta înseamnă că e- xistă deficiențe în organizare.
LADISLAU ZAGO- 

NI — strungar — 
„Hidromecanica" :— Discutăm despre rămînerea sub normă a unora dintre noi. Din primele luni, noi avem de îndeplinit o normă egală cu a oricărui muncitor. Sîntem de acord : așa trebuie să fie. Un muncitor mai în vîrstă a lucrat a- cum două luni 400 de racorduri pentru tur- bo-ambreiaj. In luna următoare am primit eu comanda acestor piese. Foarte bine, mi-am zis : Voi realiza și eu lucrările ce-i reveniseră cu cîtva timp în urmă tovarășului mai în vîrstă. Voi căuta să muncesc cît mai cu spor și acolo unde voi avea vreo nelămurire mă voi duce să întreb pe cei care au experiență. Cînd m-am apucat însă de lucru mi-au lipsit sculele. M-am învîrtit mult și bine pe lîngă magazie, așa că pînă la urmă am întîrziat comanda.

EUGEN TUDOR — 
strungar — „Hidrome
canica" :— Și eu pățesc la fel cu sculele. Dar mai este o problemă : la noi în uzină, în unele sectoare se cam lucrează în asalt. Cu toate acestea unii muncitori, nu știu cum fac. reușesc să aibă de lucru ritmic. Pe la jumătatea sau chiar sfîrșitul lunii apar piese foarte urgente și multe dintre ele ni se dau nouă, absolvenților. Maistrul sau nor- matorul vine și spune : e urgent! Atunci te grăbești, lipsa de experiență și chiar pregătirea teoretică își spun cuvîntul și... da

că greșești o toleranță, ai rebutat piesa. Unii dintre noi au rebutat piese care au costat 3 000 lei. Nu cerem să fim privilegiați, dar să ni se asigure condiții asemănătoare de lucru cu ale tuturor.
GHEORGHE PAȘ- 

CA — membru al co
mitetului U.T.C. — 
„Hidromecanica" :— Ba eu aș spune că, dimpotrivă, tinerii absolvenți trebuie să fie privilegiați în sensul unui ajutor concret din partea maiștrilor.

REPORTER:— Vă referiți doar la asigurarea de către maiștri a comenzilor în mod ritmic, sau a- veți în vedere și asistența tehnică ?
GHEORGHE PAȘ- 

CA :— Mai mult, chiar. E vorba de mentalități greșite ale unor maiștri. La turnătorie, de pildă, aceștia au obiceiul să spună tinerilor absolvenți cam așa : „Ce-ți trebuie ție salariu mai mare ? Nu ai nevastă, nu ai copii !“. De fapt ei ascund prin aceste cuvinte obiceiul de a favoriza pe unii lucrători în aprovizionarea cu comenzi. Sau mai spun: „Poți să ai tu cîtă școală vrei că tot nu ești la nivelul celor care au 20 de ani de practică în producție". O mentalitate nefolositoare nimănui. Este adevărat, tînărul absolvent n-are experiență de lucru în u- zină, dar trebuie ajutat. Nu cu astfel de cuvinte, ci prin asigurarea unei asistențe tehnice cît mai regulate, în fiecare schimb și pentru fiecare muncitor în parte.
Ai terminat 

școala, dar 

nu si învățăturaI -> >

REPORTER:— S-a ridicat problema asistenței tehnice, a ridicării în continuare a pregătirii profesionale a tinerilor absolvenți. Comitetele U.T.C. din unele uzine au experiență în direcția aceasta ?
DUMITRU CONȚ | 

— lăcătuș — „Tracto- : 
rul“:— Noi, cei 6 tineri care am fost repartizați la montaj, ne-am trezit de-odată în fața 

unor probleme deosebite. Cînd lucrezi pe bandă n-ai voie să în- tîrzii nici un minut fiindcă ții pe loc alți muncitori. In același timp, să nu greșești. Am cerut sprijinul organizației U.T.C. și astfel pentru noi s-a organizat un ciclu de conferințe tehnice prezentate de către tovarăși ingineri. Ni s-a vorbit despre operațiile cele mai dificile, despre respectarea regulilor tehnologice. A început apoi cursul de ridicare a calificării. Am fost încadrați și noi și ne-a prins foarte bine. Cînd am fost examinați pentru sporirea categoriei de salarizare am răspuns bine toți 6. După e- xamen ni s-a dat categoria IV.
REPORTER:— Lucrurile povestite aici de tovarășul Cont pot fi întîlnite și în alte întreprinderi. Mai există însă și o altă problemă : aceea a ajutorului direct la locul de muncă în ridicarea calificării profesionale a tinerilor muncitori.
ION RUSU — ma- 

trițer — „Electropreci
zia" :— După mine acest ajutor se poate realiza atunci cînd lucrezi într-o formă colectivă de muncă. Din iuna iulie am început să lucrez în echipă cu un muncitor care are o bună calificare, are categoria 8. Eu execut o- perațiile mai ușoare, avînd o categorie mai mică, dar zilnic învăț cîte ceva de la cel care preia piesele mele. Sînt lucruri' care țin de o cunoaștere și practică îndelungată a anumitor operații. Eu reușesc să-mi îndeplinesc în fiecare lună planul, chiar să-1 depășesc. In schimb, mulți dintre colegii mei care lucrează individual au rămas sub normă. îmi amintesc un caz: un matrițer, coleg, neștiind să-și a- sigure lucrul după ordinea operațiilor a călit un lot de piese și apoi le-a decălit fiindcă mai avea de executat o operație. A pierdut mult timp. în echipă nu se poate în- tîmpla așa ceva.

REPORTER:— Din cuvîntul tovarășului Rusu și al altor absolvenți se poate trage concluzia că antrenarea celor mai noi lucrători în forme colective de muncă îi scutește de o serie de neajunsuri care se datoresc lipsei lor de experiență. Tot atît de folositor este însă și ajutorul pe care îl dau muncitorii vîrstnici tinerilor și în 

cazul cînd nu există aceste forme colective de muncă. Secretarul comitetului U. T. C. de la „Tractorul" relata că în unele ateliere muncitorii cu mai multă experiență profesională au hotărît să răspundă de activitatea cîte unui absolvent care lucrează în apropiere. Este o inițiativă demnă de toată lauda. Un gest profund tovărășesc.Trecînd însă de a- ceste aspecte (lipsa u- nor condiții optime de lucru și a experienței în muncă, ce se resimt direct în îndeplinirea normei), tînărului absolvent i se pot reproșa adesea — și nu fără gravitate ! — abateri de la regulile disciplinei de producție.
EUGEN TUDOR:— La noi mai există încă unii tineri in- disciplinați. Din vina unora ca Ion Mina se întîrzie lucrări, se dau rebuturi. Mina și-a făcut un obicei să lipsească sau să părăsească locul de muncă. S-a discutat cu el în toate felurile, dar nu vrea să asculte de sfatul tovărășesc.
ION STATE:•— Sînt pretutindeni astfel de tineri. Iată-1 pe Liviu Vișan, care nu-și îndeplinește norma. Cîștigă o anumită sumă de bani și apoi lipsește cîteva zile. Este regulă la el să întîrzie zilnic și sîmbătă cînd lucrează în schimbul II să plece acasă la ora 18. Maiștrii au stat de vorbă cu el. Membrii biroului U.T.C. l-au criticat în adunări generale. Pînă la urmă a fost trecut în categoria celor cu care... „nu se poate lucra". Eu cred că nu există om nerecuperabil, deasupra căruia să punem o firmă : rebut. In situația lui Vișan a fost și Toma Greavu. Spun, „a fost", deoarece colectivul din care face parte a reușit să-l ajute, să-1 educe și azi băiatul dovedește răspundere în muncă.

. Ing. DAN ȘTEFAN 
— „Steagul roșu" :— Nu poți merge la nesfîrșit cu indulgența, să te bizui doar pe critică. Iată un exemplu din secția tratament : Vasile Percec și Mihai Isac își îndeplinesc cu regularitate norma, sînt evidențiați în unele ședințe. Și asta fiindcă își văd de treabă. Colegiilor Ioan Enache și Gheorghe Ghișa au ajuns să aibă cîte 12 zile absențe nemotivate ; nu și-au îndeplinit niciodată norma. Organizația U.T.C. s-a ocupat în mod deosebit de acești tineri. S-a discutat cu ei în adunări-generale, părinții lor au fost invitați la uzină. Li s-au creat, Ia cerere, condiții să lucreze numai în schimburile I și II. Dar nu s-a obținut nici un rezultat. S-a propus de aceea ca datorită absențelor nemotivate să li se desfacă contractul de muncă.

REPORTER:— Evident, regulile disciplinei socialiste trebuie respectate, dar mai înainte de a se lua măsurile administrative trebuie încercate — așa cum arăta tovarășul State — toate formele și metodele muncii educative. De fapt, desfășurarea unei activități susținute de educație în spiritul disciplinei nu trebuie legată de „cazuri". Ea are un caracter continuu și ajută la for

marea trăsăturilor morale ale tinerilor muncitori.
A

Iți iubești sau 

nu meseria?

DAN ȘTEFAN ;— Problema disciplinei trebuie să stea în centrul preocupărilor noastre, dar ea nu poate fi redusă doar la constatarea prezenței la lucru. în uzina noastră vin ;îp fiecare an 300 de absolvenți ai școlii profesionale. Cîți dintre aceștia își iubesc cu adevărat meseria ? Cîți dintre ei sînt îndrăgostiți de profesia aleasă, închi- nîndu-i tot efortul de muncă și toată pasiunea de care sînt capabili ?
ION STATE:— Sînt și profesor la școala profesională. De aceea pot să afirm că foarte mulți elevi își iubesc meseria aleasă. Dar exigță într-adevăr tineri care s-au înscris de pildă, la clasa pentru strungărie fiindcă n-au reușit în altă parte. Aceștia sînt slab pregătiți la învățătură și nu se știe dacă nu vor fi la fel și în producție.
DAN ȘTEFAN :— în producție ? Aș vrea să sesizez un aspect : o parte din cei care nu-și îndeplinesc obligațiile de producție se află între tinerii care frecventeazăcursurile învățămîntu- lui seral. La unii din ei s-a înrădăcinat o concepție străină de spiritul unui muncitor a- devărat, unii socotind munca în uzină doar o etapă pe care o vor depăși, pierzîndu-și dragostea pentru profesie.Pentru cei care sînt la seral și nu-și realizează norma, conducerea administrativă a luat hotărîrea să nu
r
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n cadrul dezbaterilor organiza
te la această rubrică ca și in 
pagina de față la întrebarea 
„De ce sub normă?" am pri
mit mai multe răspunsuri care 
evidențiază complexitatea pro
blemei pusă în discuție. înlă
turarea greutăților întîmpinate 
ie tînărul absolvent, care este

la începutul drumului pe care trebuie să-i 
parcurgă pentru a deveni un muncitor de 
bază al uzinei în care a fost încadrat, cau
zele pentru care el nu-și îndeplinește nor
ma, afectează un mare număr de factori din 
uzină și chiar din afară ei. Ceea ce trebuie 
subliniat este faptul că unele cauze sînt 
cunoscute dar cu toate acestea se perpetu
ează aproape an de an odată cu venirea 

- noilor absolvenți. Ișl pot avea deci și un 
istoric al lor, dar, culmea, își ailă mai pu
țin rezolvarea.

Să precizăm: nu spune nimeni că începu
tul de drum al tînărului muncitor trebuie 
presărat cu petale de trandafir dar interesul 
comun al uzinei și al absolventului este ca 
această „perioadă de tranziție" să fie cit 
mai scurtă, adică să se facă tot ceea ce este 
necesar pentu înlăturarea cauzelor care duc 
la rămînerea sub normă.

Iată ee s-a remarcat:
• Tînărului absolvent îi lipsește acea 

experiență de muncă pe care numai uzina, 
secția și chiar mașina și operația efec
tuată i-o pot oferi. Unele conduceri tehni- 
co-administrative nu au în vedere acest 
lucru și nu-i ajută pe tineri într-un mod 
operativ și direct, uneori încredințîndu-Ie 
absolvenților sarcini care le depășesc nu 
atit capacitatea fizică, cit pe cea de înțe
legere, adică sarcini cu specific deosebit 
sau cu totul noi.

• Practica în producție a ucenicilor, da
torită unor minusuri existente în modul 
de organizare (împărțirea în secții, pe ma-

le mai asigure schimburile necesare și astfel să nu poată merge la școală. Altă soluție nu s-a găsit.
REPORTER:— Nu socotesc că s-a luat o măsură bună. Aș dori să vă povestesc o întîmplare. Cu prilejul unei vizite într-o întreprindere bucureșteană am adresat unor tineri care j erau sub normă și în 1 același timp elevi la seral întrebarea : „Ce vreți să faceți după absolvire ?“ „Eu, să vedem... mi s-a răspuns. Să termin mai întîi seralul".Adică urmează seralul socotind că e vorba de o perioadă de trecere și nici de cum pentru a-și lărgi orizontul cunoștințelor, pentru a deveni un muncitor cu o înaltă calificare.Aceeași întrebare am pus-o și unui tînăr muncitor de la „Tractorul" — Gheorghe Voicu, și el elev la liceu. El și ceilalți din încăpere s-au uitat la mine foarte mirați apoi au zîmbit ca Ia o glumă „Cum adică ce să mă fac ? Eu sînt strungar" — a răspuns Voicu. Aș mai adăuga că acest tînăr, acum un om de bază în secție, nu-și îndeplinea norma la început.El își iubește acum meseria fiindcă a fost ajutat să-i afle frumusețile, sil înțeleagă ce îndatoriri are în producție. A-ți iubi meseria, a te simți legat cu toate fibrele sufletului de ea, nu este un lucru care se poate hotărî într-o bună zi adică, o simplă adeziune, o declarație. Este vorba aici de un proces complex care trebuie desfășurat cu pricepere și înțelegere pentru fiecare caz în parte. Un proces care începe de pe băncile școlii și care trebuie desăvîrșit, evident, în uzină.

IONIȚĂ NICOLAE 
— secretar al Comite
tului orășenesc U.T.C. 
Brașov :— Din păcate, toc

mai la acest capitol există rămîneri în urmă în activitatea unor organizații U.T.C. Sînt încă puține acele acțiuni menite să insufle tinerilor dragostea și respectul față de meserie, să le dezvolte spiritul de răspundere în muncă. Este știut că în primii ani de muncă, cînd nu ai destulă experiență, te izbești de mai multe greutăți dar pe care, bineînțeles, le poți birui cu mai multă u- șurință atunci cînd iubești meseria. Este de dorit, de aceea, a- dîncirea activităților educative în rîndurile absolvenților, găsirea de noi metode prin care să fie ajutați să capete și să-și desă- vîrșească trăsăturile unui adevărat muncitor.
încadrarea 

absolvenților - 

o problemă ?

VASILE MOCANU 
— secretar U.T.C. la 
Grupul școlar „Tracto
rul" :— S-a vorbit despre multe cauze pentru care tinerii absolvenți nu-și îndeplinesc norma. Eu aș pune printre acestea și problema încadrării. Este știut că, după ultimele instrucțiuni, toți absolvenții, indiferent dacă au terminat primii din clasă sau ultimii sînt încadrați în producție cu categoria a IlI-a de salarizare. Este u- șor de închipuit că o asemenea situație nu este de natură să stimuleze prea mult pe tineri la învățătură. Dar să vedem ce se petrece după ce acești tineri au intrat în producție. Iată o întîmplare. Mihai Opriș, cel mai bun elev din școa

șini etc.), datorită îndrumării insuficiente 
și uneori necompetente, nu reușește să o- 
fere tinerilor acel bagaj solid de cunoștin
țe care să le permită ca după absolvire să 
intre în ritmul de lucru impus de reali
zarea unui plan de producție.

• Conducerilor secțiilor, maiștrilor mai 
ales, le aparține uneori vina de a lipsi pe 
tinerii absolvenți de unele condiții necesa
re activității de producție. Este vorba de 
concepția greșită după care tînărul absol
vent „care tot nu se pricepe el prea mult 
în ale meseriei" poate să lucreze și pe o 
mașină mai proastă, cu scule mai vechi, 
ba chiar fără ele. Ori e limpede : dacă știi 
să ceri trebuie să înveți și să dai.

• Printre absolvenți se găsesc tineri care 
socotesc că diploma din buzunar înseam
nă totul în meseria ce și-au ales-o și în
trerup orice contact cu învățătura, își ne
glijează îmbogățirea pregătirii profesiona
le. Pe de altă parte tinerii absolvenți nu 
sînt ajutați efectiv și de la început de u- 
zină, de muncitori cu bogate cunoștințe 
profesionale.

• Pentru dezvoltarea dragostei față de 
meseria aleasă, cultivarea spiritului de 
răspundere în muncă al tinerilor absolvenți 
unele organizații ale U.T.C. fac prea pu
țin. Chiar și organizații ale U.T.C. cu pres
tigiu și experiență în activitatea lor (cum 
sînt cele citate în pagina de față") se limi
tează adesea la acțiuni cu caracter formal, 
de ordin administrativ. Pentru a grăbi 
procesul de transformare a tînărului ab
solvent într-un muncitor cu înalte trăsă
turi morale, capabil să depună în activi
tatea sa tot efortul fizic și capacitatea 
creatoare, organizațiile U.T.C. trebuie să 
inițieze un complex de acțiuni educative 
în organizarea cărora să aibă în perma
nență în vedere specificul muncii și pre
ocupările celor cărora le sînt adresate.

lă, a fost repartizat la sculerie. A rămas sub normă. A cerut atunci să treacă la o secție productivă. Apoi este problema cealaltă : a ridicării încadrării după ce au trecut trei luni de la venirea în uzină. Nu prea se respectă această indicație. Noi, instructorii de producție, care cunoaștem bine pe foștii elevi, umblăm de la maistru la maistru pentru a obține absolventului examinarea necesară reîncadrării — (n.a. — Reamintim aici părerea maistrului de practică Vasile Călin ; el arăta că în secția motor sînt încă numeroși absolvenți care nu și-au ridicat categoria de salarizare, deși de la încadrarea lor în uzină au trecut 5 sau 6 luni).
ZAIGONI LADIS

LAU :— Eu consider că nu trebuie să fim băgați toți în aceeași oală. Siska Dezideriu, colegul meu care a rămas repetent, un om care și acum lucrează foarte încet, ba mai are și absențe, a fost încadrat în aceeași categorie ca și mine.
VASILE V1SCĂ :— Mulți dintre elevii școlilor profesionale sînt tineri excepționali. Obțin note de 9 și 10, reprezintă școala la diferite concursuri, cîștigă premii, dar intrați, în producție, sînt încadrați la fel cu unii care n-au ieșit din mediocritate.
DAN ȘTEFAN:— Deoarece și pe noi ne preocupă problema aceasta, propunem să se studieze posibilitatea ca absolvenții care obțin note de 9 și 10 pe tot parcursul școlii, inclusiv cel de practică, să fie încadrați de la început în categoria a IV-a.
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VICTOR CONSTANTINESCU



Dar cei care nu urcă 

pe podiumul 

învingătorilor ?
Spectaculozitatea întrecerilor atletice și mai ales exactitatea matematică cu care se înregistrează fiecare centimetru sau fiecare zecime de secundă te îndeamnă adesea să privești atletismul numai prin prisma cifrelor și recordurilor... Atletismul trebuie privit însă și dincolo de cifrele performanțelor. Cu ocazia întrecerilor republicane atletice de sală rezervate juniorilor, am avut ocazia să constatăm că în activitatea atletică a elevilor dăinuie o „confuzie" pe care încercăm să o elucidăm în rîndurile de față.Atletismul este ușor accesibil elevilor și este practicat în toate școlile noastre, conform prevederilor Ministerului în- vățămîntului. Pentru practicarea probelor atletice sînt prevăzute ore de educație fizică și ore de ansamblu sportiv în toate școlile de nivel mediu, ceea ce contribuie ca o mare masă de tineri și copii să fie inițiați în probele atît de simple și naturale ale atletismului. Aceasta dă caracterul de masă pe care îl are activitatea atletică la noi în școală. Pentru elevii mai dotați, pentru cei ce se remarcă din rîndul zecilor și sutelor de mii de tineri, se organizează competiții cu caracter republican, cum au fost recentele întreceri de la sala Floreasca ale atleților juniori. Aceste competiții se adresează unui număr restrîns de elevi, al acelui pluton al atletismului de performanță.De aceea am rămas surprinși cînd am văzut alături de atleți care ne-au adus satisfacții deosebite, ca de e- xemplu, Erica Stoenescu, Șer- ban Ion, Dan Hidioșanu, Georgeta Cîrstea, Aura Petrescu, Petre Ciobanu, și nume de atleți cu „performanțe" la un nivel cu totul necores- punzător.Orice antrenor care s-a o- cupat de depistarea elementelor cu calități fizice pentru atletism știe -că în orice școa-

toate că în acest an organizatorii au prevăzut pentru participare performanțe standard, stabilite la un nivel deosebit de exigent.„Confuzia" aceasta de a prezenta la concursuri cu caracter republican, juniori care nu numai că nu sînt bine pregătiți, dar nu dovedesc nici cel puțin minimum de calități fizice care să dea chezășia performanțelor viitoare, trebuie combătută. De fapt (de ce nu am arăta), această „confuzie" dovedește lipsa de preocupare pentru depistarea celor dotați la atletism. Practica a arătat că o selecție minuțioasă, pe baze științifice, făcută cu orice școală, oferă e- lemente, care, bine îndrumate, au învins mediocritatea.In altă ordine de idei, după părerea noastră, trebuie combătut și un sistem neregulamentar de desfășurare a competițiilor atletice. Este vorba de calificarea în finală a atleților în probele de alergări. Nu este regulamentar (vezi articolul 19 aliniatul 5 din regulamentul concursurilor de atletism) ca un singur concurent dintr-o serie să se califice pentru finală, deoarece prin aceasta concursul devine un joc de noroc. De altfel la concursul pentru juniorii mari, Istvan Szatmari deși a realizat la 55 m. g. al doilea timp al concursului (7,6 sec.) nu a intrat în finală, avînd „ghinionul" să fie în serie cu cîști- gătorul concursului pentru că conform deciziei neregulamentare a organizatorilor, s-au calificat pentru finală numai primii sosiți. Este drept că la ultimul concurs, organizatorii au înlăturat acest sistem de calificare neregulamentară, însă a- cesta trebuie exclus din orice fel de concurs. Altfel „șansa" sau „aranjamentele" la

La Zagreb au continuat ieri meciurile grupei B din cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață. In primul meci al zilei, pa patinoarul „Șalata" s-au întîlnit echipele R. F. Germane șl României. Partida s-a încheiat cil rezultatul de 4—1 (0—1, 2—0, 2—0) în favoarea hocheiști- lor vest-germani. După cum transmite comentatorul agenției de presă Taniug, hocheiș- tii români au jucat bine doar în prima repriză cînd au și deschis scorul prin Cala- mar. Repriza secundă a aparținut formației R. F. Germane care a marcat de două ori

prin Schlbder și Funk. In repriza a treia jocul a fost foarte dîrz. E- chipa română, prin eliminarea lui Florescu, a jucat în inferioritate numerică timp de 5 minute. Waitl a înscris
Campionatul 

mondial de hocheiun nou gol iar după e- liminarea lui Ionescu, Hanig a mărit scorul Ia 4—1.în următorul meci e- chipa României va juca duminică dimineața cu Norvegia.Alte rezultate din
Turneul IL E. T. A. ia fotbal

1 acesta turneul inter- 
juniori va avea loc 
federației iugoslave

După cum s-a mai anunțai, anul 
național de fotbal U.E.F.A. pentru 
intre 21 și 29 mai in organizarea 
de specialitate. Pentru a participa la acest turneu, echi-„ 
pele selecționate ale României și U.R.S.S. urmează să 
susțină un meci dublu de baraj. Cele două întîlniri vor 
avea loc la 3 aprilie Ia Moscova și respectiv 10 aprilie 
la București. Zilele acestea a fost alcătuit programul 

preliminariilor turneului U.E.F.A. Echipele au fost repar
tizate în 4 grupe. In grupa D, meciurile se vor desfășura, după următorul 
program : 21 mai Subotica : Austria sau Ungaria—Elveția -, Novisad : 
Turcia—U.R.S.S. sau România ; 23 mai Vrbas ; Austria sau Ungaria— 
Turcia ț Crvenka ; Elveția—U.R.S.S. sau România ; 25 mai Subotica : Aus
tria sau Ungaria—U.R.S.S. sau România ; Batea Topola : Turcia—Elveția.

Din fiecare grupă se califică echipa învingătoare. La 27 mai, la Bel
grad vor avea loc semifinalele : echipa învingătoare în grupa A cu cea 
din grupa C și formația câștigătoare din grupa B cu cea din grupa D. 
Finala este programată la 29 mai la Belgrad. In deschidere, se va juca 
meciul pentru locurile 3—4.

Ieri la Teheran, în prezenta unui numeros public, s-a disputat partida internațională de fotbal dintre reprezentativa Iranului și e- chipa Rapid București, întîlnirea s-a terminat la egalitate : 0—0. A- cesta a fost cel de al treilea meci al turneului pe care Rapid București îl întreprinde în Iran. In primele două partide fotbaliștii bucureșteni au făcut

★ ★joc egal (0—0), cu formația Darai și au învins cu 4—1 echipa Ararat. Duminică. Ra
pid va susține al 4-lea meci de data aceasta în compania echipei Djavan.

MIINE, PE STADIONUL DINAMO

• Mîine cu începere de la ora 15,30 pe stadionul Dinamo din Capitală se va disputa o atractivă partidă amicală de fotbal între echipele bucureștene
Dinamo și Steaua. în deschidere, de la ora 14,00, se întîlnesc formațiile de juniori Dinamo București și Dinamo Pitești.

VOLEI: „Cupa campionilor europeni *® Echipa de volei Rapid București susține mîine seară primul său joc din sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni". Voleibaliștii bucureș
teni întîlnesc formația Mladost Zagreb în rîndul căreia activează numeroși compo- nenți ai reprezentativei iugoslave, printre care Urnaut, frații Jan- kovici și Bazdar. Oas

peții au sosit ieri dimineață în Capitală. Meciul se va disputa în sala Floreasca, în- cepînd cu ora 19. Returul va avea loc la 9 martie Ia Zagreb.Goncurs republican de atletismlă ar intra, poate găsi elevi care fără nici o pregătire specială pot realiza rezultate ca acestea : la juniorii mari: 6,8 sec. pe 50 m, (Laurențiu Irimia de la S.S.E. Iași și Ștefan Mustață de la Electropu- tere Craiova) 10.11 m la greutate de 6 kg (Arcadie Szabo de la C.S.O. Baia Mare), sau rezultate de felul acestora la juniorii mici : 3,58 m la lungime (Mariana Bilanca de la C.S.M.S, Iași), 3,75 m tot la lungime (Elena Rusu de la S.S.E. Cluj și Sanda Hășmășan de la Banatul Timișoara), 7,66 m la greutate de 3 kg! (Maria Tebelea de la Liceul „Mihai Eminescu" Iași), sub 5 m la lungime (Petru Coif și Constantin Achiței de la Banatul Timișoara și respectiv C.S.M.S Iași).Exemplele pot continua cu

alcătuirea seriilor vor lua locul principiului. în finală trebuie să ajungă cei mai buni.
SILVIU DUMITRESCU 

antrenor de atletism

• Sala Floreasca 11 
din Capitală găzduieș
te astăzi și mîine un 
nou concurs republi
can de atletism. La în
treceri participă cei

mai valoroși seniori, 
precum și o serie de 
juniori remarcați în 
ultimul timp. în pro
gram figurează probe-

le de 50 ni și 55 m 
garduri, înălțime, lun
gime, prăjină, triplu 
salt, greutate etc.

(Agerpres)

Cursele de viteză oferă dispute pasionante, spectaculoase

Puternicul
mănunchi al hărniciei

(Urmare din pag. I)

Direcția principală: 
o agricultură modernăMecanizare complexă •— chimizare — irigare. Iată piatra unghiulară care duce spre o agricultură modernă. Despre modernizarea agrotehnicii avansate, cooperatorii au purtat discuții vii, însuflețite.
Vasile Szegedi, președintele C.A.P. Sîn- tion, raionul Oradea ; „Anul acesta vom reuși să rezolvăm și problema mult discutată, aceea a îngrășămintelor. Ne-am propus să cumpărăm o cantitate de 6,5 ori mai mare de substanțe minerale față de 1965. în fiecare brigadă se vor îngrășa cu acestea cite 120 hectare.
Dumitru Oros, cooperator C.A.P. Sînico- laul Român: „Cînd faci agricultură cum scrie la carte, nu se poate să nu obții rezultate bune. în brigada în care lucrez pământul rezervat sfeclei de zahăr era de o fertilitate mai scăzută. I-am dat îngrășăminte minerale în mustul zăpezii și l-am lucrat bine și la timp, în loc de 14 000 kg, am obținut 22 000 kg sfeclă de zahăr

la hectar. Acum, în- grijindu-ne de soarta recoltei din acest an, continuăm transportul îngrășămintelor pe cîmp : 26 de vagoane se și află pe teren. Experiența ne este, a- șadar, folositoare.
Traian Durgheu, președintele C.A.P. din Tărian, raionul Oradea: „Nu odată cooperatorii noștri au analizat și dezbătut problema irigațiilor pentru care avem condiții excelente. Noi, de altfel, pînă în prezent, am a- menajat mai bine de 170 de hectare, urmînd ca pînă în 1970 să a- jungem la peste 1000 de hectare teren irigat.Dar posibilitățile nu sînt încă epuizate. Pentru a realiza mai mult ne-am propus să fertilizăm cu îngrășăminte minerale circa 500 hectare, iar cele naturale să le aplicăm pe suprafețele ce urmează a fi însămînțate cu culturi tehnice.
Barna Bancsik, președintele cooperativei agricole „Crișana" din Diosig: „Din documentele de partid reiese clar că o agricultură modernă presupune

printre altele și știința de a folosi cit mai chibzuit, cit mai judicios, fondurile bănești, însemnate fonduri bănești au fost investite în acele ramuri de producție care au eficiență maximă. Pe lîngă însemnate sume din fondurile proprii și din credite investite în sectorul zootehnic, foarte rentabile în condițiile cooperativei noastre, am dat o atenție deosebită și celorlalte ramuri. în 1965, de exemplu, am procurat 160 tone îngrășăminte minerale, motoare, pompe și conducte pentru irigarea unei suprafețe de 10

hectare grădină. Prin folosirea rațională a îngrășămintelor, aplicarea corectă a regulilor agrotehnice, am reușit să obținem anul trecut la porumb 4 000 kg. boabe, la grîu 2 200 kg iar la sfecla de zahăr. mai bine de 31.000 kg la' hectar.în acest an ne-am propus să dăm ) mai mare atenție extinderii micii mecanizări în toate sectoarele. Vom cumpăra îngrășăminte chimice pentru fertilizarea suprafeței de 700 hectare, iar prin folosirea surselor de apă ce le avem vom iriga pînă în 1970 aproape 350 hectare.
In dezbatere: 

Capitolul VCapitolul V al proiectului de statut care după cum se știe se referă la organizarea muncii în cooperativele agricole a fost supus și el unor ample dezbateri. într-a- devăr organizarea muncii în funcție de condițiile specifice, folosirea rațională a forței de muncă în tot cursul anului, repartizarea proporțională a sarcinilor de plan și a mijloacelor de produc

ție pe brigăzi și echipe sînt numai cîteva din elementele vitale ale bunului mers al cooperativei. Dar să dăm cuvîntul cooperatorilor :
Martin Balla — vicepreședinte C.A.P. Pe- riceu :„Veniturile obținute anul trecut din sectorul zootehnic sînt o- glinda bunei organizări a muncii în condiții specifice de producție. La noi, în zoo

tehnie, lucrează o brigadă formată din 78 membri. Animalele pe care le au în grijă sînt împărțite pe grupe și specii. Fiecare cooperator a primit un grafic de producție cu sarcini de plan stabilite pe zile și decade. Urmărirea graficului se face periodic de către consiliul de conducere care analizează realizarea lui, stabilind totodată măsuri pentru o nouă etapă. Buna organizare a muncii în zootehnie a făcut să realizăm peste plan un venit de a- proape 274 000 lei".
Crăciun Tiizes — inginer, cooperativa agricolă de producție din Sîntion, raionul Oradea :„în cursul unui an în anumite perioade de vîrf, sînt antrenați în muncă toți cooperatorii. Pentru ca și în perioada dintre vîrfuri să folosim rațional forța de muncă ne-am o- rientat spre cultura

pa Republicii Sud-Afri- cane. Ieri a fost pauză în grupa A, care se reia astăzi cu meciurile î Canada — Polonia ; Cehoslovacia — Finlanda ; Suedia — S.U.A. ; U.R.S.S. — R. D. Germană.

grupa B : Elveția — Anglia 6—3 (0—3,1—0, 5—0) i Austria— Ungaria 7—2 (0—0,4—1, 3—1).în grupa C reprezentativa Danemarcei a învins eu 9—0 echi-

Oră de botanică la Liceul nr. 4 din Brașov
Foto: S. VIOREL

Ședința Comisiei

permanente C.A.E.R. 
pentru transporturiîntre 22 și 28 februarie 1966, la Moscova s-au desfășurat lucrările celei de-a XXV-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi.La ședință au participat delegați din partea Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovacia, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în calitate de observatori au participat reprezentanți din R. D. Vietnam și Cuba.Comisia a examinat unele măsuri în vederea îndeplinirii recomandărilor Comitetului Executiv al C.A.E.R. în domeniul transporturilor, acor- dînd o atenție deosebită problemelor cu privire la coordonarea planurilor de dezvoltare a transporturilor pe perioada 1966—1970. De asemenea, s-au examinat o serie de probleme referitoare la dezvoltarea pe mai departe a transporturilor internaționale, raportul cu privire la activitatea comisiei pe anul 1965 și alte probleme.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, prietenie și colaborare.

-----------•-----------

SAlWÂTORIREA ACAD.

fi. IONESCU
Vineri după-amiază într-o 

ședință festivă a secției de 
științe agricole și silvice a 
Academiei Republicii Socialis
te România a fost sărbătorit 
acad. G. Ionescu-Șișești, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani.

Despre personalitatea săr
bătoritului ca om de știință, 
pedagog și profesor, au vorbit 
acad Eugen Rădulescu, preșe
dintele secției de științe agri
cole și silvice, acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei, Ion Popescu-Zeletin, 
Vasile Velican și Constantin 
Manolache, membri corespon
denți ai Academiei.

Mulțumind pentru cinstirea 
și prețuirea acordată, a răs
puns acad. G. Ionescu-Șișești. 
Sărbătoritul a fost felicitat 
călduros de cei prezenți, prin
tre care se aflau membri ai 
Prezediului Academiei și alți 
academicieni.

(Agerpres)

legumelor și spre unele culturi tehnice și furajere care sînt rentabile în cooperativă, de exemplu, în afara sfeclei de zahăr, vom cultiva 20 hectare cu cî- nepă, care se recoltează în luna august, perioadă mai puțin aglomerată. Iarna în cooperativa noastră fiecare membru cooperator are posibilitatea să lucreze în medie cîte 3 zile pe săptămînă : la confecționarea paturilor calde, transportul, amestecul și dezinfectarea pămîntului, repararea inventarului etc. Sub conducerea organizației de partid, consiliul de conducere urmărește ca participarea la muncă a cooperatorilor să fie uniformă, să aibă maximum de eficacitate. Adunarea generală a stabilit ca minimum de zile muncă pentru a- cest an să fie 120 pentru bărbați și 80 pentru femei".
Cea mai perfectă 
unitate de măsurăGăsirea celor mai potrivite forme de stimulare a hărniciei, a pasiunii, în obținerea de producții sporite, a stat în dezbaterea ță

rănimii din regiunea Crișana, ca una din coordonatele majore ale muncii în cooperativa agricolă de producție. Retribuția

CINEMATOGRAF!
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încheierea vizitei vicepreședintelui 

tai Executive Federale a R. S. F. IugoslaviaCu prilejul vizitei în țara noastră a vicepreședintelui Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Boris Krai- ger, vineri la amiază Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, a o- ferit un cocteil.Printre invitați se aflau A- lexandru Bîrlădeanu, prim- vicepreședinte al Consiliului de miniștri, Ianoș Fazekaș și Roman Moldovan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Alexandru Boabă, Ghe- orghe Cioară, Constantin Scarlat, Alexandru Senco- vici, miniștri, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere, ziariști.
★Vineri după-amiază a părăsit Capitala Boris Kraiger,

vicepreședinte al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia care, la invitația prim-vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republi- i cii Socialiste România, Ale- • xandru Bîrlădeanu, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salu- i tat de Alexandru Bîrlădeanu, | precum și de Emil Drăgănes- cu și Constantin Scarlat, miniștri, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, Aurel Groapă, adjunct al ministrului industriei chimice.Au fost prezenți Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membrii ambasadei. (Agerpres)

TOM JONESrulează la București (orei» 9.15: 12; 15,30; 18,15; 21) i Gloria (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,’30), Tomis (orei» 9,30; 12,15; 15; 17,45; .20,30), Aurora (orele 9,30; 13,15;15,30; 18; 21).
A FOST CtNDVA HOȚ rulează la Patria (orele 9;11,15; 13,45; 16,15; 18,45;21.15) .
PROCESUL ALB — cinema
scop rulează la Excelsior (orele 9,45; 12,30; 15; 17,45;20.30) , Melodia (orele 10; 12,30; 15,30; 18: 20,30).
GUSTUL MIERIIrulează la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30;20.45) , Bucegi (orele 10; 12.15; 16; 18,15; 20,30).
FATA DIN JUNGLĂrulează la Modern (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
WINNETOU (seria II-a) — 
cinemascoprulează la Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Grivița (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45;21.15) , Lira (orele 10; 12.15: 17; 19; 21), Clubul „Uzinelor Republica" (orele 14; 16,15; 18,30; 20,45).
IN PUSTIUL PATAGONIEI rulează Ia Capitol (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;20.30) .
ANI CLOCOTITORIrulează la Republica (orele 9; 11,30: 14; 16,30; 19;21.30) .
CINE EȘTI DUMNEATA 
D-LE SORGE?rujează la Lumina (orele 9.30; 12,15; 15; 17,45;20.30) .
VIZITArulează la Buzești (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),Popular (orele 10,30; 16,15; 18,15; 20,30), Victoria (orele 9,30; 11,45; 14,000: 16,15;18,45; 21).
AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE rulează la Union (orele 15; 17; 19; 21), Rahova (orele 16; 18,15; 20.30),
COMOARA SUBTERANĂ — 
ÎN COSMOS — TREPTE 
SPRE LUMINĂ — NUNTA 
ȚĂRĂNEASCĂrulează la Timpuri noi (orele 10—21 în continuare).
CRIMINALUL IN VACAN
ȚĂ rulează la Miorița (orele 9.45; 12; 14; 16.15; 18,30:20.45) , Floreasca (orele 10; 12; 14; 16; 18, 20.30).
DUMINICĂ LA ORA 6Convenție între guverneleRepublicii Socialiste România și U. R. S. S.La 4 martie a.c., la Ministerul Afacerilor Externe s-a semnat o Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea vizelor1 de intrare-ieșire pentru călătoriile oficiale și călătoriile particulare în vizită la rude și prieteni, precum și a vizelor de tranzit.

în numele guvernului român, Convenția a fost semnată de Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar în numele guvernului sovietic, de A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. în Republica Socialistă România.Convenția va intra în vigoare după aprobarea ei de către guvernele celor două țări.
Sosirea delegației R. P. 

la Congresul de înființare 

Naționale a Cooperativelor Vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a R. P. Albania, condusă de Llambro Duka, președintele Departamentului agriculturii de pe lîngă Consiliul de Miniștri, pentru a lua parte Ia lucrările Congresului de înființare a Uniunii Naționale a cooperativelor agricole din Republica Socialistă România.La sosire, pe aeroportul
suplimentară, preconizată de documentele de partid, a fost primită cu aprobare unanimă, ea însemnînd încă un stimulent în munca țăranilor cooperatori.

Maria Sabău — inginerul cooperativei a- gricole din Tileagd : „în cooperativa noastră retribuția suplimentară s-a aplicat anul trecut în sectorul vegetal doar pentru 87 ha cultivate cu porumb. Am reușit să-i convingem pe membrii cooperatori despre avantajele a- cestei forme. Producția planificată a fost depășită cu peste 300 kg porumb boabe la hectar din care 40 la sută li s-a dat ca retribuire suplimentară. Asemenea încercări s-au făcut și în zootehnie. Rezultatele obținute i-au determinat pe membrii cooperatori să ceară — în 1 spiritul proiectului de statut— extinderea acestei forme de retribuire a muncii, ceea ce s-a și hotărît; în acest an vom aplica retribuția suplimentară pentru întreaga suprafață de porumb, floarea-soa- relui, grîu și grădină, ca și în sectorul zootehnic".
Iosif Conta — șef de echipă la cooperativa agricolă de producție Cauaceu : „Toți membrii din echipa pe care o conduc au primit pentru depășirea producției retribuție suplimentară la cultura porumbului. Cooperatorii Clara Szabo, Ga- vril Chiș și alții au primit fiecare retribuție suplimentară. Aplicînd

ruleazâ Ia Doina (orele11,30:20.30).
DEPĂȘIREA

13,451 16, 18,151
rulează la Giulești (orele

Albania 
a Uniunii 
AgricoleBăneasa, membrii delegației au fost întîmpinați de David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, Mihai Ubornyi, din partea Comisiei de organizare a Congresului, Nî- codim Dăianu, director general în Gostat.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Albania la București.

10,30: 15,30: 18 : 20.30). Feroviar (orele 9; 11,15:13,45; 16.15; 18,45: 21).
STEAUA BALETULUIrulează la Centrat (orele 10; 12; 14; 16,30: 18.30;20,30), Volga (orele 10: 12; 14,30; 16.30, 18,30; 20,30).
PINGUINULrulează la Dacia (orele 9.30 —14 (în continuare 1,16,15; 18,30; 20,45), Pacea (orele 16; 18; 20). Crîngași (orele 15,30; 18).
TRAGEȚI ÎN STANISLASrulează la Unirea (orele 11; 1.6; 18,15; 20,30). Cotroceni (orele 16; 18.15» 20.30)
CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANErulează la Flacăra (orele 10; 15; 17,45; 20,30). Drumul Sării (orele 15; 17.3020).
CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILORrulează la Arta (orele 10; 12,30; 15; 17.30; 20). Flamura (orele 10; 12; 16; 18; 20).
SAȘA rulează la înfrățirea între popoare (orele 13,45; 15,45; 18; 20,15).
OLD SHATTERHANDrulează la Moșilor (orele 11: 15.30; 18: 20.30).
PROCESUL DE LA Nt'RN- 
BERG — ambele seriirulează la Viitorul (orele 15; 19).
MUNCILE LUI HERCULE rulează la Colentina (orele 13.30; 15,45; 18: 20).

(Agerpres)
retribuția suplimentară, membrii cooperatori au fost cointeresați să pxecute lucrările la timp și de calitate mai bună. Dacă în anii trecuți, cînd nu

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANOrulează la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

se aplica acest sistem de retribuție, o prași- lă manuală de porumb se executa în 13—14 zile, în anul 1965 o prașilă s-a făcut în mai puțin de 6 zile.
In fiecare vatră 

o cloșcă cu pui de aurCam așa s-ar putea rezuma succint și sugestiv ideea atît de prețioasă dezbătută de cooperatorii agricoli din țara Crișurilor : în fiecare vatră de sat există sumedenie de rezerve încă nefolosite — adevărat tezaur pentru dezvoltarea cooperativelor.
Iuliu Gerzon — președintele C.A.P. din Tarcea, raionul Mar- ghita :

„O deosebită atenție acordăm în cooperativa noastră valorificării terenurilor slab productive situate în pante. Pînă în prezent am plantat cu pomi 20 hectare iar cu viță de vie alte 20. Pentru anul acesta ne-am propus să recuperăm alte 30 hectare pe care le vom planta cu vii și livezi.
Inginer Ștefan Ța-

poș — președinteleC. A.P. Soeodor, raionul Criș.„La noi, Ia Soeodor, aproape 400 de hectare suferă din cauza stagnării apei pe o perioadă îndelungată. Dar o situație asemănătoare e- xistă, și la Siclău, comună vecină cu a noastră. Luînd cunoștință cu deosebită satisfacție de proiectele de statut ale cooperativelor de producție și ale uniunilor cooperatiste am des- cutat foarte mult despre prevederile în legătură cu organizarea unor acțiuni de interes comun. Si am hotărît de comun acord ca împreună cu i specialiștii din unitățile noastre și cu sprijinul celor de laD. G.A. antrenînd și pe cooperatorii din Grăniceri, să înlăturăm e- fectul negativ al apei.
-fc ——— I nil ■UJKIIII— III UIIIB

Acestea sînt doar o parte din preocupările si 
gîndurile inspirate țăranilor cooperatori din 
țara Crișurilor de înțeleptele documente de partid 
care prevăd clar și științific dezvoltarea pe o nouă 
treaptă a agriculturii noastre. Și, iie că au încolțit, 
fie că au prins viață, fie că încă dospesc de sevă în 
focul viu al discuțiilor, așa cum dospește bobul de 
grîu pe cîmpia albă, ele se unesc într-un mare și 
puternic mănunchi menit să rodească înzecit și în
sutit, să facă ogoarele mai fertile, să sece mlaștini 
și să nască grădini, să înflorească zece știuleți pe 
o tulpină, să fie paiul cit trestia și spicul cît vra
bia.,.

Da, este emoționant să privești înapoi, să vezi 
de unde ai plecat și unde al ajuns ; dar este tot 
atît de emoționant să privești înainte, să vezi un 
drum larg deschis și să știi că pășești cu siguranță 
si încredere spre mai bine.
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de Teodor Mazilu
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Tînăra X e — așa cum re
cunoaște, de altfel, și ea cu 
mîndrie — „o figură origi
nală".

Ea e spontană — ea n-as
cultă de nimeni, ea face nu
mai ce-i trece prin cap.

N-ar fi cine știe ce nenoro
cire dacă tînăra X ar face 
doar ce-i trece prin cap. La 
urma urmei spontaneitatea 
nu-i deloc un păcat; nenoro
cirea e că prin cap nu-i trec 
decît tot felul de neghiobii.

Cum îi trece prin cap o ne
ghiobie, cum o și pune în apli
care. Că așa e ea, naturală și 
spontană din fire, bat-o no
rocul s-o bată...

Stă tolănită într-un fotoliu 
și-o idee își face loc în capul 
ei. „Ce-ar fi să mă mai mărit 
o dată?" Tînăra X se gîndește 
la posibilitatea unei căsnicii 
ca la un spectacol pe care se 
întreabă dacă să-l vadă sau 
nu. „Așa, să mai schimb puțin 
ambianța. Are și căsătoria a- 
vantajele ei. Nu-i o idee 
măritișul".

Pretendenții la viitoarea 
ricire sînt aleși cu aceeași
neșă grijă........De data asta ar
fi bine să mă mărit c-un băr
bat mai meditativ... Data tre
cută era Unul prea gălăgios și 
nu era bine".

Tînăra X caută la telefon 
pe bărbatul meditativ. Neno
rocire : bărbatul meditativ era 
în deplasare — în interes de 
serviciu — la Mediaș...

Tînăra X se grăbește să se 
liniștească :

— Dacă mă iubea nu pleca 
în deplasare...

Dar la gîndul măritișului 
tînăra X tot nu renunță. „în 
cel mult o săptămînă vreau să 
fiu la casa mea". Renunță însă 
în schimb la ideea unui băr
bat meditativ... Decît unul 
meditativ, mai bine rinul ex
pansiv...

Dă telefon expansivului. Ex
pansivul, ca orice expansiv, 
nu era, bineînțeles, acasă... 
„Unde-o fi umblînd, derbe
deul ?“

Renunță și la meditativ, 
renunță și la expansiv, dar la 
măritiș tot se mai gîndea. îi 
trece prin cap o fracțiune de 
secundă să renunțe, dar re
pede se liniștește : „Nu... Mă 
duc mîine la film. Azi mă mă
rit".

Ce-i drept și ideea de a 
merge la un film o ispitea : 
„Sau să mă duc azi la film și 
să mă mărit mîine... Dar dacă 
nu găsesc bilete ?...“

Dă telefon bărbatului con
templativ.

în sfîrșit — contemplativul 
era acasă. Tocmai admira îm
preună cu niște rude din pro
vincie un apus de soare.

Bucuroasă că l-a găsit aca
să, tînăra X devine dramati
că. Aproape că plînge la apa
rat.

— Trebuie neapărat să te 
văd. Vreau să-ți vorbesc.

Contemplativul se urcă în
tr-un taxi și vine punctual la 
întîlnire.

— M-am plictisit să trăiesc 
singură... Aș vrea să simt pe 
cineva alături 
ești singurul 
încredere...

în timp ce 
convingător, 
gîndea la filmul pg ecran lat 
pe care îl pierduse. „Păcat că 
nu m-am dus la film. Am au
zit că are o montare...“

...Contemplativul îi ceru 
mîna.

Tînăra X roși și consimți.
După zece zile — tînăra X 

ședea în locuința soțului și 
medita. Băuse trei cafele, răs- 
foise trei reviste de modă, dar 
tot se plictisea de moarte. Ii 
venise o idee năstrușnică, me
nită să-i alunge plictiseala. 
„Ce-ar fi să divorțez... ? în 
fond de ce n-aș divorța?! De 
omul ăsta nu mă leagă nimic. 
Omul ăsta mi-e un străin".

încîntată ca de-o șotie, scri
se un bilet și îl așeză pe mă
suță, să-l vadă contemplativul 
de cum se întoarce acasă :

„Am plecat la mama. Nu te 
iubesc. Iartă-mă“.

Din plictiseală s-a măritat, 
din plictiseală a divorțat.

Mama nu se miră cînd o 
văzu întorcindu-se cu baga
jele. Dimpotrivă — o admiră 
chiar. „Vai ce nebunatică e... 
Ce repede se plictisește ea de 
orice".

își desface bagajele și-și ex
primă sintetic nenorocirea :

— Mamă, așa sînt eu con
struită... De orice mă plicti
sesc foarte repede... Așa e na
tura mea... Nu pot să mă 
schimb...

După citeva zile — lenea 
naște o altă idee. „Ce-ar fi 
să-mi mai încerc o dată noro
cul ?“ Dar programul nu era 
bine stabilit. „Să-l cer de băr
bat pe expansiv sau mai bine 
să mă duc la coafor ? în de
finitiv... sînt tînără".

Atunci am intervenit eu, am 
deschis ușa și am strigat :— Nu te mărita, dragă fată. 
Mai bine du-te la coafor.

...Și s-a dus...

Hipnopedia — metoda care 
permite instruirea în timpul 
somnului — suscită un inte
res crescînd. S-a constatat, în- 
tradevăr, de mult timp, că o - 
mul este capabil să perceapă 
și să-și amintească în anumite 
condiții ceea ce i s-a spus în 
timpul somnului natural sau 
artificial (narcoza).

Metoda a fost aplicată de 
mult, în Orient. Există măr
turii care arată că indienii 
care practicau yoga conside
rau că asimilarea unor texte 
dificile în timpul somnului 
este o metodă ideală de antre
nare a memoriei. . Fachirii 
hinduși își adormeau elevii 
pentru a-i învăța unele exer
ciții dificile care necesitau o 
mare atenție și o foarte bună 
memorie.

In occident, această metodă 
a fost folosită pentru prima 
oară în anul 1922 de un profe
sor de radiofonie de la școala 
navală din S.U.A. : ofițerilor 
elevi li se preda codul tele
grafic în timpul somnului. Co
dul le era transmis prin căști 
telefonice.

In ultimii ani, experiențele 
au fost reluate în numeroase 
țări. In Franța hipnopedia a 
fost aplicată recent în masă 
la baza de antrenament de 
vară Carpiquet. Se citează ca
zul unor persoane care au în
vățat limbi străine în citeva 
săptămâni cu ajutorul hipno
pediei.

In U.R.S.S. un grup de cer
cetători, printre care N. Zava
lova, E. Kaplan, V. Lebedeva 
și L. Bliznicenko au între
prins o serie de experiențe in
teresante în domeniul hipno
pediei. Iată una din acestea. 
Persoanele doritoare citeau 
înainte de a se culca o lecție 
pentru învățarea unei limbi 
străine. Ele dormeau cîte 8

ore. După ce adormeau, de 
două ori în timpul nopții, 
timp de 22 de nopți în șir un 
magnetofon rostea cîte 30-35 
de cuvinte și expresii pe care 
pacienții doreau să le memo
reze. La deșteptare ei le cu
noșteau.

Un grup de persoane su
puse acestor experiențe, a 
reușit după 44 de ore de mun
că în 
nopți 
limbă 
bătut 
versității din Kiev care după 
28 de zile și 28 nopți de „curs“ 
a fost asimilată unui absol
vent al anului l de engleză : 
poseda cunoștințele corespun
zătoare unui curs universitar

timpul zilei și 49 de 
să treacă examenul de 
străină. Recordul a fost 
de o studentă a Uni-

pedia ? Cum 
fixarea noțiunilor în timpul 
somnului ? Fiziologii au de
monstrat că deși creierul lu
crează ca un întreg, starea lui 
funcțională nu este aceeași în 
fiecare moment. în timp ce 
unele sectoare ale scoarței ce
rebrale sînt în fază de inhibi
ție altele sînt în stare de ex
citație. Cu alte cuvinte, creie
rul se poate odihni și activa 
simultan. Și în timpul inhibi-

PE TEME ȘTIINȚIFICE
de 120 de ore. La centrul de 
cercetări atomice de la Dubna 
după un ciclu de 35 de lecții 
de hipnopedie peste o mie de 
cercetători și-au însușit în 
medie un vocabular de 1 000 
de cuvinte.

Experiențele arată că în 
etapa actuală s-a ajuns la 
memorarea ‘a 50 de cuvinte și 
expresii străine pe noapte. 
Specialiștii consideră, însă, că 
se va putea ajunge la 200 sau 
chiar 400, respectiv vocabula
rul anual de limbă străină al 
unui elev din clasa a VIII-a. 
Evident hipnopedia nu se va 
limita numai la studiul limbi
lor străine. Primele încercări 
cu formule matematice, date 
și noțiuni tehnice au dat re
zultate pozitive.

Problema care se pune este 
pe ce lege se bazează hipno-

ției, generalizate în somn, se 
mențin zone izolate de exci
tație, „focare de veghe". Toc
mai acest fenomen explică 
posibilitatea perceperii verba
le în somn.

Din cele de mai sus se în
trevăd și alte probleme la 
care oamenii de știință mai 
au de răspuns. De exemplu : 
în ce măsură și în ce mod 
participă diferite procese și 
stări psihice neconștientizate 
în cursul învățării ? In ce mă
sură pot fi folosite „focarele 
de veghe" din timpul somnu
lui fără a dăuna organismu
lui ?

Deși se admite teoretic că 
aplicarea hipnopediei nu pro
duce oboseală, totuși din 
punct de vedere fiziologic este 
cu neputință să nu determine 
oboseala celulelor cerebrale

aflate în activitate. Faptul 
persoanele cărora li s-a apli
cat hipnopedia au declarat că 
somnul cu „cursuri" a fost la 
fel de „reparator" ca și cel 
normal nu este un criteriu 
științific. A nu simți oboseala, 
nu înseamnă a nu fi obosit. 
Această latură a problemei 
mai necesită numeroase cer
cetări, înainte ca hipnopedia 
să poată fi aplicată. Impor
tanța biologică a somnului, 
rolul său protector asupra sis
temului nervos, este prea mare 
pentru a se putea renunța la 
el cu ușurință.

In afară de aceasta, este de 
luat în seamă, reacția indivi
duală. Nu toate persoanele 
sînt capabile să fie instruite 
cu ajutorul hipnopediei. Mulți 
au un „somn greu" și nu aud nimic din ceea ce se trans
mite, iar alții dorm atît de su
perficial încît se trezesc în 
timpul lecțiilor și nu mai pot 
adormi.

Oricum, hipnopedia merită 
toată atenția și este de aștep
tat că studiile care se vor face 
în continuare vor duce la 
descoperiri. în orice caz, 
trebuie să ne închipuim 
vom ajunge să ne culcăm 
o ureche și să ne trezim dimi
neața savanți. în așteptarea 
perfecționării hipnopediei tre
buie să continuăm, deci, cu 
perseverență studiile, dat fiind 
că timpul pierdut nu se poate 
recupera în nici un caz prin 
„cursuri" învățate... dormind !

Dr. EM. ROMAN

noi 
nu 
că 
pe

superioară. In „Procesul 
Mihu Iulian a știut să evi- 
anumită încrincenare tra- 
atît de speciiică filmelor 

anterioare (de altfel toate

k
1

r-unul din laboratoarele Fabricii de medicamente „Galenica" din Capitală

SUFLETE DE HÎRTIE
(Urmare din pag. I)de grea este situația lor încît renunță la copil ?Iată ce am aflat.La data nașterii fetiței, D. Nina nu era căsătorită. Era numai prietenă cu actualul ei soț și, deși era studentă, a ho- tărît să aducă pe lume un copil, căruia tatăl i-a dat, încă de atunci, numele său. „Subsemnata Nina C., scria ea în 1964 într-o cerere adresată Casei copilului nr. 1, vă rog să luați în creștere pe fetița mea. Solicit aceasta în interesul continuării studiilor la facultate, avînd în vedere că nu mai am decît anul acesta și cel viitor".Cu omenească grijă și înțelegere, statul a ajutat-o astfel pe tînăra mamă. „Anul acesta și cel viitor" au trecut repede, ea a terminat facultatea,

s-a căsătorit cu tatăl copilului, sînt acum, amîndoi... profesori !Așa cum era și firesc, în a- nul absolvirii, conducerea Casei copilului îi aștepta pe cei doi părinți să-și reia fetița a- casă. Spre mirarea tovarășilor, ei n-au dat însă nici un semn de viață. „Le-o fi mai greu la început", și-au zis, cu aceeași înțelegere, tovarășii. Dar lunile treceau, a trecut anul — mama și tatăl uitase- ( ră de copil. Au început scriso- S rile de căutare, a început de- - pistarea („părinții" au aranjat I așa lucrurile încît adresele e- ■ rau foarte neclare). Pînă la urmă au fost găsiți.Mama a declarat că nu mai vrea să crească „un copil pe 
care atîta timp l-a crescut sta
tul". Și, ca urmare, au trimis Casei copilului respectiva cerere 1

O cerere este un mijloc de comunicare a unor dorințe o- menești, îmi veți zice, și veți avea dreptate....Dar hîrtia pe care un tată și o mamă au scris necrezutul și neomenescul gînd ? Ce este hîrtia aceasta ? Ce sînt cei care o înegresc cu fraze, de asemenea inumană superficialitate sufletească ? Suflete de hîrtie !

petrecut o evoluție nutul și științifice aceea a celor 40 de secole anterioare ! De două decenii o- menirea stăpînește izvoare de energie care întrec de multe milioane de ori pe clasice; „viteza limită" de mult încă era de 700 pe oră, azi mijloacele de municare cosmică au ajuns la 30 000 de km pe oră. Securitatea aparaturii electronice este azi de 10 ori mai mare decît în urmă cu 10-ani; cu ajutorul ciberneticii, justarea ma- nipulafiilor logice s-a ameliorat de la o miime de secundă la o miliardime de secundă; procentul muncitorilor în domeniul științei crește în țările progresate aproximativ cu 2 pe an.E clar pentru oricine că s-a produs o deplasare fundamentală spre științele exacte și aplicate.Studentul cînd pășește înalte devine tei. Dar putem admite ca el, din capul locului, să pornească pe o linie de specializare și chiar ultraspecializare ? El nu este numai omul unui orizont îngust de tehnicizare, ci este și om de cultură. îi revine acest rost în cadrul societății noastre, care ea însăși are un orizont cultural, cu toiul altul decît îl avea cu 20 de ani în urmă. Cultura generală a maselor muncitoare se ridică în mod decisiv. Nu numai a celor de la socialist, primul și tant factor culturii, mileze, misiuni, cultura voie să piu, ci opera de asimilare cu un pas înainte, adică să o potrivească vieții noastre culturale proprii, culturii noastre naționale. Prin filtrare, ea trebuie să devină o potența proprie, cu o notă proprie, să fie organic încadrată în specificul nostru național și în felul acesta să se impună, cu un aspect ginal, în marele mozaic culturii universale.De bună seamă că cină a studentului însușească temeinic le teoretice și practice ale ramurii speciale ale științei căreia i s-a dedicat. Dar făcînd numai atît, el își limitează implicit zona orizontului, a perspectivei din care știe să privească înainte. în momentele de intensă receptivitate a tinereții, cînd impresiile primite sînt vii și se ancorează profund, el trebuie să se orienteze spre ceea ce este cuprins în noțiunea de umanism. în linii mari, sintetice, el trebuie să cunoască și să urmărească tot ceea ce preocupă intelectualitatea de azi. Matematicianul, fizicianul, chimistul, medicinistul trebuie să înțeleagă că el este om între oameni și nu poate să acționeze dacă nu vede în cuprinzător ceea mîntă umanitatea, arta, științele sociale, mai filozofia mînă o de altă lolog, științele neral, : poate să ignoreze saltului nemaipomenit al o- menirii de azi este făurită în mare parte de progresele științelor exacte și ale tehnicii. Și pentru el lectura unor periodice care îmbrățișează toate aspectele mișcării științifice actuale trebuie să devină o necesitate. De bună seamă ni se va pune întrebarea :

ta- ma- să ciș-
mai cele nu km co-

din momentul pe poarta școlii un om al știin-

oraș ci și a satului Specialistul cel mai de răspîndire trebuie vederea ce-iEl înceea mondială, dar o pastișeze pur trebuie să mergă

devine impor- a să asi- acestei oferă nu are r și sim- în

ori-alsar-prima este să-și elemente-

mod ce fră- Literatura ales ră- Pe fi-nu trebuie să-i terra incognita, parte, studentul cel care urmeazăistorice și, în ge- științele sociale, nu că istoria nemaipomenit al

PROCESUL ALB“
espre actualita
tea marilor te
me în cinema
tografie am mai 
avut prilejul să 
discutăm la a- 
ceastă rubrică 
cu ocazia pre
mierei filmului 

„Cartierul veseliei". Constatam 
atunci ca și acum că marile 
teme rămin intr-adevăr o pre
zență mereu actuală pentru e- 
cranul românesc care are da
toria de a evoca luptele desfă
șurate de popor pentru liberta
te, luptele clasei muncitoare 
conduse de partidul comunist 
pentru descătușarea socială 
sau, in cazul filmului „Procesul 
alb", pregătirea și desfășurarea 
insurecției armate de ia 23 
August, situată pe fundalul stă
rii de spirit revoluționare a 
poporului iomân.

Noul film al regizorului Mihu 
Iulian i-a surprins pe unii din 
cei care îi cunoșteau creația 
anterioară, dominată de un 
dramatism febril („Viața nu 
iartă" sau „Poveste șentimenta- 
lă"). Unii spectatori se aștep
tau și de data aceasta la un 
film monocord dramatic. Și totuși, stilistica nouă a regizoru
lui Mihu Iulian nu trebuie să 
mire pe nimeni. Regizorul a 
rămas pe mai departe fidel 
dramatismului interior al po
vestirii, anumite sensuri tragi-

ce ale existenței umane fiind și 
acum prezente în filmul său. 
dar toate acestea sint tratate 
de pe o poziție nouă și calita
tiv 
alb" 
te o 
gică 
sale 
reușite și purtînd pecetea unei 
personalități artistice profun
de). Determinantă în abordarea 
acestei noi maniere a fost co
laborarea regizorului cu scrii
torul Eugen Barbu, care i-a 
furnizat scenariul 
după cum se știe, ca o versiu
ne liberă și cinematografică — 
un cine-roman — a propriei 
sale cărți: „Șoseaua Nordu
lui"). Realizînd o adevărată 
cronică a zilelor dinaintea dez
lănțuirii insurecției armate, ci
neaștii aduc pe 
patriotice care 
acest . act istoric, 
muniști. precum 
tdnțil celorlalte clase și pături 
sociale proqresiste ale vremii.

Alături de comuniștii care în
deplinesc cu riscul unor mari 
primejdii directivele conduce
rii de partid, pentru eliberarea 
tării de sub jugul fascist, apar 
ofițerii patrioți, masele sătule 
pină peste cap de dictatura 
fascistă. Adeseori protestul oa
menilor simpli ia forme publice 
traduse în film uneori și în di
alogul scris cu vervă de Eu-

(realizat.

ecran forțele 
au infăptuit 
luptătorii co
și reprezen

gen Barbu, în expresii de o 
rară plasticitate și savoare. Fil
mul prezintă realist instituțiile 
represive ale dictaturii fascis
te, demnitari antonescieni mai 
mari sau mai mici, dar lipsiți în 
mod egal de scrupule, de ome
nie.

Ca spectacol cinematografic, 
filmul lui Mihu Iulian prezintă 
citeva particularități interesan
te. Una din acestea o constitu
ie simbioza accentelor tragice 
cu cele comice. Tragedie în 
stare pură nu există, după cum 
nu există nici comedie în stare 
pură. Amestecul ciudat de tris-

doplat scheletul filmului de a- 
venturi. Este numai o impresie 
superficială. Filmul nu face — 
in fond — decît să consemneze 
cu același realism amintit în
suși ritmul febril al evenimen
telor vremii. Activitatea cons
pirativă intensificată a comuniș
tilor și tuturor forțelor patrioti
ce, înfăptuirea unor acte de sa
botaj îndreptate împotriva ma
șinii de război hitleriste, sus
tragerea de sub nasul nemților 
a unor mari cantități de arme, 
iată atîtea elemente cu un di
namism propriu. Aceste atribu
te aseamănă filmul „Procesul

înalte conștiințe și morale. 
Decența morală nu-1 părăsește 
pe Matei (unul din eroii comu
niști ai filmului) nici chiar a- 
tunci cînd discută cu colegul 
său de cameră despre aventura 
nu tocmai sobră cu o cîntărea- 
ță. (De altfel, întreaga desfășu
rare a acestei idile — mai pu
țin obișnuită în filme de acest 
gen — se consumă la un grad 
înalt de decentă).

Cineaștii au o deosebită ști
ință a evocării epocii. Unul din 
mijloace îl constituie dialogul 
care aduce la urechile spectato
rului contemporan, limbajul a- 
nilor ’44 (de altfel, în acest film 
— dialogul constituie și un in
teresant mijloc de portretiza
re. Intr-un fel vorbesc zbirii si
guranței, în altfel micii burghezi 
și cu totul altfel eroii comu
niști). Printre scenele reușite ce

CARNET CINEMATOGRAFIC
tețe și veselie, de amărăciune 
și rîs este apanajul vieții. A 
consemna firesc acest adevăr 
înseamnă a reflecta în mod 
realist viața pe care o descrii. 
Tocmai din această înțelegere 
realistă provine — după păre
rea noastră — farmecul cu to
tul aparte al evocării eveni
mentelor prin filmul „Procesul 
alb".O altă particularitate a fil
mului este cea a ritmului sus
ținut, neobișnuit pină acum în 
filme cu o tematică similară. 
S-ar părea, la o privire mai pu
țin atentă, că realizatorii au a-

aparent cu Ulmul 
ritmul și acțiunea 
proprii, adevărate 
confinut dramatic 

adoptarea unei

alb" numai 
de acțiune, 
sa fiindu-i 
probleme de 
și nicidecum 
formule exterioare.

Interesante reflecții prileju
iesc eroii comuniști din film. 
Ei sînt oameni ca toți ceilalți, 
cu calități dar și cu slăbiciuni 
inerente apartenenței de genul 
uman. Și totuși, la fiecare re
plică și acțiune simți că aceștia 
au ceva cu totul și cu totul 
deosebit de semenii lor, o cali
tate care îi face să aparțină li
nei înțelegeri mature, unei

ne plantează în epocă se nu
mără cea din cinematograful de 
cartier ca cabotinajul progra
melor de revistă,' cele din ho
telul din Piatra Olt, peronul 
Gării de Nord, barul de noapte 
etc. Capacitatea 
cineaștilor se 
de-a-ntregul în 
la Piatra Olt, în
feroviari sînt arătați în semni
ficative acțiuni patriotice.

Ca profesionalitate, filmul o- 
feră un decupaj ritmat, o aten
tă muncă cu actorul, ca și o 
judicioasă preocupare pentru 
detaliul semnificativ. (De pildă,

evocatoare a 
dovedește pe 
secvențele de 

care muncitorii

secvența din adăpost, dinco- 
de primul plan al acțiunii se 

vede o despărțitură a beciului 
in care stau la masă cîțiva 
gătași. Aceștia au mobilat 
ciul, lăcîndu-1 sufragerie, 
chină cupe cu șampanie și 
cultă muzică clasică!) Remar
căm cu plăcere, în filmul „Pro
cesul alb", utilizarea mijloace
lor pe care le oferă montajul 
din planuri scurte (filmul ni 
se pare a avea cele mai multe 
tăieturi 
cele 
noi), i mai 
l-am < 
tentic
Iulian și colaboratorul său pen
tru imagine au preferat poten
tele montajului în locul beției 
mișcărilor de aparat care de la 
o vreme au devenit o modă. 
Constatăm din nou (pentru a 
cita oară ?) că dispunem de un 
front actoricesc extrem de do
tat. Trebuie să notăm neapărat 
cu majuscule numele interpre- 
ților acestui film: Iurie Darie, George Constantin, Toma Cara- giu, Gh. Dinică, Marga Barbu, Neli Nicolau-Ștefănescu, Gina Patrichi, Gyorgy Kovâcs, Jean Constantin (un debut cu totul 
deosebit) și alții. Desigur, nu 
pe de-a-ntregul filmul lui Mihu 
Iulian e scutit de „eclipse”. Pe 
alocuri, pentru a se asigura rit- 
marea filmului se fac concesii

în 
lo

bo
be- 
în- 
as-

de montaj din toate 
realizate pină acum la 

ceea ce îi asigură nu nu- 
ritmul sus(inut pe care 

amintit, ci și o frazare au- 
: cinematografică. Mihu

clarității epice, iar uneori spec
tatorul este frustat de înțelege
rea unora din mobilurile acțiu
nilor siguranței. De ce trebuia 
neapărat omorît Dumitrana 
chiar in condițiile cînd șeful 
siguranței era convins că-și va 
găsi refugiul la Madrid ? (Mă 
rog, spectatorul poate presupu
ne că Dumitrana era în posesia 
unor informări compromițătoa
re pentru slujbașii siguranței. 
Dar aceste fapte le știa oare 
numai Dumitrana ? Numai el 
prezenta o primejdie pentru a- 
ceștia ? Sau e vorba numai de 
o răzbunare personală ?). Unul 
din momentele izbutite ale fil
mului, ca travaliu cinematogra
fic — pătrunderea în comanda
mentul german — rămîne peri
feric acțiunii, creînd chiar con
fuzii. Spectatorul se întreabă 
(și pe bună dreptate) la ce tre
buia depus atîta efort pentru 
un simplu scurt-circuit care a 
stins lumina în comandamentul 
hitlerist pentru <

„Procesul alb" 
certitudine — o 
tografică care 
filme anterioare 
torie". „Moara cu noroc". „Tu- 
dor“, „Pădurea Spînzuraților", 
„Duminică la ora 6" marchea
ză maturitatea filmului româ
nesc.

cîteva minute. 
' rămîne însă o 
' operă cinema- 

alăturată unor 
ca „Scurtă is-

ATANASIE TOMA

cum este cu putință ca ardent, supraaglomerat cu terialul de învătămînt, tină pasul pentru ca să-și tige acest vast univers spiritual ? Este posibil. Printr-o lectură organizată, (zilnic, de măcar o jumătate de oră) studentul poate să acumuleze sistematic (fără a se pierde în detalii, ci în mod sintetic) acea spiritualitate cuprinzătoare de care are nevoie pentru ca să devină un factor cultural plurivalent în viata socială.Avem destule exemple trecutul culturiiEminescu, poet și filozof, era profund ancorat în viața științifică a epocii sale. Lucian Blaga avea o pregătire biologică care se apropia uneori de nivelul cunoștințelor unui om de știință creator în domeniul științei despre viață. Victor Babeș, care este unul din întemeietorii microbiologici și imunologiei moderne, a avut preocupări de poet și a fost un filozof materialist de o adîncime pilduitoare. Dar să luăm cel mai strălucit exemplu din istoria culturii românești, pe omul de știință cuprinzător, gînditorul și adîn- cul cunoscător al artelor, creator si îndrumător, loan Can- tacuzino. Iată tabloul personalității umaniste a acestei figuri atît de armonioase a vieții intelectuale românești. Citez din cartea lui Petre Tăutu „Ion Cantacuzino" (pe care aș vrea s-o văd în mîna oricărui student, nu numai citită fugar, ci însușită pagină cu pagină): „Ion Cantacuzino se apropie de toate muncile omului, stîr- nind entuziasmul, încrederea, îndrăzneală, deschizînd noi orizonturi , acolo unde întil- nește moleșeală, dogmă, inerție și dezamăgire. Sensul ții sale devine acțiunea, nu acțiunea omului izolat, acel impuls generos care zește și mobilizează. De menea, nu acțiunea izvorită din emoții și sentimente, ci gîndirea în acțiune, înnobilată de sentimentul solidarității o- mului cu ceilalți oameni, răspunderea socială a rarului".Am depășit cu mult pregătirii enciclopedice, sul material științific, artistic — tezaurul al cunoașterii umane poate fi cuprins într-o omenească, astăzi. Dar care se respectă ca intelectual au disperă în fața acestei imensități, și învață să selecteze. Nu din toate cîte puțin, pentru o conversație în societate, ci din anumite domenii neapărat utile pentru armonia personalității spirituale, esența. Antenele spirituale ale tî- nărului să recepteze ceea ce e valoros pentru munca sa, pentru viața sa, pentru ceea ce va trebui să dea societății.

marilor noastre

-----«.

în aicorifeiromânești.

vie- . dar ci tre-ase-
de 

cărtu-epoca Imen- literar universal — nu minte omul

0 îmbrățișare
care sufocă

(Urmare din pag. I)

un 
tul 
de

aer calm pe coridor. Fap- 
iusese adus la cunoștință 

o femeie de serviciu...
— Ți s-o fi năzărit matale 1 
— Măi R..„ știi, mie nu-mi 

place să mint și nu-mi arde de 
glumă, sint femeie bătrînă I

Ce face în asemenea situații 
un tată ? Elevul R. nu numai 
că fusese indisciplinat. vorbea 
și obraznic Așteptam — așa cum e și firesc — cuvîntul pă
rintelui, intervenția sa, deose
bit de necesară.

— Dar pe dumneata ce te in
teresează ? a început de-odată 
și cu totul surprinzător tatăl să 
se rățoiască la femeia de ser
viciu. V-ați învățat, 
întimplă ceva in școală, să dați 
vina pe R. Tovarășă directoa
re — își mută tatăl revolta —- 
doar nu tot ce se strică aici...

— Ai pretenții absurde tova
rășe R... Pentru a dovedi că 
băiatul dumitale e un element 
indisciplinat trebuie neapărat 
să facă toate relele ?

M-aș fi așteptat ca bărbatul 
acela robust să se pătrundă de 
adevărul repetat de cei pre- 
zenți, într-o formă sau alta. Dar 
infailibilul părinte tuna și ful
gera :

— Las’ că știu eu de ce ați 
cășunat pe el. Vă e frică să nu 
vă strice procentul la sfîrșitul 
anului, dacă rămîne repetent — 
răsuflă ușurat, convins că le-a 
aruncat în față „adevărul".

Surprinsă de o asemenea ju
decată din partea unui tatăs 
tovarășa directoare a încercat 
să-i explice Dar. orice argu
ment se izbea de părinte ca de 
un material refractar.

— Dar sînteți obligată să-l 
țineți în școală, să vă ocupați 
de el I Băiatul meu e un băiat 
bun 1 — arunca tatăl vorbele, 
drn ce în ce mai agresiv — 
școala e de vină I

M-am gîndit multă vreme la 
tot ce s-a petrecut între pereții 
aceia, martori neclintiți dar par
că mai mișcați decît însuși tatăl 
„nevinovatului".
poate 
cărui 
apără 
în fața 
măresc adevărata lui educare și 
instruire ?

Dacă însuși tatăl ii întărește 
convingerea că școala „îl perse
cută", elevul nu va avea con
știința abaterilor sale. Viața îl 
va purta în colective mai exi
gente, unde faptele sale nu vor 
mai fi „justificate" de vîrstă si 
cu atît mai puțin de părintele 
său. lată de ce îmbrățișarea în 
care îl cuprindea tatăl pe fiu. 
ca să-l ferească 
ile profesorilor, 
foarte limpede, 
care... sufocă.

primi
repetată

tatăl
unor oameni care ur-

cum se

Ce educație 
un copfl a 

greșeală i-o 
cu înverșunare

de observati- 
mi s-a părut, 
o îmbrățișare



Congresul

Gheorghe Radulescu la Cairo

Pe străzile

Audierile în

• La Nicosia 
de-al XI-lea 
lui Progresist 
cii din Cipru 
ticipă, peste

partidului

s-a deschis cel 
. Congres al Partidu- 

al Oamenilor Mun- 
,,Akel“, la care par- 
800 de delegați din 

întreaga fără. Participă 
menea, reprezentanți ai 

lor frățești, comuniste și 
torești din 11 țări. La

„Akel“

Bahreinului

CAIRO 4 — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : La trei martie, la Cairo au continuat lucrările Comisiei economice mixte româno-egiptene, la care participă delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și delegația guvernamentală a R.A.U. în frunte cu Abdel Moneim el-Kaissuny, vicepreședinte al guvernului R.A.U.,

însărcinat cu problemele economice și financiare.în aceeași zi, șeful delegației române, a făcut o vizită la Expoziția națională industrială a R.A.U., deschisă în pavilioanele de la Gezira. Oaspetele român a fost întâmpinat cu căldură de Mohamed Bihaili, președintele Consiliului expoziției. A fost de față, de asemenea, Mircea Nicolaescu, ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Cairo.
Dezbaterile Consiliului
Economic al E.C.O.S.O.CNEW YORK 4 (Agerpres). — Comitetul economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U., prezidat de reprezentantul român, Costin Mur- gescu, prim-vicepreședinte al E.C.O.S.O.C., a dezbătut problema turismului și călătoriilor internaționale. Discuțiile, la care au participat numeroase delegații, s-au purtat și pe marginea a două proiecte de rezoluție care au ca obiective declararea anului 1967 ca „An al turismului internațional1' și elaborarea de acțiuni privind dezvoltarea cooperării în domeniul turismului internațional. Ambele proiecte de rezoluție au fost prezentate de 12 țări coautoare, printre care : România, Algeria, Cehoslovacia, Chile, India, Pakistan și altele.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român, Alexandru Niculescu, a subliniat interesul pe care țara noastră îl manifestă pentru dezvoltarea turismului, fă- cînd, totodată, și o scurtă prezentare a realizărilor României în acest domeniu. Turismul internațional ca factor al dezvoltării economice și al a- propierii între popoare, a spus vorbitorul, dispune de însemnate rezerve care — valorificate în mod corespunzător — vor putea contribui la eforturile depuse de diferitele țări în procesul dezvoltării lor economice.Comitetul a adoptat, în unanimitate, ambele proiecte de rezoluție, care au fost înaintate plenarei E.C.O.S.O.C.

★La Misiunea permanentă a Republicii Socialiste România la O.N.U. prof. Costin Mur- gescu, șeful delegației române la lucrările celei de a 40-a sesiuni a E.C.O.S.O.C., prim- vicepreședinte al acestui or-

ganism, a oferit o recepție în cinstea participanților la lucrările actualei sesiuni.La recepție au participat Tewfik Bouattoura, reprezentant permanent al Algeriei la O.N.U., președintele E.C.O.S.O.C., Philippe de Sey- nes, secretar general adjunct al O.N.U., numeroși ambasadori, reprezentanți ai diferitelor delegații la sesiune, di- plomați și funcționari superiori din Secretariatul O.N.U.Recepția s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

de ase- 
partide- 
munci- 

lucrări- 
le congresului participă din partea 
Partidului Comunist Român, Simion 
Bughici, membru a! C.C. al Parti
dului Comunist Român.

Ezekias Papaioannu, secretar ge
neral al Partidului „Akel“, a pre
zentat un raport cu privire la dru
mul parcurs de partid în perioada 
care a trecut de Ia cel de-al X-lea 
Congres (1962) cu privire la tra
ducerea în viață a programului a- 
doptat la acest congres, precum 
și Ia sarcinile ce revin Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru în actuala etapă. In ra
port se arată că principala pro
blemă care stă în centrul atenției 
congresului este consolidarea unită
ții poporului cipriot în lupta pentru 
apărarea independenței republicii 
și pentru apărarea dreptului ciprio- 
ților de a-și hotărî singuri soarta. 
Papaioannu a subliniat caracterul 
primejdios al acțiunilor cercurilor 
imperialiste din N.A.T.O., care ur
măresc transformarea 
țării într-o bază de 
N.A.T.O. Vorbitorul a 
majoritatea zdrobitoare 
lui cipriot cere lichidarea bazelor 
militare și demilitarizarea insulei, 
și că această cerere este sprijinită 
de guvern. In continuare, Papaioa
nnu a arătat că partidul „Akel" 
sprijină guvernul Makarios, pentru 
că acesta duce o politică de apă
rare a libertății și independentei 
naționale, politică îndreptată îm
potriva înrobirii Ciprului de către 
N.A.T.O.

teritoriului 
rachete a 

arătat că 
a poporu-

Potrivit știrilor sosite Kuweit, se anunță că în Bahrein au avut loc demonstrații ale studenților, care au cerut eliberarea persoanelor arestate anul trecut cu ocazia acțiunilor organizate împotriva autorităților britanice.Pentru a împiedica organizarea de noi acțiuni de protest ale poporului din Bahrein, autoritățile engleze au dizlocat noi trupe și elicoptere în oraș. Școlile au fost închise pentru a preveni organizarea unor e- ventuale demonstrații ale studenților și elevilor.
Protestul

studentelor

cariodieni

CONGO (LEOPOLDVILLE) . — Partizani primiți în tabără cu bucurie după îndeplinirea unei misiuni de lupta

in problema

vietnameza

Pe 4
scurt

Joi s-a deschis în Canada 
„Săptămîna de protest îm
potriva războiului din Viet
nam", cu care prilej, profesori 
universitari, studenți și repre
zentanți ai diferitelor pături 
ale populației vor organiza mi
tinguri, demonstrații și simpo
zioane. Această mișcare a fost 
inițiată de „Uniunea studenților 
pentru acțiuni in favoarea pă
cii". In prima zi a avut loc o 
„demonstrație" in fața palatu
lui Parlamentului din Ottawa. 
Reprezentanții „Uniunii studen
ților pentru acțiuni în favoa
rea păcii" s-au întîlnit cu mi
nistrul canadian al afacerilor 
externe și cu liderii unor par
tide de opoziție. Potrivit agen
ției U.P.I., ei nu au fost, însă, 
primiți de primul ministru ca
nadian, Lester Pearson.

Gordon Pape, coordonatorul 
„Săptămînii de protest împo
triva războiului din Vietnam", 
a declarat că scopul acestei 
acțiuni este de a atrage atenția 
opiniei publice 
pra problemei 
Vietnam. El a 
trevederile cu 
lor partide 
scop să permită un schimb de 
vederi și de a cere o dezba
tere imediată în parlament cu 
privire la poziția Canadei iață 
de intervenția S.U.A. în Viet
nam.

în Comisia senatorială pentru afacerile externe, unde continuă dezbaterile asupra politicii guvernului american față de Vietnam, a fost audiat joi, cu ușile închise, Robert McNamara, ministrul apărării al S.U.A. Agenția Associated Press relatează că McNamara a încercat din nou să apere actuala politică a Administrației în Asia de sud-est. Argu- mentînd acțiunea de majorare a efectivelor americane pentru Vietnam, anunțată cu o zi înainte, el a spus că puterea militară a forțelor patriotice de eliberare este în continuă creștere. McNamara a informat pe senatori că Coreea de sud va dubla numărul actual de 23 000 de soldați care se află în Vietnam.William Fulbright, președintele comisiei senatoriale pentru afacerile externe, a adoptat în cursul dezbaterilor o a- titudine critică față de depozițiile ministrului apărării și împotriva politicii guvernului american în Vietnam. El a condamnat trimiterea de noi contingente americane în Vietnamul de sud.
•--

O nouă mare
artificială

canadiene asu- 
războiului din 
adăugat că în- 
liderji diierite- 

politice au drept

• LA 35 Km de Alma-Ata (Ka
zakstan) a început construirea 
mării artificiale — de la Kapcia- 
gai, care va avea un volum de 
28 miliarde metri cubi și o supra
față de circa 2 000 km pătrafi. S-a 
stabilit că zona de influență a a- 
cestei mări artificiale va fi de 
400 000 ha.

Centrala electrică de la Kapcia- 
gai va avea o putere de 450 000 
KW. Pe malurile viitoarei mări se 
înalță deja nou! oraș Novo-Iliisk 
a cărui populație va ajunge pînă 
în 1970 la cîteva zeci de mii de lo
cuitori.

» SECRETARUL general al O.N.U., U Thant, a oferit o masă cu prilejul plecării definitive de la post a ambasadorului Mihail Hașe- ganu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România pe lingă Organizația Națiunilor Unite.Au participat înalți funcționari ai Secretariatului O.N.U. și reprezentanți permanenți acreditați pe lingă O.N.U.
• FIRMA AMERICANĂ „Edison" 

a realizat un sistem cu ajutorul 
căruia copiii pot învăța rapid să 
citească.

Este vorba de o mașină de scris 
cu clapele vopsite în culori diferi
te. Cînd copilul apasă pe una din 
clape, pe ruloul de hîrtie se impri
mă o literă colorată. Totodată, o 
voce rostește litera și ea apare pe 
ecranul amplasat deasupra clavia
turii. Datorită acestui sistem, care 
seamănă cu un joc, copilul își în
sușește într-un termen scurt partea 
cea mai grea și anume, alcătuirea 
unor silabe și a cuvintelor din li
tere separate.

9 O delegație a Partidului E.D.A. a vizitat pe premierul Stephanopoulos și a cerut anularea imediată a ordinului de deportare pe diferite insule și eliberarea imediată a doi conducători ai organizației democratice de tineret Lambra- kis și a doi repatriați. Stephanopoulos a declarat că va reexamina întreaga problemă pentru că nu trebuie reînviată instituția deportărilor.
• CU PRILEJUL unei vizite în 

Cehoslovacia, Marcel Stein, direc
torul concernului suedez „Cran- 
gesberg" a avut convorbiri privind 
posibilitatea de a face comerț cu 
întreprinderile industriale ceho
slovace „Ferromet", „Metalimex" 
și „Tehnoexport". Stein a avut, de 
asemenea, convorbiri cu conducă
torii Comisiei de stat'de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică privind posibilitățile coope
rării în domeniul activității de 
cercetare științifică.

rra

A devenit notorie o- 
bișnuința specialiștilor 
londonezi în probleme 
coloniale de a constitui 
federații, în care să in
cludă rămășițele fostu
lui lor imperiu. Fără 
rezultat însă. Federația 
Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, Federația Indiilor 
de vest, Federația Ara- 
biei de sud. Federația 
Malayeză, și-au dovedit 
din plin șubrezenia : 
primele două au dece
dat deja, iar celelalte 
se pregătesc să Ie urme
ze. onstrucții artificiale, federațiile alcătuite din ultimele teritorii care se mai află sub administrația engleză nu pot localnicii tensifice vederea obțineriic împiedica să-și inacțiunile indepen-în denței. Tocmai aceste acțiuni au făcut ca, în ultimii ani, ideea federalizării să se com-- promită definitiv. în fața acestei situații, autoritățile coloniale britanice au căutat o nouă formulă care să dea, totuși, a- celași randament. Drept teren de experiență au fost alese ruinele fostei Federații a Indiilor de vest.Această federație, creată în 1958, și în care au fost incluse 11 insule britanice din Marea Caraibilor — Jamaica, Trinidad, Tobago, Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts, St. Lucia și St. Vincent — și-a dat obștescul sfîrșit patru ani mai târziu, în iunie 1962. Destrămarea ei a fost pecetluită prin desprinderea unor componente de bază (Jamaica, Trinidad, To-

bago) care s-au proclamat independente.însă, chiar în momentul cînd desființarea Federației Indiilor de vest era consfințită oficial, Londra lansa deja planul creării „Federației Caraibilor de est", menită să înlocuiască pe prima. Potrivit planului englez, în Federația Caraibilor de est urmau să intre cele 8 insule rămase după destrămarea vechii alcătuiri. Guvernul britanic urmărea, în mod evident, mai multe obiective. în primul rînd, crearea unei autorități centralizate, care să faciliteze controlul admînis-
însă? mai e eșuat.de Ia

De la

federalizare

„asociere
a

frăției coloniale asupra insulelor respective. în al doilea rînd era vorba de gruparea micilor piețe dispersate ale acestor insule într-o piață unică controlată de capitalul monopolist din metropolă și, crearea condițiilor unei mai sistematice țări a bogățiilor de aici: bauxită, petrol, trestie de zahăr, banane. în sfîrșit, nu de mică importanță erau și considerentele strategice.Proiectul a căzut cu brio. Reprezentanții majorității insule-

totodată, propice exploa-

lor vizate au adoptat — ca răspuns la propunerile britanice — o moțiune prin care cereau ca noua federație să devină independentă chiarziua inaugurării ei. Londra n-a acceptat, evident, condiția pusă, și în cele din urmă crearea Federației Caraibilor de est a fost abandonată sine die. Dar aceasta n-a însemnat renunțarea din partea guvernului englez la administrarea insulelor. Sub ce formă Sub formă colonială, nu la modă ; federalizarea a Atunci ? Asocierea 1Nu de mult, guvernulLondra a dat publicității o Carte albă în care propune unui număr de șase insule — Antigua, St. Kitts, Dominica, St. Lucia, St. Vincent și Grenada — „asocierea cu Marea Britanie". Termenii asocierii sînt următorii: guvernele insulelor respective vor avea împuterniciri depline în probleme de politică internă și vor putea să modifice constituția fără asentimentul Angliei, în schimb, problemele apărării și relațiilor externe vor rămî- ne în competența Marii Britanii, iar regina Angliei va rămî- ne șef al statului, avînd cite un reprezentant în fiecare din aceste țări.Pînă în prezent noua propunere a fost acceptată doar de guvernul Insulei Antigua, care a și început tratative în acest sens. Celelalte teritorii urmează să se pronunțe de-abia de acum înainte. Formula „asocierii" este, fără îndoială, menită să o înlocuiască pe aceea a „federalizării". Va avea ea mai mulți sorți de izbîndă ? Nimeni n-a dat un pronostic a- firmativ.
ION D. GOIA

Declarațiile ministrului
sirian al informațiilor

Sesiunea

0. U. A.

R. D. GERMANĂ. — Noi mașini moderne de tricotat în curs 
de montare Ia fabrica de tricotaje Mittweide

U.R.S.S. — Pe șantierul hidrocentralei de la Krasnoiarsk

;fț. ■ ■ .

CUVINTAREA

PREMIERULUI UGANDEIPrimul ministru ugandez, Milton Obote, a rostit la postul de radio Kampala o cu- vîntare în care s-a referit, printre altele, și la cauzele care au dus la suspendarea constituției în Uganda și la destituirea de fapt, a președintelui țării, Mutesa II. Premierul ugandez a arătat că guvernul său a hotărît să suspende constituția pentru a împiedica trecerea puterii în țară în mîinile unei minorități. Potrivit agenției France Presse, el a reproșat lui Mutesa că „în timpul călătoriei acestuia în regiunile din nordul țării ar fi convocat pe unii ambasadori acreditați în Uganda pentru a le solicita ajutor militar", cu scopul de a răsturna guvernul țării.
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Cursa dintre S.U.A. și Europa occidentală în 
domeniul aeronauticii este de mult deschisă : 
oficializarea ei s-a produs însă abia anul acesta, 
în momentul cînd președintele Johnson a anun
țat în Mesajul asupra Stării Uniunii prezentat 
Congresului în luna ianuarie că administrația 
S.U.A. a hotărît să iinanțeze construcția unui 
avion supersonic de pasageri. Nu a reprezentat 
oare această declarație omănușe aruncată con
structorilor de avioane anglo-francezi, care pun 
la punct printr-un efort conjugat prototipul vii
torului „Concorde" ? Sau, dimpotrivă, declarația 
președintelui a însemnat o ofertă pentru a se 
pune capăt concurenței ?

p
entru construirea 
unui avion a că
rui viteză de zbor 
să depășească pe 
cea a sunetului, 
capabil să trans
porte cel puțin un 
număr dublu de 
pasageri în com-

tarație cu cele mai moderne 
avioane aflate astăzi în ex
ploatare, sînt necesare sume 
imense. Săptămînalul britanic 
„ECONOMIST" nota: „Cu 
toate că americanii sînt obiș-

nuiți cu construcția unor a- 
vioane costisitoare, de data a- 
ceasta ei nu se simt la înde- 
rnînă". Specialiștii au calculat 
că dacă autoritățile americane 
ar recupera sumele investite 
în proiectarea viitorului avion 
supersonic (peste un miliard 
de dolari), atunci costul unui 
aparat s-ar ridica la 30 000 000 
de dolari. In felul acesta tari
fele de călători cu aceste a- 
vioane ar fi mult superioare 
celor de pe alte linii aeriene, 
ceea ce ridică un mare semn

de întrebare asupra eficienței 
economice...

Date reale
sau fanteziste...
Dacă aceste calcule cores

pund realității sau au fost pu
se în circulație (pentru descu
rajarea concurenților) de com
paniile interesate în obținerea 
comenzilor, este greu de pre
cizat. Compania BOEING, de 
pildă, ale cărei avioane sînt 
folosite de numeroase compa
nii de aviație din lume, a în
treprins insistente demersuri 
pentru obținerea comenzii 
prototipului avionului super
sonic, referindu-se la expe
riența ei de pînă acum. Ad
versarii companiei susțin însă 
că BOEING și-a stabilit repu
tația cu aparate cu o viteză 
de zbor mai redusă. între tipul 
supersonic și cele de modă 
veche, adică sub 1 000 de km 
pe oră. Cealaltă pretendentă

Ministrul informațiilor in 
noul guvern sirian, Jamil Chia, 
a făcut o declarație unui ziarist 
francez în legătură cu eveni
mentele din 23 februarie care 
au dus la înlăturarea vechiului 
regim sirian. „Conducătorii în
lăturați la 23 februarie, a spus 
Jamif, au încălcat programul 
Partidului Baas, nu au vrut 
niciodată să recunoască autori
tatea organizațiilor interne ale 
acestuia și și-au atribuit puteri 
absolute". El i-a menționat prin
tre principalii răspunzători pen
tru aceste greșeli pe generalii 
Amin El-Hafez și Mohamed 
Omrane, iar dintre conducătorii 
civili ai partidului, pe Michel 
A flak și Salah Bitar.

Ministrul informațiilor a con
firmat faptul că „un anumit nu
măr dintre membrii conducerii 
interarabe a Partidului Baas 
sini deținuți. Vom lăsa pe sea
ma Congresului regional (sirian) 
al Partidului Baas, ce se va 
ține la 10 martie la Damasc, 
sarcina de a formula acuzațiile 
„ta adresa lor, a spus Jamil 
Chia".

Corespondenții de presă din 
Damasc semnalează o importan
tă mișcare de cadre in armata 
siriană. Ea va afecta aproxima
tiv 90 de ofițeri superiori. Unii 
vor fi trecuți in rezervă, iar 
alții vor primi alte posturi. Un 
număr de ofițeri superiori sini 
numiți atașați militari în străi
nătate.

Raiduri aeriene asupra R. D. VietnamMisiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un mesaj în care protestează împotriva raidurilor aeriene efectuate la 3 martie de aviația americană asupra R. D. Vietnam. în mesaj se spune că, mai multe formațiuni de bombardiere america-

ne, decolînd de pe port-avioa- nele flotei a 7-a și de pe bazele americane din Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam bom- bardînd și mitraliind centre populate și obiective economice din provinciile Phu Tho, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh.

Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A. de la Addis Abeba și-a continuat vineri lucrările. Mohamed Sahnoun, secretar general adjunct al O.U.A., a anunțat că în cadrul unei ședințe speciale, șefii delegațiilor au hotărît să continue dezbaterile, ședința plenară finală urmînd să aibă loc sîmbătă dimineața. Majoritatea delegațiilor, a spus el, au considerat că nu există motive pentru suspendarea lucrărilor, din moment ce una din condițiile esențiale — prezența a două treimi din delegațiile țărilor membre ale O.U.A. — este îndeplinită.Agențiile de presă anunță că delegațiile Guineei, Tanzaniei, R.A.U., Kenyei și Republicii Mali s-au retras oficial de la lucrările actualei sesiuni, exprimîndu-și dezacordul față de prezența la lucrări a reprezentanților noului regim ghanez. Delegațiile Algeriei și Somaliei au părăsit, de asemenea, lucrările sesiunii, exprimîndu-și dezacordul față de adoptarea textului tunisian al rezoluției cu privire la Rhodesia, pe care l-au considerat prea moderat. Tot în legătură cu adoptarea textului tunisian al rezoluției în problema rhodesiană, delegațiile Mauritaniei și Congoului (Brazzaville) au făcut cunoscut că nu vor mai participa la discuții, deși rămîn prezente la sesiune.
la obținerea comenzii, compa
nia LOCKHEED, își face re
clamă cu tipurile de avioane 
care zboară la mare altitudine 
și cu mare 
avioanele de 
„U-2").

In trecut, 
perttru obținerea comenzilor 
au fost folosite de multe ori 
atacuri imprevizibile. Șansele 
companiei BOEING au fost 
serios subminate de ultimele 
două accidente — cel de pe 
Mont Blanc, care s-a soldat 
cu moartea a 117 pasageri și cel din Golful Tokio, care s-a 
soldat cu moartea a 137 de 
persoane. In ambele cazuri a- 
vioanele care au căzut erau 
construite de BOEING (primul, 
tipul 707, cel de-al doilea tipul 
727).

Repetarea accidentelor a- 
vioanelor de tip „Boeing-727" 
a avut un puternic răsunet în 
opinia publică, astfel incit pre
ședintele Johnson a inclus în 
propunerea de creare a depar-

viteză (inclusiv 
tristă faimă —

în cadrul luptei

tamentului pentru transporturi 
și obligația ca acesta să urmă
rească „asigurarea securității 
cetățenilor care călătoresc pe 
calea aerului, pe apă și pe pă- 
mînt“ (Acest departament ur
mează, potrivit, mesajului tri
mis marți Congresului de pre
ședintele Johnson — să con
troleze agențiile federale pen
tru aviație, transporturi mari
time și rutiere, dispunînd de 
100 000 de funcționari și de 
un capital total de 6 miliarde 
de dolari).

Cine e de vină ?
Accidentul avionului de 

tip 727 a avut un răsunet mai 
larg determinînd chiar o an
chetă a Agenției federale 
pentru aviație în legătură cu 
autorizarea zborului tuturor 
celor 224 de avioane din seria 
respectivă. Catastrofa din gol
ful Tokio a fost a patra de 
același fel: în momentul cînd 
avionul de tip 727 s-a prăbu-

șit. In cele din urmă s-a făcut 
cunoscut că accidentul a sur
venit din pricina neatenției 
pilotului.

Cine va obține comanda nu 
se poate preciza deocamdată. 
In orice caz, fie că prototipul 
avionului supersonic ameri
can va fi construit de BOE
ING sau de LOCKHEED, el 
nu va fi gata înainte de 1973 
—1974. In această perspectivă 
companiile vest-europene au 
anunțat că avionul CONCOR
DE va fi dat în exploatare în 
1972, iar companiile BOAC și 
AIR FRANCE au început să 
facă de pe acum reclamă 
pentru deplasările cu noul 
avion supersonic. Dar atît 
constructorii americani, cit și 
cei anglo-francezi se întreabă 
care va fi „sensibilitatea pie
ței", adică sondează disponibi
litatea viitorilor pasageri 
a plăti o suprataxă de 25 
sută la un bilet 
New York pentru 
trei ore de zbor.

de 
la 

Londra — 
a economisi

z. FLOREA
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