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„Scînteia tineretului"

de masă, a tineretului

u

ISil

organizația revoluționară,

teciștii, întregul tineret al patriei noastre, au primit cu viu interes proiectul de statut al Uniunii Tineretului Comunist. Document de mare însemnătate pentru viața organizației, legea sa fundamentală, statutul stabilește structura organizatorică, normele vieții interne, metodele conducerii muncii de organizație, activitatea pe care trebuie să o desfășoare organizațiile și uteciștii pentru aplicarea în viață a politicii partidului, pentru înfăptuirea sarcinilor mari pe care partidul le-a pus în fața tinerei noastre generații.Proiectul de statut, prin toate prevederile sale, exprimă consecvența cu care Uniunea Tineretului Comunist asigură aplicarea învă- țăturij partidului nostru, cu privire la activitatea organizației comuniste de tineret. In același timp el reflectă și corespunde schimbărilor survenite în viața economică, politică și socială a țării, condițiilor din ce în ce mai bune de muncă și viață pe care le are tînăra generație, gradului de conștiință socialistă în permanentă creștere a tineretului patriei noastre. Sintetizînd experiența proprie, acumulată de Uniunea Tineretului Comunist — sub conducerea partidului — în munca de educare și mobilizare a tineretului la opera de desăvîrșire a construcției socialismului, proiectul de statut oglindește rolul și locul din ce în ce mai însemnat pe care îl ocupă în viața economică, politică și socială a patriei, Uniunea Tineretului Comunist.Definind caracterul, scopul și sarcinile fundamentale ale organizației, în proiectul de statut se arată că „Uniunea Tineretului Co
munist este organizația revoluționară care 
unește în rîndurile sale masele largi ale tine
rilor muncitori, țărani, elevi, studenți, inte-

Iectuali, funcționari, animați de idealurile no
bile ale socialismului și comunismului". Sin- tetizînd sarcinile principale pe care partidul le-a pus în fața organizației noastre, în proiectul de statut se subliniază că U.T.C., prin întreaga sa activitate, contribuie la cunoașterea și însușirea de către masele de tineri a politicii Partidului Comunist Român, educă tineretul în spiritul dragostei înflăcărate și al atașamentului profund față de scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, și încercatul conducător al întregului nostru popor — Partidul Comunist Român. U.T.C. educă tînăra generație în spiritul ideilor marxist-leniniste, al glorioaselor tradiții revoluționare de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, ale Partidului Comunist Român, ale tineretului comunist, pentru libertate, independență națională și progres social; își a- duce contribuția la continua întărire a alianței frățești dintre muncitori și țărani, dezvoltă sentimentul frăției dintre tinerii români și de alte naționalități, strîns uniți — pe baza acelorași aspirații și idealuri — în lupta pentru fericirea și bunăstarea întregului popor, pentru progresul și continua înflorire a patriei comune, Republica_ Socialistă România.U.T.C. dezvoltă la fiecare utecist sentimentul răspunderii față de îndatoririle ce-i revin, îl ajută să-și formeze acele trăsături morale proprii omului înaintat al zilelor noastre, să se comporte civilizat în familie și societate, să aibă o atitudine combativă față de manifestările ideologiei și moralei burgheze, îi dezvoltă hotărîrea de a milita întotdeauna pentru promovarea a tot ce este nou și înaintat în toate domeniile de activitate.

I • „Pinguinul" — Carnet cinema
tografic

• Poșta redacției
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Pe șantierul

Institutului politehnic
„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

din Capitală

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Pe șantierul unde se vor 
înălța viitoarele clădiri ale 
Institutului politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" din 
București, principalele lucrări 
ce se execută în prezent sînt 
cele de terasare, alimentare 
cu apă, termoficare, aer com
primat, drumuri de acces, care 
vor asigura condiții bune des
fășurării activității construc
torilor. Volumul de excavații 
va atinge aproximativ 700 000 
mc.

In anul in curs, lucrările de 
construcție se vor desfășura 
în partea centrală a terenului. 
Aici a fost amplasat suban- 
samblul destinat profilului de 
învățământ general • 
studenții din anul 
care va însuma 24 000 mp. A- 
celași corp de clădire va mai 
adăposti rectoratul, catedrele 
generale și administrația, ca 
și marea aulă cu o capacitate 
de 1 500 locuri.

pentru
I și II,

(Agerpres)
IN INTIMPINAREA CELUI DE AL IV-LEA CONGRES AL U. T. C.

In cartea de aur a muncii
tinerețea își scrie numele

cu litere mari

Duminică, 13 martie, aproa
pe 7 000 de tineri — munci
tori, elevi, țărani cooperatori, 
studenți — au vizitat Muzeul 
Doftana. I-am însoțit pe băie
ții și fetele sosiți de pe melea
gurile ploieștene, din Buzău, 
Teleajen, Tîrgoviște, Ploiești, 
Cîmpina, dar și din multe alte 
colțuri ale țării — Iași, Făgă
raș, Pitești etc., veniți să 
cunoască trecutul 
partidului, fapteli 
ale comuniștilor.

Tinerii vizitatori, care au 
cunoscut din auzite ce au în
semnat pentru întregul popor ■ 
anii grei ai orînduirii burghe- | 
zo-moșierești, au întîlnit măr- ■ 
turii elocvente care le-au do
vedit că zidurile reci, celulele 
întunecoase, lanțurile n-au 
izbutit însă să înfrîngă 
lupta nobilă a comuniștilor. 
Iată-i pe tinerii elevi de 
la Grupul școlar profesional al 
Uzinelor 1 Mai și pe tinerii 
cooperatori din Bordeni și Li- 
pănești ascultînd cuvintele 
ghidului în fața celulelor din 
secția B. Buchete de flori 
au adus tinerii pentru a cinsti 
memoria luptătorilor, pentru a 
glorifica faptele lor de eroism, 
nestrămutata lor încredere în 
viitorul de aur al patriei, iz- 
bînda în lupta contra exploa
tatorilor. Urcînd pe scări în
guste s-au oprit în fața celu
lelor H. tinerii de la Uzina de 
piese auto din Colibași, elevi 
de la școala I.R.T.A. Ploiești.

Înainte de a ieși din muzeu 
tinerii vizitatori s-au oprit, rînd 
pe rînd, lingă cartea de impre
sii. Cuvintele scrise izvorăsc 
din inimă cu căldură și recu
noștință. „M-a impresionat 
foarte mult" — Maria Coman, 
elevă. Aceleași cuvinte simple 
le scrie și Gh. Dinică de la 
Școala profesională a Uzinei „1 
Mai". Octavian Hedea și Elena 
Farcaș, strungar și respectiv 
operator chimist, din Făgăraș, 
au semnat împreună cîteva cu
vinte de omagiu. Un alt tînăr 
a scris doar atît: „Trăiască 
Partidul Comunist Român

...Pentru toți cei 7 000 de ti
neri, vizita la Doftana a avut 
valoarea unei impresionante 
lecții de istorie.

V. CONSTANTINESCU

Am pornit Ia drum 
în zilele începutului 
de primăvară, acest 
simbolic anotimp al 
tinereții. Cupola i- 
mensă a cerului e de 
un albastru intens. 
Cîmpurile mustesc 
verde, în tulpinile 
copacilor sevele urcă 
sonor. Clocotul pri
măvăratec domnește 
pretutindeni, atotpu
ternic. Primăvara oa
menilor, primăvara 
țării în marș impre
sionant, spre noile 
trepte de lumină ale 
civilizației socialiste. 
In drumul nostru, 
care are loc în preaj
ma unui eveniment 
însemnat din viața 
tineretului țării, Con
gresul al IV-lea al 
U.T.C., întîlnim une
le dintre cele mai 
mari întreprinderi și 
șantiere ale țării, de 
jurimprejur se întind 
nesfîrșite pămintu- 
rile țăranilor abia ie- 
șiți din marea sală a 
Congresului lor. Pes
te tot munca neobo
sită, perseverentă a 
oamenilor vorbește 
de veșnica tinerețe a 
energiei lor, dedicată 
împlinirii mărețelor 
perspective deschise 
de partid dezvoltării 
țării.

toarei cetăți de foc gălățene.In uzinele și întreprinderile gălățene, pe șantierele de construcții, în școli și instituții, tineretul desfășoară o activitate intensă, multilaterală, contribuind — alături de ceilalți oameni ai muncii — Ia realizarea sarcinilor care stau în fața fiecărui colectiv de muncă. în întreprinderile din oraș lucrea-

penat siderurgic de malul Dunării.Sosirile constructorilor pe marile șantiere au totdeauna, în romane și reportaje, un aer romantic, împrejurarea este, de bună seamă, de un romantism aspru, bărbătesc, stimulativ. Ce vor fi simțit primii constructori care în 1961 s-au aflat față în față cu întinderea pustie, de 1 000 hectare, pe care ur-

Gheorghe, secretarul comitetului U.T.C. al grupului III de pe șantierul I s-a „deplasat" de la Hunedoara cu toată echipa. E lăcătuș și acum lucrează la silozul de beton. Soția e sudori- ță, în aceeași echipă. Locuiesc la Țiglina, „la blocuri", cum se spune aici. Amîndoi, sînt cunoscuți ca muncitori pricepuți, oameni de „bază" ai șantierului. Oamenii
• O echipă de reporteri ai ziarului 
nostru parcurge un itinerar de 1 000 
de kilometri ® Primul popas: Galați

19 000 deli se peste șan-

I
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Un nou parc sportiv în Capitală
Capricioasă, luna martie ne-a o- 

ferit încă o duminică care a dăruit 
cu multă generozitate lumină și 
căldură, invitînd pe bucureșteni în 
mijlocul naturii. Deși este zi de 
odihnă, peste 500 de tineri din ra
ionul 1 Mai se îndreaptă spre car
tierul Floreasca pe terenurile unde 
se va înființa o nouă bază sporti
vă : Barbu Văcărescu.

De departe se văd sclipirile de 
oțel ale tîrnăcoapelor, lopeților și 
casmalelor care mușcă pămîntul, 
nivelîndu-I, săpînd alte gropi pen
tru plantări de pomi. Aici vor fi 
amenajate două terenuri de volei,

handbal, tenis de cîmp etc. Nu
meroasele spații verzi și aleile cu 
pomi vor îmbia la plimbare, Ia o 
utilă recreare în mijlocul naturii.

I-am întîlnit aici- lucrînd, plini 
de entuziasm și veselie, pe mun
citorii de la Atelierele centrale 
I.T.B. printre care pe Aretia.Gheor- 
ghe și Dan Drăghici, pe Marius Ba- 
rac, cu colegii săi de la Cauciucul 
Quadrat, pe Giurcă Ștefan de la 
cooperativa „Muncă și artă", pe 
Felicia Nicolau de la I.P.R.S. Bă- 
neasa.

în alt colț al viitorului parc 
sportiv, alături de cîteva sute de

raio-cetățeni din 
nului, lucrau 
nicieni de la 
și proiectări

Cele cîteva ore de muncă patrio
tică efectuate de fiecare din cei 
500 de tineri sînt un foarte con
cret răspuns la apelul primăverii, 
pentru continua înfrumusețare a 
cartierelor orașelor din întreaga 
țară.

Tinerii din raionul 1 Mai au în
chinat această acțiune Congresului 
al IV-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

ION BISTREANU

circumscripțiile 
cițiva ingineri și teh- 
Institutul de cercetări 
geologice.

Iată-i pe cîfiva dintre eroii 
reportajului alăturat : patru 
constructori gălățeni din 
brigada de sonetiști condusă 

de Gh. Virgolici

Foto: ION CUCU

„Bătrînul“ port dunărean, Galațiul, o- raș în care ancorau odinioară plictisul și apatia provincială, ritmate violent de răsunătoarele afaceri tipice acestui Euro- polis pitoresc, trăiește o tinerețe năvalnică, izvorîtă dintr-un impetuos ritm dezvoltare că. Acest vechi tradiții revoluționare va deveni cel mai important centru siderurgic al țării. Vechiului curs de apă dulce al Dunării albastre i se va alătura noul fluviu de fontă și oțel al vii-

de economi- oraș cu

ză peste tineri cărora adaugă cei 7 000 de pe fierul combinatului. Dintre aceștia 9 500 de tori în întrecerea socialistă, realizează lucrări de bună calitate, la timp, peste 1 300 fiind, lună de lună, evidențiați. In cartea de onoare a muncii, tinerețea își scrie numele cu litere mari!

tineri munci- sînt antrenați

Acolo unde se 
înalță un nou 

catarg 
al metalurgiei 

româneștiAm ales, pentru începutul reportajului nostru, un punct aflat astăzi nu numai în atenția gălățenilor, dar a întregii țări: viitorul mare combi-

mau s-o transforme într-un „pămînt al oțelului", e ușor de presupus. Aveau în mîini uneltele trasării pe această enormă hartă a obiectivelor viitorului combinat, aveau cu ei planuri riguroase, științifice, și mai presus de toate, .aveau mîndria de a fi primii dintr-un mare detașament de constructori care-i vor urma, venind din toatei colțurile să contribuie la carea celei mai ternice cetăți a lului din cite cunoaște istoria siderurgiei românești. Mii de oameni s-au îndreptat spre orașul de pe Dunăre, mulți din ei avînd deja o serioasă experiență acumulată pe alte șantiere ale patriei.Am cunoscut o tî- nără familie de hu- nedoreni, veniți în 1961. Soțul, Ionescu

țării, ridi- pu- oțe-

aceștia, sobri, serioși, interzic orice amănunt pitoresc sau ieșit din comun. Ei au conștiința că fac o muncă obișnuită, fapt întrutotul real, dar care nu scade, cu nimic din elogiile pe care le merită. Fiin- du-i mai puțin la în- demînă să vorbească despre el însuși și e- chipa sa, hunedorea- nul devenit gălățean preferă să vorbească pe larg despre munca celorlalți tineri, la furnalul de 1 700 mc, 80 la sută dintre cei 450 de lucrători ai locului sînt membri ai organizației U.T.C. Zilele acestea ei
C. STĂNESCU

TOMA ATANASIE
V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a II-a)

Azi, începe RECENSĂMINTUL

Foto: O. PLEC AN

Doflana — mărturie vie a trecutului glo
rios de luptă a Partidului

Din loc in loc vizitatorii se opresc și 
așcuJH cu gravitate cuvintele ghizilor.

Tinerii păsesc cu emo(ie printre zidurile 
reci ale fostei închisori

SĂ SPRIJINIM ACEASTĂ

IMPORTANTĂ ACȚIUNE!
Incepînd de astăzi, fiecare 

locuitor din patria noastră, 
fie că stă în centrul Capitalei 
sau într-o casă răzlețită, de 
pădurar, de paznic de cabană 
sau de observator meteorologic 
în creierii munților, va primi 
vizita unor musafiri: recen- 
zori — delegați ai comisiei de 
recensământ.

Nu-i o vizită de indiscreție 
sau de curtuoazie. Sînt tova
răși de-ai noștri care fac o 
treabă spre binele nostru, al 
tuturor, o părticică dintr-o 
muncă uriașă, care cuprinde 
tot întinsul țării și la care iau

de DEMOSTENE BOTEZparte, benevol, zeci și zeci de 
mii de oameni. Să-i primim 
ca atare, și să-i ajutăm prin 
informările noastre, cu toată 
sinceritatea, pentru ca munca 
lor să reușească deplin și să 
aducă Partidului și Guvernu
lui toate datele necesare pen
tru ca aceste supreme organe 
de conducere să poată lua cele 
mai potrivite măsuri pentru a 
ne asigura în viitor să avem 
o viață tot mai bună și condi
țiile optime pentru propășirea

noastră materială si spiritu
ală.

Pentru tot ce privește în
treaga viață a poporului, da
tele ce se vor culege la re
censămînt, totalizate laolaltă, 
vor constitui materialul de 
bază pentru planurile pe linie 
de stat, menite să ducă la 
îmbunătățirea continuă a tra
iului tuturor. Pentru a ști ce 
și cît este de făcut în întrea
ga țară, trebuie de știut care 

este populația ei, care este

componența acestei populații, 
care este exact 
care și unde sînt 
mai urgente.La recensămînt
deci în prim loc evidența 
exactă a populației și a locu
ințelor. Apoi se vor culege, 
din mărturisirile fiecăruia, 
toate datele care vor consti
tui materialul documentar 
pentru rezolvarea justă a 
problemelor ce se vor naște 
din adunarea acestui material.

Pentru ca măsurile ce se

situația el, 
nevoile cele

se va stabili

(Continuare in pag., a II-a)



Să sprijinim această
importantă acțiune!
(Urmare din pag. I)

vor dovedi necesare din rezul
tatele recensămîntului să fie 
cit mai nimerite, cît mai juste, 
cît.mai eficace, nai toți: tre
buie să informăm pe recen- 
sori cu inima deschisă, cu toată 
sinceritatea, convinși fiind că 
prin aceasta ne ajutăm pe noi 
înșine, ajutînd partidul și sta
tul ca în grija lor permanen
tă pentru binele nostru, să ne 
poată ajuta cît mai bine și 
mai cu folos.Și acum, să exemplificăm, 
să arătăm cîteva situații care 
evidențiază cele spuse mai 
sus.

Intre veniturile și cheltuie
lile populației trebuie să fie 
un echilibru care se leagă 
ttrîns de planul de stat în în
tregul său. Populația trebuie 
să aibă la dispoziție, și indus
tria noastră trebuie să fabrice, 
ătitea mărfuri cît pot acoperi 
veniturile bănești ale popu
lației.

Pentru aceasta este nece
sară cunoașterea cît mai exac
tă a numărului locuitorilor și 
structura lor, pe sexe, pe vtrs- 
tă, pe ocupații, pe regiuni.

Informînd exact asupra nu
mărului copiilor de vîrstă 
preșcolară și arătînd ocupa
ția și starea părinților, înles
nim să se cunoască precis de 
cite cămine și grădinițe ar mai 
fi nevoie și ce cheltuieli ar 
mai trebui făcute.

Trebuie 
elarațiile 
la un loc, 
pe vîrste, 
care oraș, 
pentru a se putea stabili cîți 
copii între 7 și 15 ani urmează 
să fie cuprinși în școli și pe 
această bază să se determine 
dacă și cîte școli mai sînt ne
cesare în care să încapă toți, 
și ce cheltuieli vor trebui pre
văzute pentru mobilier școlar, 
laboratoare, salarii profesori, 
manuale gratuite.

Iată cît de direct se leagă 
de informarea justă a receso- 

. rilor, bunul mers al învăță- 
mîntului, care privește direct 
pe înșiși copiii noștri!

Asemenea date vor înlesni 
să se facă, pe baza lor, o re
partiție corespunzătoare ne
voilor tinerilor, pentru diver
sa forme și grade de pregă-

să se știe, din de- 
noastre, totalizate 
numărul populației 
amănunțit pe fie- 
sat, raion, regiune,

tire : cîți vor intra în licee, 
cîți în universități, cîți în șco
lile profesionale, în cele de 
maiștri, pentru a răspunde 
necesităților de dezvoltare ar
monioasă a economiei noastre 
naționale.

Din recensămînt se va ști cu cît a crescut populația ur
bană și care este astăzi ra
portul ei față de populația 
rurală — ceea ce este de na
tură să determine o serie în
treagă de măsuri spre a răs
punde nevoilor legate de noua 
structură. O asemenea docu
mentare este extrem de folo
sitoare pentru sistematizarea 
orașelor și satelor, pentru 
planificarea construcțiilor cul
turale, pentru economia lo
cală, pentru determinarea pla
nificării construcțiilor de lo
cuințe, extinderea lucrărilor 
urbanistice și edilitare, orga
nizarea optimă a transportu
lui în comun.

Cunoașterea exactă a numă
rului și structurii populației 
după vîrstă și sex, ocupație, 
loc de muncă, grad de instru
ire, numărul membrilor de 
familie, ca și cunoașterea 
densității și așezării populați
ei pe regiuni, raioane, orașe 
și comune — va determina 
justa sistematizare, stabilirea 
proporțiilor și amplasarea jus
tă a industriilor și zonelor 
industriale, a repartiției de 
magazine, de centre cultural- 
sociale, determinarea numă
rului și structurii apartamen
telor, sistematizarea străzilor 
etc.

Dar legăturile datelor re
censămîntului sînt nenumă
rate, ele privesc toate laturile 
vieții noastre personale și so
ciale. Am exemplificat doar 
cîteva pentru a sublinia im
portanța acestei lucrări știin
țifice ce vine în interesul 
direct și nemijlocit al tuturor 
cetățenilor. Avem datoria pa
triotică de a-i primi pe răcen- 
sori cu solicitudine și încre
dere, de a le furniza răspun
suri exacte și clare la între
bările din formulare. Secre
tul acestor informări, este a- 
sigurat de lege.

Să ne-auzim deci, de la o 
casă la alta, spunînd ca gazde:

— Fiți bine veniți în casa 
noastră, tovarășe recensor 1

Cupa României la fotbal

ȘAISPRCZECiWLE
peni din regiunea Ploiești,

ij

La

Metalurgiștii bucureșteni sal
vează un gol din apropierea 

porții

secția a VllI-a a Fabricii de confecții și tricotaje București Iși efectuează practica și eleva 
Parasahtva Preduț, in vîrstă de 1? ani, din anul IH al școlii profesionale F.R.B.

Foto: AGERPRES

în ziua de 14 martie a.c. a avut loc Plenara Consiliului Central al Sindicatelor, la care au participat membrii și membrii supleanți ai Consiliului Central al Sinidicatelor, membri ai Comisiei Centrale de Cenzori, președinții consiliilor regionale ale sindicatelor, șefii și adjuncții șefilor de secții și alți activiști ai C.C.S., redactorii șefi ai publicațiilor sindicale, reprezentanți ai presei centrale.La primul punct al ordinei de zi, plenara a ascultat informările Prezidiului C.C.S. asupra desfășurării alegerilor sindicale și a delegaților Ia cel de-al V-lea Congres al Sindicatelor, precum și concluziile privind rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe anul1965 și angajamentele luate pe anul 1966, cu primă etapă la 8 Mai, în cinstea celei de-a 45-a aniversări de la crearea Partidului Comunist Român.
La punctul al doilea al or

dinei de zi, Plenara a hotărît 
convocarea la data de 16 mai
1966 a celui de-al V-lea Con
gres al Sindicatelor din Repu

blica Socialistă România 
următoarea ordine de zi:1. Raportul de activitate Consiliului Central al Sindicatelor pe perioada care a trecut de la Congresul al IV-lea al Sindicatelor și sarcinile ce revin sindicatelor din Republica Socialistă România din hotărîrile celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist' Român, raportor tovarășul Constantin Drăgan, președintele C.C.S.2. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori a Consiliului Central al Sindicatelor, raportor tovarășul Anton Emilian, președintele Comisiei.3. Raportul asupra modificărilor la Statutul Sindicatelor, raportor tovarășul Ion Co- toț, secretar âl C.C.S.Alegerea Consiliului Cen-

CUal

4.trai al Sindicatelor și a ComisieiDe asemenea, Plenara a stabilit măsurile în vederea pregătirii celui de-al V-lea Congres al sindicatelor din țara noastră.
Centrale de Cenzori.

(Agerpres)
ÎN CARTEA DE AUR A MUNCII

Luni la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Cairo, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a participat la lucrările primei sesiuni a Comisiei Economice Mixte între Republica Socialistă România și Republica A- rabă Unită. Din delegație au făcut parte Bujor Almășan, ministrul minelor, și Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior. Delegația a fost însoțită de consilieri și de experți.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost întîmpinați de Leontin Sălăjan, de Ianos FaZekaș și Roman ședinți niștri, ghianu,Gheorghe Cioară și Ion Marinescu, miniștri, Mircea 1 adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere.Au fost prezenți Alexandre Cimon Argyropoulo, ambasa- sadorul Greciei la București și Mahmoud Badawi, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Unite la București.

Moldovan, vicepre- ai Consiliului de Mi- și de Maxim Ber- Alexandru Boabă,

TINEREȚEA IȘI SCRIE NUMELE
CU LITERE MARI

(Urmare din pag. Ijmontează • armătura pentru fundație, „eroi fiind membrii principali" brigăzii de fierari-betoniști condusă Ciobanu Nicolae. Acesta venit aici cu o echipă (13 oameni) la 28 iulie 1964, tot de la Hunedoara. „Cei 13“ sînt acum 24, iar sarcina lor este să construiască o rețea de 100 km de fier- beton necesară pentru armarea acestui furnal unic în țara noastră. Pînă acum, brigada lui Ciobanu, împreună cu echipa condusă de Tudor a pus la temelia circa 350 000 m de Pînă în 20 martie armătura va fi montată și se vor turna 7 500 mc beton. Rețeaua deasă a armăturii metalice este întrețesută de 581 de piloni „bătuți" la o adîncime de 16 m de sonetiștii conduși de tînărul șef de brigadă Gheorghe Vîr- golici, venit pe șantier în 1961 tot de la HunedoaraLa 26 de ani, tînărul din fața noastră cunoaște trei meserii și ne spune cu vădită mîndrie că pe un șantier de o asemenea complexitate nu pot lucra decît oameni cu o bună pregătire profesională, câpabili necontenit să învețe alfabetul complex al tehnicii șantierului. Iată de ce, pornind de la exemplul atitudinii tovarășului Vîrgolici față de problemele calificării, am solicitat tovarășilor din comitetul U.T.C. al șantierului să transmită cititorilor cîteva aspecte din experiența pregătirii profesionale a tinerilor.Ca urmare a colaborării dintre conducerile secțiilor, a organizației sindicatului și organizației U.T.C., în anul 1964— 1965 cursurile de ridicare a calificării au fost absolvite de 4 000 de tineri, iar 1400 au absolvit cursuri de calificare în diferite meserii, contribuția organizației de tineret vă- dindu-se îndeosebi în mobilizarea tinerilor la aceste cursuri.Secretarul organizației de bază U.T.C. din secția lăcătu- șerie construcții metalice, sudorul Comișan Ion. ne vorbește și el despre preocuparea pentru calificarea tinerilor muncitori, în special a proaspeților absolvenți ai școlilor profesionale. Comitetele U.T.C. de pe șantier s-au preocupat ca sarcinile de producție să fie Cunoscute de toți tinerii, mo- bilizîndu-i la dezbaterea cifrelor de plan. în adunările generale ale U.T.C. au fost invitați tovarăși din conducerea șantierului care le-au vorbit tinerilor despre necesitatea de a învăța în permanență, de a-și dezvolta dragostea pentru lectura cărților de specialitate.

de a întreagă

Gheorghe, furnalului fier beton.

tinerețea. Nu atît tinerețea a aproape jumătate din muncitorii șantierului, care abia au trecut de vîrsta adolescenței, cît mai ales entuziasmul și hărnicia constructorilor care, indiferent de cele scrise în buletinele de identitate, ră- mîn tineri prin ceea ce înfăptuiesc. Și nu rareori ai ocazia să vezi că tocmai oamenii mai în vîrstă, comuniștii dau dovadă de o tinerețe inepuizabilă : ei sint peste tot unde este mai greu, prezența Iul unui adevărat pentru cei tineri, du-i drept modele iși propun să devină asemenea lor, să merite înaltul titlu de comunist. Iar organizația de tineret se poate mîndri că din rîndurile ei au crescut și s-au format oameni care poartă astăzi calitatea de membru al partidului. Unul dintre ei este tînărul șef de brigadă Tudorel Antohie.Din cei »24 de membri ai brigăzii condusă de el 18 au vîrste între 18 și 22 ani. Antohie e cel mai „bătrîn". Are 34 de ani și a început prin a fi u- cenic la un tinichigiu. „La tinichigiu n-am învățat mai nimic — ne spune Antohie — așa că în 1949 m-am înscris la o școală profesională". Acolo a devenit membru al organizației U.T.C. în cadrul căreia a fost educat să muncească bine, să învețe bine, să contribuie prin munca lui la înflorirea patriei. Și iată că tînărul care acum 20 de ani pășea în rîndurile U.T.C.-iștilOr lucrează la construcția unor profiluri metalice pentru cel mai mare și modern combinat siderurgic al țării. Muncitor cu experiență, azi membru al partidului, așa cum e firesc, comunistul Antohie transmite la rîndul său experiența sa altora, mai tineri. în brigada lui majoritatea muncitorilor au lucrat cu el și în perioada cînd mai erau elevi ai școlii profesionale, în practică. Biografia Ie e simplă și paralelă cu cea a combinatului și într-o bună măsură reia biografia meșterului lor: Dănceanu Costel, Cloșcă Dumitru, Neagu Mihai au cunoscut șantierul din primele sale zile, cînd pe locurile acestea nu se aflau decît sondele geologilor și uneltele topografilor. Ei au văzut îhăl- țîndu-se combinatul centimetru cu centimetru și au crescut o dată cu construcțiile sale, primii lor pași fiind conduși de tovarășul Antohie, el însuși format Ia școala șantierelor.

lor are ro- catalizator care, luîn- de urmat,

OAMENI LA BORD

LA ÎNALTA ȘCOALA 
ȘANTIERULUI

ACeea ce îți apare dominant pe șantierul combinatului este

Șerpuitoare, repetînd meandrele capricioase ale Dunării, instalațiile portuare se înși- ruie pe kilometri făcînd loc apoi, șantierelor navale ale orașului. Cîndvă, destinat să „cîrpească" șlepurile ce coborau bătrînește spre gurile fluviului, încercînd apoi, aparent timid, dar cu o subterană te-

nacitate, ce se revela doar o- chiului perspicace, durarea u- nor motonave fluviale, Șantierele navale Galați au intrat definitiv în ultimii ani, pe poarta principală a istoriei flotei noastre prin lansarea la apă a cunoscutelor cargouri de 4 500 tone.Urmărind de pe chei oamenii care forfotesc pe cele 4 cargouri, aflate cu suprastructurile profilate cert, și pînă la uriașul cargou de 10 000 tone (care inaugurează o nouă etapă în istoria șantierelor) în- chingat în schele profilîndu-se în geometrii bizare, vei nenumărați tineri ale fapte alcătuiesc cartea zită a organizației de din șantier.în rîndul lor are loc o largă mișcare de Inovații de o deosebită importanță în economia șantierelor, trecut tineri tehnic tinerii Gogiu hai a tehnologie de acoperire a gurilor de magazii la cargouri, aduce economii anuale de 223 000 lei. Prolifera Mircea, Dragor Grigore, Hîrgovete Vasile sînt alți cîțiva tineri ale căror minți iscoditoare au făcut posibile inovații de mare eficacitate economică. Un tablou sintetic al preocupărilor tinerilor constructori de nave gălățeni ar fi incomplet fără a aminti pasiunea pentru cercetarea științifică dovedită de tinerii ingineri. Intrată deja în tradiția șantierelor, sesiunea de comunicări științifice din acest an se află în plină pregătire. Certitudinea succesului ei o oferă succesele repurtate în ânul trecut cînd cele 13 referate științifice prezentate (dintre cârd menționăm „Realizări în construcțiile de nave privind procedee de an- samblare și montaj", prezentat de ing. Anghel Dumitru, „Materiale noi pentru izolații și căptușeli în construcțiile de nave", susținut de Fileș Aurica și „Suprastructuri de aluminiu la nave" prezentat de ing. Negrea Ilie), au oferit nu numai sensul exact al muncii inginerești a tinerilor de aici, dar și preocuparea pentru a ține pasul cu evoluția tehnicii mondiale a construcțiilor navale.

întîlni căror de \<1- tineret
Numai în anul au fost depuse de către pe masa cabinetului 62 de inovații. Printre inovatori se numără Gheorghe și Stroe Mi- căror inovație, noua

prilejuită de anotimpul în care am intrat. îh primele bre ale dimineții ultimei duminici, peste 3 000 de tineri ai orașului puteau fi întîlniți pe diferite șantiere de muncă patriotică din Galați. într-una din punctele centurii periferice a orașului de unde poți descifra ușor conturul pur al blocurilor Țiglinei, aproximativ 400 de țineri muncesc cu sîrg la plantarea de puieți. în ultimele zile au fost săpate gropi pentru 22 000 arbuști, econo- misindu-se zeci de mii de lei.Ce oferă tinerilor celelalte ore ale zilei de duminică ? în rîndurile acțiunilor instruc- tiv-educative două simpozioane se află pe prim-plan. Din cei 3 000 de studenți cît învață în institutele de învățămînt superior ale orașului, 1 200 au venit în sala cinematografului Central, iar alți 300 în amfiteatrul Institutului pedagogic de 3 ani.Alți aproape 800 de tineri muncitori de la Șantierele navale, Uzina de reparații, Laminorul, elevi din liceele și școlile profesionale au participat în sala de sporturi „Constructorul" la o duminică cul- tural-sportivă. Dacă programul a fost destul de variat în schimb arhbianța sărbătorească proprie unUi asemenea eveniment a lipsit! Faptul merită să fie notat : organizațiile U.T.C.. cu sprijinul instituțiilor culturale, trebuie să se preocupe mal îndeaproape de organizarea timpului liber al tinerilor, căruia trebuie să-i ofere acțiuni educative, interesante, atractive.
★Filele din carnetele de însemnări nu-s nici pe departe epuizate Drumul lung pe care îl mai avem de parcurs nu ne dă însă răgaz.Pornim, deci, mai departe...

RĂSCOALA — cinemascop. 
Țara Hațegului.

rulează la Patria
Pîrvu Mutu-Zugra-BEATA 

vul

HAINELE DE DUMINICA 
ALE ORAȘULUIDacă Galațiul, în ipostaza sa obișhuită, lucrătoare, oferă tinerilor posibilitatea de a-și pune în valoare capacitățile sale fizice și intelectuale, este firesc ca în cea de-a șaptea zi a săptămînii tinerețea să-i îndemne pe băieții și fetele acestui frumos oraș spre activitățile instructiv-recreative. Așa se și prezintă programul unei obișnuite duminici gălă- țene. Cu o mică excepție însă

rulează Ia Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), EXcelsior (orele 9,45; 
12; 14,15; ‘ ” ““

BARCAGIUL
— Energia

rulează Ia
8,30; 11; 13,30;
21), Festival
11,15; 13,45; ■
21,15).

CEA MAI FRUMOASA —
rulează la Capitol (osele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 19,45; 
21).

FOST CINDVA HOȚ —

16,30; 18,45; 21).
— cinemascop

Luceafărul 
16; 

(orele 
16,15;

(orele 
18,30;
8,45; 

18,45;

A 
cinemascop.

rulează la București 
8,45; 11; 13,30; 16;
21), Feroviar (orele
11,15; 13.45; 16.15;

(drele 
18,30; 
8,45;

19,45; 
21,15), Modern (orele 9,45; 
12; 14,15; 16; 18 45; 12).

VANINA VANINI
rulează la Victoria (orele

9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45*

x '■-O; ‘;

Debutul, din acest an, al ce
lei mai populare discipline 
sportive, fotbalul, a oferit zeci
lor de mii de spectători, invi
tați In tribune de timpul înso
rit $i de ihdelurtgatâ așteptate, 
surprize și aspecte neprevăzu
te cu carul care au dat un plus 
de frumusețe și atractivitate în
trecerilor. In „șaisprezecimile" 
Cupei României, competiție 
ce-și recîștigă prestigiul, au 
intrat și echipele primei cate
gorii sporind, prin aceasta, 
considerabil interesul publicului 
pentru intilniri. Cutn și-au făcut, 
insă intrarea ? Multe din ele 
,,mototolindu-și“ serios cartea 
de vizită. Echipa Rapid, campi
oană de toamnă, și Petrolul, cea 
care o secondează etapă de etă- 

nevoie să joace > ca să ciștige... 
grafie prevederilor regulamen
tului de desfășurare a competi
ției, cu echipe, e drept fruntașe, 
din categoria B: Jiul Petroșani 
și Minerul Baia Mare. Pare fi
rească întrebarea: comportări
le slabe ale fruntașilor clasa
mentului reflectă oare stadiul 
lOr de pregătire in vederea re
luării returului campionatului? 
Tot așa după cum pare normal 
să aoreciem evoluția la un bun 
nivel a echipelor de categorie 
inferioară Dinamo Bucu
rești ci ștțgă la limită la Arad 
in fața Vagonului. Și tn ce con
diții ? Partenerii iși marcă un 
gol in proprie poartă și in fi
nalul partidei ratează un 11 m. 
Din minutul trei dinamoviștii 
n-au mai fost în stare să în
scrie un gol! Victoria obținută 
cu același scor cu care au în
vins echipa lui Heienio Her
rera, formația numărul unu a 
lumii, nu trebuie să-i liniș
tească.

Lovitura de teatru, care stîr- 
nește hazul dar Și îngrijorarea, 
au dat-o însă alte trei echipe 
din prima divizie. Știința Cra
iova, care se străduiește de cîți
va ani să-și consolideze poziția 
în prima categorie și care părea 
a ii acum cel mai aproape de 
acest (el, la primul ei colocviu 
din acest an, pierde fără 
drept de apel în iața unei 

'' i mari pre- 
A. S, Aiudt Situată în 

într-una 
C.

o 
lecție hu lipsită de învățăminte, 
de la jucătorii pe care-i antre
nează fostul internațional Ava- 
silichioaie. Să capotezi in țâța 
uhdf echipe din campidhatul 
regional, nu știu, dar nu-i de 
bun augur. Același lucru se poa
te spune despre echipa Știința 
Timișoara care a condus patru 
etape la începutul campionatu
lui și reia returul de pe locul 5, 
învinsă, însă, in „cupă" de 
Cimentul Medgidia — echipă 
câre activează în campionatul 
regiunii Dobrogea — cu edifica
torul scor de 3-—1. Deci 
studenții timișoreni, care 
au plecat de acasă cu frica-n 
spate, au fost la discreția ci- 
mentiștilor din Medgidia. Pen
tru asemenea eșecuri suferite 
de echipele de la Pâre aștep
tăm mai mult nici măcar expli
cații nu se pot găsi, fn schimb 
se pot găsi pentru învingătoare
le lor. Aceste formații modeste 
— Rapid Plopeni, Cimentul 
Medgidia, A. S. Aiud etc. — 
demonstrează cit se poate 
de convingător că și în a- 
ceste loeuri, fără o tradiție, 
se joacă fotbal și încă bine, 
echipele âu numeroși jucă
tori de valoare care, de fie
care dată cînd joacă în com
pania unor echipe de prima mi
nă, Iși dau sufletul să se afir
me, ard de dorința de a învin
ge. Și meritul lor este cu atît 
mai mare. Comportări slabe, ne
concludente. deși s-au caliiicat. ău avut C.S.M.S. Iași (Dinamo 
Bacău a scăpat din mină cali
ficarea datorită ratărilor). Stea
gul roșu, care a juCat la Bucu
rești pe Republicii, cu echipa 
Metalurgistul (categoria B) pe 
care a învins-o greu cu 2—1.

Ar mai fi poate de semnalat 
unele arbitraje necorespunză
toare (Aiud, Baia Mare), mani
festările de indisciplină provo
cate de component ai echipe
lor Știința Craiova, C.S.M.S. 
Iași, Dinamo Bacău etc., o slabă 
eficacitate și din nou ratări de 
la 11 m. Probabil, după aceas
tă etapă de cupă, aceste lucruri 
nu vor scăpa nebăgate în sea
mă atît de conducerile echipe
lor cît și de Federația de spe
cialitate. Pentru că. dincolo de 
laudele șl felicitările ce se cu
vin echipelor învingătoare care 
activează în categorii interioa
ră, surprizele pe care ni le-au 
oferit fruntașele fotbalului no
stru oricum întrec așteptările.

1
Ipă, âu avut

120 de minute 
nr rit im nrot/arloi

I
1
I
1
1
I
I
I
I1 ivian- — Malița, I ifaceri- |
I
I
I drept de apel fn 

echipe modeste, fără 
tehțif — A. S. Aiud, .

I coada clasamentului
din șefiile categoriei

I ritul /ucătorllo
dimpotrivă. Ce 
firiâlisțfft rlc> nt 

iceâstă competiție, 
tbști fhcăsăază, tn

I
I
I
I

IMinisterul B tb, Navâle |
I
I
I
I

(Agerpres)
.«----

Ministrul de externe 
al Franței va face 

o vizita în țara 
noastrăLa invitația guvernului Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe âl Franței, Maurice Couve de Murville, va face o țâra noastră între aprilie ă.c. viiită29 și in

2$

acordSemnarea unul 
româno- francez 

în domeniul 
transporturilorLa 14 martie, la î Transporturilor Auto, și Aeriene a fost semnat A- cordul de facilitare a transporturilor rutiere de mărfuri și a tranzitului de mărfuri între Republica Socialistă România și Republica Franceză. Prin acest acord se stabilesc în mod reciproc condițiile de desfășurare și dezvoltare a transporturilor rutiere între ambele țări pe termen nelimitat.

CROS

1966
Elisabeta Baciu 
Radu Rusu 
Viorica Gabor 
Andrei Barabaș 
Constantin Bloțiu

Dat 
această nu scade cu nimic me

ci 
1 să mai spui cînd 

finalistă de anul trecut, tn a- 
Dinămo Pi- 

comuna Plo-

/ucătorilor din Aiud,

VASILE CĂBULEA

Campionatele republicane
schi

Aefuâlâ ediție a 
carfifiionetului republi
can de ahi de jp fo. 
iăiia BfăȘăv i-& destd- 
șiirnt sub semnul sur
prizelor. ceea ce a 
litcut ca Întrecerile să 
fie cu âtll frtai pasio
nante. Cea mal mare 
surpriza a bletit-o de
sigur ‘înlringereâ, tn 
proba de slâlom uriaș, 
a multiplei npastre 
campioane tlona Mi- 
C16s de la bihdfno 
Brașov. Edit Sitleu de 
In A'.S.Ai- Brașov, Svo- 
lulnd neașteptat de 
bide, a reușit s-o în
vingă și să câștige ast
fel pentru prima oară 
titlul la senioare. A 
doua ii, în prdba de 
slalom special, dinamo- 
vistă s a revanșat cis- 
tigînd detașat cursă 
realizat un

aproape 3 secunde măi 
bun decît principală 
ei adveriata — Șutau).

Cele mai spectacu
loase au tost, tară în- 
doială, Întrecerile 
Pitirilor. In proba 
slalom special, , 
Șutată slfnbătă 
Kantzer, porneau 
vorili campionul 
anul trecut — Nieoiae 
lâvici, (Steagul Roșu) 
Clamei Tăbăraș, (Căr- 
patl-Sinaia) șl Kurt 
Gohn fOlnamd-Brasov) 
rTStigatorii concursuri
lor precedente. Pa; 
MiMi Btlcur (Carpăți 
Sinaia) a evoluat cu 
o voință far imilnită 
$i a Învins. El d reali
zat, în cete două man
șe, cei mai buni timpi 
Si lâ siirșitul cursei a 
trăit din plin bucuria 
victoriei. Cucerise pri
mul său titlu de cam-

te- 
de 

riesfă- 
pi 
id- 
de

înpiCfi republican, 
proba de slalom uriaș 
învingător a lost Cor
nel Tăbăraș.

După o întrerupere, 
mai pufin explicabilă, 
de aproape doi ani de 
zile, în programul ac
tualei edilii a‘campio
natelor a fost inclusă 
si proba de coborîre, 
câștigată la senioare 
de llona Mlcloș iar la 
seniori de Cornel Tă
băraș.

in încheiere, mențio
năm buna pregătire și 
comportare a sportivi
lor de la „Carpati" Si
naia (antrenor prof, 
ton Matei) care au cîș- 
tigat trei din cele pa
tru titluri, revanșîndu- 
se pentru insuccesul 
de anul trecut clnd el 
n-au cucerit nici 
titlu de campion 
tării.

■!W>

(ă eu(Agerpres)

Concursul republican al speranțelor dotat cu „Cupa Scînteii pionierului" a oterit amatori
lor de patinaj evoluții spectaculoase.

CINEMATOGRAFE
21), Flamura (orele 10; 12,30, 
15,30; 18; 29,30).

S-A ÎNTIMPLAT CUCe
BABY JANE ?

rulează la Central (orele 10; 
12,30; 15; 18; 20,45), Viito
rul (Orele 15,30; 18; 20,30).

ARȘIȚA — cinemascop — 
Tîrguri și iarmaroace

rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30).

EXPRESUL PARIS—MUN-
CHEN. Scoarțe populare

rulează la Union (orele 17; 
19; 21).

Soarele și trandafirul — Im- 
blînzitorul — Lacul zînelor — 
Poveste cu iepurași — Supă
rare — Micul scafandru — 
Pușok și Drujok — dimineața 
Pinguinului. — Vizita condu
cătorilor de partid și de stat 
în regiunea Crișana

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 29,30),

Gloria (orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30).

Secretul trecutului — Picto
rul din Praga — tn costum de 
scafandru deasupra pămîntu- 
lui— Maestrul boxează — Po
litețe ?

rulează la Timpuri Noi (Ore
le 10; 21).

ANI CLOCOTITORI — Tîr
guri și iarmaroace

rulează îa Grivița (Orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 2930), A- 
urora (orele 10: 12,30; 15,39; 
18; 29,30).

CATIFEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana

rulează ia Dacia (Orele 9,30; 
13,45; în continuare 16; 
18,15; 20,30).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop.

rulează Ia. Buzești (Orele 
14; 16,15; ra,45; 21).

un 
al

Finalele campionatelor re
publicane de cros pe 1966 a 
constituit și un concurs de se
lecție în vederea Campionate
lor balcanice care se vor des
fășura la 10 aprilie în R. P. 
Bulgaria. Despre desfășurarea 
probelor doar cîteva cuvinte. 
Cursa junioarelor a avut de 
la început un tempo deosebit 
de rapid. Elisabeta Baciu a 
condus cu autoritate de la în
ceput și se anunță în acest an 
imbatabilă la probele de 400 
și 800 m junioare. Și urmă
toarele sosite Claudia lacob, 
Elena Ionescu și Doina Bîrsan 
au demonstrat o formă bună. 
Pe echipe a cîștigat „Con- 
structorul“ care revine pe 
prim plan în probele de cros 
feminin. Cursa juniorilor a 
dat cîștig de cauză clujanului 
Radu Rusu. Dan Săvescu, fa
voritul cursei, a trebuit să se 
mulțumească cu locul doi. Re
velație a fost al treilea sosit, 
metalurgistul Ion Dima. Pe 
echipe „Metalul București" și 
C.S.M. Cluj s-au dovedit 
mult 
echipe. Crosul Balcanic, 
surind 4 000 m ; ’ ____ .
probleme speciale în alcătui
rea și mai ales în pregătirea 
viitoare a echipei.

Este de reținut tradiția ne 
care și-au făcut-o unele sec
ții de atletism, pentru pregă
tirea fondiștilor și demifon- 
diștilor juniori: C.S.M.. Cluj, 
Viitorul, Baiiătul, Metalul 
București, Școala sportivă 
U.C.F.S. Roman, Corvinul Hu
nedoara. Aceste nuclee gene
ratoare de fondiști și demi- 
fondiști valoroși dovedesc că 
lucrul în comun cu antrenori 
specialiști dă randament mai 
mare, mobilizează mai ușor 
elemente dotate și creează 
metode de lucru uneori spe
cifice, aducînd astfel o contri
buție proprie la dezvoltarea 
metodicii de pregătire a demi- 
fondiștilor 
noștri.

Maniera 
Constantin 
fondiștilor 
tăm eu interes evoluția 
din acest an și așteptăm 
la el „isprăvi" deosebite.

La senioare și seniori, 
mult decît în alți ani, s-a 
zut din nou marea diferență 
de pregătire care există între 
primii sosiți și restul partiei- 
panților In general aceleași 
nume între primii sosiți, ceea 
ce ne face să ne gîndirn cu în
grijorare la „dispariția" atîtor 
juniori și mai ales junioare 
care au dovedit calități ex
cepționale la vîrsta junioratu- 
lui și apoi „au dispărut". To
tuși cel puțin pentru prezent, 
avem senioare bine pregătite, 
care pot avea un cuvînt greu 
de spus la crosul balcanic. 
Echipa seniorilor însă este 
mai puțin omogenă, iar an
trenorii au o sarcină dificilă 
în pregătirea unei echipe care 
să se prezinte la nivelul tra
diției formate de fondiștii ro
mâni în crosurile balcanice.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

CU 
superioare celorlalte

....
ridică totitși

și fondiștilor

în care a cîștigat 
Bloțiu proba demi
ne face să aștep- i lui 

de

mai 
vă-

PROCESUL DE LA NUREN- 
BERG — ambele serii

rulează la Criticași (orele 
16; 19,45), Moșilor (orele
10,30; 15,30; 19,45).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează lă Cosmos (orele 
15,45; 18; 26,15).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Giulești (orele 
15; 17,45; 20,30), Arta (Oțe
le 10; 12,39; ‘ '***

WINNETOU — 
(seria a II-a)

rulează la ___ v_______
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Melodia (orele 10; 
12,15; *
21,19); 
11,30;
20.30).

CALEA VICTORIEI 
CHEIA VISURILOR

rulează la Unirea (orele 16;

15; 17,30; 29).
cinemascop

Bucegi (orele

14,30; 
Tornis
13,45;

16,45; 
(orele

16;

19; 
9,15; 

18,15;

SAU

18,45; 20,30), Lira (orele
15,30; 18; 29,30).

DEPĂȘIREA
rulează la Flacăra (orele 13; 
15,30; 18; 20,30), Dtumul 
Sării (orele 15; 17.3Q» 20).

MUNCILE LUI HERCULE — 
Cînd soția e plecată •

rulează la Vitan (orele 11; 
16; 18,15; 20.30).

TOM JONES, Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana

rulează la Miorița 
9,30; 12,15; 15; 17.45; 
Pacea (orele 15-.
29,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Muncă

(orele 
20,30), 
17.45;

--- --------- -
14,30; 16,30; 18.30; 20.30).

DUMINICĂ LA ORA 6 Vi
zita
Și de

conducătorilor de partid 
stat în regiunea Banat 
rulează la Popula; (Orele 
16; 18,15; 20,30).
LA REGE, Sărbătorirea 

Române
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30),

ȘAH
Unirii Principatelor
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Uniunea Tineretului Comunist -
organizația revoluționară, de masă,

a tineretului din patria noastră
(Urmare din pag. I)
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REDACȚIEIde construcții se cere ca angajatul să aibă studii său școală generală de 8 ani (7 ani) și o vechime în specialitate de 3 ani. Cel care ocupă un astfel de post va fi retribuit cu un salariu minim de 725 lei și maxim de 900 lei la aprecierea conducerii unității, in raport de fondul de salariu, pregătirea angajatului, rezultatele obținute de acesta locul de muncă. “ parea. postului II legea nu face zare în afară de lariului care este între 640 și 740 lei pe lună.Referitor la atribuțiile dv. de serviciu vă indicăm să stu- diați regulamentul de ordine interioară al unității la care lucrați.ȘERBAN GRIGORE —
Baia de Fierîn principiu, muncitorii ascuțitori de pinze de gatere circulare de la unitățile de industrializarea lemnului, au dreptul- la spor de toxicitate lunar (Instrucțiunile CSMS nr. 9 413/1963).Pentru a beneficia de cest drept, ca D.R.E.F., ganele Inspecției de pentru igiena și protecția muncii, să constate condițiile în care își desfășoară munca angajații respectivi și dacă întrunesc cerințele legii Să facă propuneri corespunzătoare.

Cititorilor care s-au adresat ziarului nostru cu unele întrebări le răspunde tov. procuror VICTOR POPESCU, din Procuratura Generală a Republicii Socialiste România.DUMITRU BURDUBUȘ — 
Craiovaîn stabilirea cuantumului alocației de stat pentru copii se ține seama de domiciliul părintelui care este în drept să încaseze alocația și nu de domiciliul familiei sale.— Dacă unitatea care are obligația să plătească alocația de stat pentru copii, a redus cuantumul în raport de domiciliul familiei angajatului, a- cesta poate să se adreseze tribunalului pe calea unei acțiuni civile în termen de trei ani de la data la care dreptul său a fost nesocotit.GEORGESCU MIRCEA — 
PloieștiPentru ocuparea funcției de laborant I la un grup școlar ----- •-----

lență politică în orice domeniu de muncă și în orice situație, să păstreze secretul militar și de stat, să demaște și să zdrobească uneltirile dușmanilor patriei socialiste. Una din îndatoririle fundamentale ale uțecistului, înscrisă în proiectul de statut, este de a întări prin toate mijloacele u- nitatea Uniunii Tineretului Comunist, de a respecta cu strictețe disciplina utecistă, o- bligatorie în egală măsură pentru toți membrii Uniunii Tineretului Comunist.Precizînd că U.T.C;,unește în rîndurile- șale masele largi ale tinerilor de ■ la orașe și sate, statutul subliniază necesitatea creșterii continue a rîndurilor U.T.C. O asemenea preocupare este firească și proprie organizației noastre comuniste. „Poate fi membru al Uniunii Tineretului Comunist — se spune în proiectul de statut — orice tînăr, cetățean al patriei noastre, care recunoaște statutul U.T.C., activează în una din organizațiile sale, îndeplinește hotărîrile Uniunii Tineretului Comunist și plătește cotizație de membru".Reflectînd noile condiții în care muncește și trăiește, tineretul patriei noastre, proiectul de statut stabilește. vîrsta de primire în U.T.C. între 14 și 26 de ani, prevede renunțarea la cele două recomandări pe care trebuie să le prezinte tînărul ce voia să . devină utecist, și dă drept de confirmare organului imediat superior. Simplificările aduse primirii în U.T.C., oglindesc creșterea maturității politice a organizației noastre, conștiința ridicată a tinerilor crescuți în anii orînduirii noastre socialiste. Totodată proiectul de statut, venind în în- tîmpinarea acelor uteciști care au depășit vîrsta de 26 de ani, le dă posibilitatea, ca la cererea lor, să rămînă în continuare membri ai U.T.C. pînă la vîrsta de 30 de ani inclusiv, să-și valorifice și pe mai departe, experiență acumulată, în folosul muncii de organizație.Modul în care proiectul de statut prevede reglementarea primirii în U.T.C., face să crească răspunderea organizațiilor de bază pentru cunoașterea calităților noilor uteciști, pentru desfășurarea în continuare, cu fiecare utecist în parte, a unei munci educative atente, plină de grijă tovărășească. Primirea in U.T.C. a unui tînăr trebuie să fie considerată de fiecare organizație de bază ca actul de început al unui larg șir de activități concrete, cu o maximă eficacitate educativă.Reflectînd grija pe care organizația noastră a avut-o înde T 7~ membru al său, proiectul de statut referindu-se la sancțiunile care pot fi aplicate uteciș- tilor care comit abateri, subliniază în mod deosebit caracterul educativ al acestora. Sancțiunea — se spune — are un caracter educativ, ea urmărind îndreptarea celui sancționat, preîntîmpinarea abaterilor, întărirea disciplinei u- teciste și creșterea răspunderii membrilor U.T.C. pentru îndeplinirea îndatoririlor statutare.Precizînd că sancțiunea supremă este excluderea, proiectul de statut arată că ea se a- plică numai în cazul de gravă încălcare a Statutului U.T.C., de descompunere politică și morală sau de săvîrșire a altor fapte incompatibile cu calitatea de membru al U.T.C.Este deosebit de grăitoare grija tovărășească pe care organizația noastră tă față de soarta ționat sau exclus, care proiectul de vede ridicarea sancțiunii sau reprimirea în organizație. După cel puțin 6 luni de la data sancționării, organele și organizațiile U.T.C. pot, din proprie inițiativă, sau la cererea celui în cauză, să-i examineze activitatea și să hotărască ridicarea sancțiunii. Proiectul de statut dă dreptul și obligă în același timp organizația de bază să aibă inițiativă, ca la cel puțin un an de la-excluderea din U.T.C. a u- nui tînăr, să-i analizeze temeinic activitatea și convingîndu- ■ se că merită să devină din nou utecist, să poată hotărî reprimirea lui în U.T.C.Partidul a pus în fața organizației noastre sarcini de mare însemnătate. Realizarea practică a marilor îndatoriri ce-i revin în această perioadă de dezvoltare a patriei, au fă-

în raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, se subliniază că organizația revoluționară a tineretului din patria noastră, cu- prinzînd în rîndurile sale a- proape 2 200 000 de membri, desfășoară o bogată activitate de educare a tinerei generații și își îndeplinește rolul de ajutor prețios al partidului.Toate succesele obținute de organizația U.T.C. în formarea și afirmarea profesională și spirituală a tinerei generații se dătoresC partidului comunist, cum tot acestuia i se datoresc eălirea revoluționară, maturitatea politică pe care o are astăzi organizația noastră de tineret. Tocmai de aceea, proiectul de statut înscrie la loc de frunte, ca principiu politic fundamental, care stă la baza întregii activități a U. T. C., conducerea de către partid.Pentru Uniunea Tineretului Comiinist, pentru întregul tineret al patriei, este o mare fericire că este condus de,un asemenea partid încercat și călit în lupta revoluționară, iubit și urmat cu încredere de întregul nostru popor, cum este Partidul Comunist Român;Sub conducerea partidului, Uniunea Tineretului Comunist. își îndeplinește rolul său de principală rezervă a Partidului Comunist Român, de. a- jutor al partidului în educarea comunistă a tineretului, în mobilizarea lui la luptă întregului popor pentru desăvîr- șîrea . construcției socialismului, pentru înfăptuirea scopului final al partidului, construirea societății fără clase, societatea comunistă — trăsături care definesc însăsi esența caracterului revoluționar al organizației noastre.Cea mai mare onoare pentru uteciști — se spune în proiectul de statut — este primirea lor în rîndurile partidului. Uniunea Tineretului Comunist cultivă la uteciști dorința fierbinte ca în întreaga lor activitate’ și comportare să-și însușească și să manifeste calitățile politico-morale ale comuniștilor, pentru a merita înalta cinste de a fi primiți membri ai Partidului Comunist Român.Proiectul de în același timp plină a U.T.C. 
ca externă a guvernului nostru. ' ,;In spi
ritul internaționalismului pro
letar — se spune în proiectul de statut-— U.T.C. dezvoltă 
legături frățești cu tineretul 
din toate țăriie socialiste, cu 
organizațiile revoluționare ale totdeauna față 
tineretului din celelalte țări. 
U.T.C; militează pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu organizațiile de tine
ret din întreaga luine în 
scopul întăririi solidarității și 
unității mișcării democratice 
internaționale a tineretului în 
lupta pentru apărarea intere
selor sale vitale, pentru pace, 
libertate, independență națio
nală și progres social".De la primul, pînă la ultimul capitol, toate prevederile proiectului de statut reflectă grija permanentă pe care o acordă organizația noastră calității, de membru al Uniunii Tineretului Comunist. Rolul din ce în ce mai mare pe care U.T.C. îl are în viața tineretului, în activitatea economică, politică și. socială, sarcinile de răspundere pe care partidiil le-a încredințat organizației noastre,, pun în fața uteciștilor cerințe tot mai mari exprimate cu deosebită claritate în proiectul de statut la capitolul privind obligațiile membrilor U. T. C. Fiecare tînăr care a primit calitatea de utecist este dator să lupte neobosit pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român în toate domeniile în care își desfășoară activitatea, să-și slujească cu devotament și abnegație patria — Republica Socialistă România, să-și dea pentru ea toate forțele iar dacă va fi nevoie și viața. Utecistul este dator, să-și ridice necontenit nivelul politic și ideologic, să-și însușească învățătura marxist-le- ninistă, linia politică și directivele partidului, să fie exemplu de corectitudine și de conduită morală în familie și în societate, să-și îndeplinească exemplar sarcinile profesionale și obștești. Organizația noastră cere de la fiecare membru al său să dea dovadă de vigi-

Cut necesare și îmbunătățirea formelor organizatorice, a metodelor de muncă care își găsesc pe deplin reflectarea în prevederile proiectului de statut. Aceasta exprimă încă o dată consecvența cu care organizația noastră, condusă de
alea-pe- în

statut reflectă adeziunea de- față de politi- partidului și

ganelor conducătoare U. T. C., în obligația cestora de a prezenta riodic dări de seamă fața organizațiilor U. T. C., în reducerea termenelor convocare a plenarelor pentru , . . ____ Comitetul Central la 4 luni,partid, ține seama de faptul că iar pentru comitetele regionale,raionale și orășenești la 3 luni; în supunerea necondiționată a minorității față de majoritate, în obligativitatea ho- tărîrilor organelor superioare pentru cele inferioare, în folosirea criticii principiale și autocriticii, armă puternică pentru dezvăluirea și înlăturarea lipsurilor și educarea uteciștilor în spiritul unei înalte ........ - ---------- intransigențe revoluționare. In de statut dă o rezolvare cores- același timp, proiectul de statut cuprinde asemehea prevederi care asigură în continuare și lărgește caracterul democratic ale vieții interne de organizație prin dreptul uteciștilor de a participa la dezbateri și a-șî exprima liber părerea a- supra tuturor problemelor muncii de organizație în adunările U.T.C. și presa de tineret, de a contribui la elaborarea hbtărîrilor și la stabilirea. măsurilor pentru aplicarea lor, de a alege și de a fi aleși în organele U.T.C., de a participa la adunările în care urmează a se lua hotărîri cu privire la activitatea sau comportarea lor, de a se adresa cu orice problemă organelor U.T.C., inclusiv Comitetului Central al U.T.C. . " ■Experiența noastră proprie a dovedit cît de utilă este pentru întreaga viață de organizație consultarea permanentă a maselor largi ale uteciștilor în toate problemele muncii U.T.C., antrenarea unui mare activ de uteciști în studierea diferitelor probleme ale activității U.T.C. și în stabilirea măsurilor corespunzătoare. Gîndirea colectivă a uteciștilor a permis întotdeauna organelor și organizațiilor U.T.C. să-și orienteze bine munca, să organizeze acele activități care să aibă o continuă eficacitate educativă. Proiectul de statut afirmă cu putere principiul muncii colective, ca principiu de bază în conducerea întregii activități de organizație subliniind că măsurile luate de organele U.T.C. trebuie să fie rezultatul examinării părerilor și propunerilor, rodul gîndirii și experienței întregului colectiv. Acestor cerințe le răspunde și acea prevedere din proiectul de statut cu privire la crearea secretariatului, cș organ statutar al comitetelor regionale ale U.T.C.Referindu-se la organizația de pionieri, proiectul de statut precizează că U-T.C, consideră ca 0 datorie de onoare de a contribui la educarea pionierilor, viitori uteciști. în același timp. în proiectul de statut sînt prevăzute, într-un capitol special, sarcinile ce revin organelor și organizațiilor U.T.C,, uteciștilor din institutele de în- vățămînt superior, în îndrumarea și sprijinirea activității â- sociațiilor studențești, pentru îndeplinirea cît mai bine a sarcinilor ce le revin ca organizații profesionale ale studenților din patria noastră.,în zilele următoare, în întreaga țară, vor avea loc adunări ale activului U.T.C. în care se va dezbate proiectul de statut. Exprimind democratismul organizației noastre, a- dunările activului sînt în același timp un minunat prilej de cunoaștere și însușirea aprofundată a prevederilor statutului.

formele organizatorice nu sînt date odată pentru totdeauna, că ele pot fi modificate în funcție de sarcinile care stau, în fața organizației îiitr-o perioadă sau ajta. Propunînd renunțarea, la reglementarea potrivit căreia organizațiile Uniunii Tineretului Comunist erau create în funcție strict limitativă de numărul de membri, proiectulpunzătoare structurii organizatorice a U.T.C., legînd și mai mult întreaga activitate a U.T.C. de locul de muncă sau învățătură al tinerilor. Sînt stabilite cu claritate atribuțiile și sarcinile organelor conducătoare ale U.T.C., sînt precizate cu minuțiozitate, în mod deosebit, îndatoririle comitetelor orășenești și raionale ale U.T.C. scoțîndu-se în evidență rolul acestora în organizarea și conducerea muncii de educare comunistă a tineretu-1 .lui, de mobilizare a lui la în-i deplinirea hotărîrilor organe-* lor de partid și de stat precum Și ale organelor superioare ale U.T.C., preocuparea pe care trebuie să o manifeste față de problemele profesionale și sociale ale tineretului, de or-; gariizarea activității cultural- sportive, a distracției și turismului local pentru tineret. Proiectul de statut subliniază în același timp, importanța deosebită pe' care o are întărirea fiecărei organizații de bază în parte, creșterea continuă a capacității ei de educare comunistă de mobilizare a tuirea sarcinilor încredințate.Prevederile proiectului de statut cer tuturor organizațiilor de bază ale U.T.C. din întreprinderi, unități agricole, școli și institute de învățămînț superior etc., să desfășoare o intensă activitate politică de e- ducare comunistă a tineretului, de mobilizare a lui, alături de toți oamenii muncii, la realizarea sarcinilor trasate de partid pentru desăvîrșirea pe o treaptă superioară a construcției socialiste. Organizația de bază trebuie să dezvolte lâ tineri dragostea față de muncă și' învățătură, răspunderea pentru, îndeplinirea îndatâțirilor sociale ce-i revin, să sprijine ținerii în îmbogățirea continuă a cunoștințelor lor profesionale, să promoveze în rîndul tineretului trăsăturile moralei fiecare • -comuniste, comportarea civilizată în toate împrejurările, să stimuleze opinia de masă exigentă, a uteciștilor, intransigența față de lipsuri și abateri, critica și autocritica ; ea trebuie să ajute tineretul, să cunoască tezaurul cultural al poporului nostru, valorile culturii universale să organizeze pentru tineret activități cultural-educative, excursii cu participarea de masă pentru cunoașterea frumuseților și bogățiilor patriei.în proiectul de stătut se a- rată că principiul călăuzitor ăl - structurii organizatorice și al activității organizației noastre este centralismul democratic. El unește într-un singur șuvoi energia, inițiativa creatoare, e- lanul și entuziasmul în muncă al tuturor uteciștilor, al întregii organizații în scopul înfăptuirii sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața U.T.C. Aceasta își găsește întruchiparea în eligibilitatea tuturor or-

a tineretului, lui la înfăp- care i-au fost

de la Pentru ocu- de laborant nici o preci- indicarea sa-

o manifes- celui sanc- în modul în statut pre-

Noua Întreprindere integrată de lină din Constanța. Vedere 
parțială a secției de țesătorie

Între marile cuceriri ale secolului XX, nu pînă de mult de domeniul fanteziei, alături de stăpînirea energiei nucleare și pătrunderea în cosmos, construirea calculatoarelor electronice moderne constituie una din realizările cele mai reprezentative. Prelucrînd nu numai inlorrrlafii numerice, ci informafii in general, calculatoarele electronice au devenit nu numai simple mijloace de calcul ci mijloace de trata
re a informației. Gîndirea omului lucrează, de asemenea, cu informații. Se poate vorbi deci de „mecanizarea unor procese de gîndire", de înlocuirea o- mului în unele activități intelectuale. Simultan cu micșorarea eforturilor umane, s-au creat largi posibilități de dezvoltare a activității societății în cele mai variate sectoare. Marile perspective ale utilizării calculatoarelor au determinat o creștere rapidă atît a numărului și varietății mijloacelor pentru tratarea informației cît și a metodelor de utilizare a lor. Au apărut astfel principii și teorii noi, informatica — an
samblul teoriilor și tehnicii uti
lizate in tratarea informației 
sub formă analogică sau nume
rică, cu ajutorul mijloacelor de 
calcul electronice. Cîmpul vast, în rapidă șl continuă extensie al informaticii circumscrie și o serie de aplicații în domeniul metodicii activității didactice. Mai multi participant! Ia dezbaterea „învățămînț modern — metodică modernă" inițiată în paginile Ziarului nostru s-au referit la oportunitatea folosirii calculatoarelor electronice în procesul de instruire a studenților. Pentru amănunte și precizări ne-am adresat recent tovarășului prof. ing. Alexandru Rogojan, prorector al Institu*

tului politehnic din Timișoara, care îndrumă de mai tnulți ani un colectiv de cadre didactice de Ia Facultatea de electrotehnică ce și-au profilat activitatea didactică și de cercetare spre domeniul informaticii.— Ce posibilități există in 
prezent pentru folosirea calcu
latoarelor in procesul de invă- 
tămint f

In laboratorul de televiziune 
in culori al Facultății de e- 
lectronică și telecomunicații 
din Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
inginerul Teodor Dănilă — 
șef de lucrări — împreună 
cu un grup de studenți, pre
gătește o nouă .experiență.

a-ește necesar însă împreună cu or- Stat
Hala atelierului de montaj ll al Uzinei de mașini electrice 

București. A sosit un lot de motoare.

Primire la Ministerul Afacerilor ExterneLuni, 14 martie, ministrul afacerilor externe, COrneliu Mănescu, a primit în audiență pe Tzen Iun-c.iuan, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de a-
creditare, In calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Socialistă România,(Agerpres)

„PINGUINUL"
e află pe 
ecrane tin ex
celent film despre și pentru 
tineret, reali
zat de studio
urile cinemato
grafice polo
neze dar care, 

din păcate, rulează într-un 
anonimat ce-l nedreptățește. 
Chiar și rețeaua cinematogra
fică (care inițial a încercat 
să-l popularizeze prin publi
citate în presă) l-a părăsit 
după prima săptămînă, tri- 
mițîndu-l prin săli periferice. 

Filmul este remarcabil prin 
pledoaria sa pentru frumuse
țea interioară ă tînărului mo
dern, pentru romantism și sentimente pure. Povestea de 
dragoste a unui tînăr student 
poreclit de colegi „Pinguinul" 
are o bogăție etică și candoa
re pe care din păcate n-o 
vedem deseori în filmele con
temporane. Acesta „Romeo"

modern, înflăcărat de cavale
rism și lirism (atît de carac
teristice de fapt vîrstei) e 
plasat in cadrul teribilist 
al unor tineri de aceeași 
vîrsta, infatuați de tran- 
zistomanie și twistomanie, 
care își imaginează că poza 
de cinism pe care o ar
borează îi face mai intere- 
sanți, Filmul, pe lingă ple-

Carnet

cinematografic

doaria amintită pentru senti
mente tandre și căldură su
fletească, încearcă (și reușeș
te) să dezbată probleme de 
educație privind relațiile din- 
tre-părinți și copii, .precum și

Uzinele de aluminiu din Slatina

de responsabilitatea familiei 
în evoluția spirituală a tine
rei generații. El constituie, 
totodată, o plăcută demon
strație de meșteșug cinema
tografic, lipsit, ce-i drept, de 
virtuozități ostentative, dar 
lucrat exact în maniera stilis
tă pe care o cerea tema tra
tată, adică sobru, cu o linie 
epică clară, cultivînd o foto
grafie expresivă, în care do
mină prim-planurile ce dez
văluie lumea interioară a e- 
roilor.

Semnalăm totodată și cîteva inegalități. „Pinguinul" e 
prezentat prea izolat de oa
menii din jur. Nu e însă 
nevoie să fii un sihastru 
pentru a avea sentimente 
romantice și simțul onestită
ții. Poate foarte bine să-ți 
placă muzica ușoară și să 
dansezi \ în stiluri modeme, 
dar să ai în același timp o 
profundă integritate spiritua
lă, să fii om adevărat, înzes
trat cu noblețea sentimente
lor. Poate că nici scena finală 
în care „Pinguinul" se lasă bă
tut aproape ostentativ nu e 
tocmai firească, părînd făcută 
mai degrabă din dorința de 
a-i da filmului elemente cine
matografice dinamice.

Cu toate acestea, filmul ră- 
mîne o realizare cinemato
grafică notabilă, către care 
tinerii spectatori (mai ales 
elevi și studenți) ar trebui 
să-și îndrepte atenția. Even
tual, se pot organiza vizio
nări colective și ar fi bine 
ca după vizionarea acestui 
film, tinerii spectatori să dis
cute despre erou și despre 
sentimentele frumoase, pro
prii vîrstei de aur pe care o 
trăiesc.

T. ATANASIE

ar fi necesar. Foarte multe lucrări de control, în special la disciplinele matematice și tehnice, sînt formate din problemele care trebuie să ducă la un rezultat ce se exprimă numeric. în acest caz, studentul poate înscrie rezultatele cu un creion magne
tic, pe niște ctirtele, în coloane special rezervate. Cartelele

plinei respective. Studentul a- lege întrebarea, formulează răspunsul său propriu și apoi întreabă calculatorul. Acesta furnizează rapid în scris răspunsul corect la întrebarea pusă. Prin intermediul calculatorului studentul are astfel, posibilitatea să verifice dacă răspunsul formulat de el este cel exact
— Care este experiența Insti

calcule cu ajutorul calculatorului numeric și la Facultatea de chimie industrială. Calculele au fost programate de către înșiși studenții beneficiari, pe baza cunoștințelor căpătate la cursul de calculatoare. Unele proiecte de, diplomă date, la catedra de construcții metalice a Facultății de construcții comportă, la proiectarea unor structuri me
Calculatorul electronic

— Calculatoarele pot fi, și sînt, folosite, în primul rînd, pentru instruirea viitorilor specialiști în informatică. La Facultatea de electrotehnică din cadrul institutului nostru, studenții grupei de specializare în construcția și exploatarea calculatoarelor electronice fac lucrări practice la calculatorul numeric MEClPT al centrului nostru de calcul. Lucrările se referă atît la construcția, functionarea și exploatarea calculatorului cît și la programare, în procesul de învățămînț calculatoarele pot fi însă utilizate cu succes și într-un alt mod. Ele pot efectua notarea anumitor lucrări de control date studenților. Citirea acestor lucrări, atribuirea calificativului, reprezintă o activitate dificilă pentru profesor, solicitîndu-i intens atenția și capacitatea de concentrare. $i, mai ales, îi cere mult timp. De aceea,-lucrări de control, se dau mai rar decît

didactic
sînt introduse apoi în calculator. Acesta sesizează inscripțiile magnetice și pe baza unui program de calcul adecvat atribuie calificativul. Spre exemplu, dacă rezultatul obținut se abate cu 3 la sută in plus sau în minus față de cel corect, se acordă 10 puncte și așa mai departe. O dată elaborat programul de apreciere, sînt necesare doar cîteva minute pentru notarea unui mare număr de lucrări de control.în alte țări această metodă este, deja utilizată. în sfîrșit, Calculatoarele mai pot fi folosite în procesul didactic și sub forma unui ajutor direct dat studentului pentru pregătirea examenului la o anumită disciplină. în memoria calculatorului electronic se introduc răspunsurile la cît mai multe din întrebările ce se pot formula în legătură cu conținutul disci

tutului politehnic din Timișoara 
in domeniul utilizării calculato
rului electtonic pentru activi
tatea didactică ?— în afară de lucrările practice ale studenților, despre cafe am amintit la început, în institut se efectuează, cu ajutorul calculatorului numeric de la centrul nostru de calcul, calculele mai complexe necesare pentru elaborarea proiectelor de an și de diplomă ale studenților. Astfel, la catedra „material rulant" de la Facultatea de mecanică, proiectul de an al studenților cerea „găsirea sarcinii pe Osiile unor Vagdane de cale ferată". Căutarea soluției ducea la sisteme de șase ecuații, cu șase necunoscute, a căror rezolvare necesita O precizie ridicată. Trei ani consecutiv, cu a- jutorul calculatorului MECIPT, au fost rezolvate circa 25 de astfel de sisteme. Tot în cadrul proiectului, de an, ș-au făcut

talice, rezolvarea unor sisteme cu 15—24 ecuații, cu tot atîtea necunoscute. în toamna anului trecut astfel de sisteme au fost rezolvate la centrul de calcul. Calcule similare s-au executat și pentru proiectele de diplomă de la catedra de beton armat, tot cu ajutorul calculatorului 0- lectronic. De asemenea, s-a e- xecutat cu ajutorul calculatorului numeric tabelarea unei funcții complicate din cadrul unui proiect de diplomă dat de catedra „utilizările energiei e- lectrice" de la Facultatea de electrotehnică.Folosirea calculatoarelor la elaborarea proiectelor de an Și de diplomă Ușurează, pe de o parte, munca studenților, per- mițînd totodată efectuarea de proiecte mai Complexe, iar pe de altă parte, contribuie iii mod substanțial îă răspîndirea metodelor de luCru cu ajutorul calculatoarelor, atît de impor

tante pentru economia națională.— Vă preocupă extinderea 
acestor metode in procesul di
dactic ?■ Care sînt intențiile de 
viitor ?— Vrem să încercăm utilizarea calculatorului pentru notarea lucrărilor de control. A- ceâstă intenție a noastră depinde însă de obținerea unor dis- pozitive de introducere a informației în calculatorul numeric, de pe cartele, precum și a unei instalații pentru perforarea și clasificarea cartelelor. De asemenea, intenționăm să realizăm un nou calculator numeric și un calculator analogic, cu ajutorul cărora să putem lărgi efectuarea de calcule pentru proiectele de an și de diplomă. Pe această linie, ne concentrăm activitatea in primul rînd spre realizarea unui calculator care să aibă, atît sub raportul vitezei cît și sub raportul siguranței în funcționare, performanțe moderne.— Ce anume condiționează 
extinderea acestor metode mo
derne de instruire in învăță- 
mintul nOstru superior ?— Utilizarea pe scară largă a unor asemenea metode in institutele de învățămint superior o Consider utilă și posibilă pe măsură ce acestea vOr fi înzestrate cu calculatoare electronice numerice și analogice. Citevă institute și*ău construit deja astfel de calculatoare și le folosesc în procesul didactic, pentru lucrările practică. în orice caz; va fi necesară stimularea continuă' a preocupărilor colectivelor de cadre didactice din institutele politehnice și din universități . pentru construirea de calculatoare e- lectaroniCe numerice și analogice.

ION TRONAC
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Solidaritate
Clubul Dubois“La New York a avut loc un miting de protest împotriva urmăririi de către autoritățile americane a organizației de tineret „Clubul Dubois", care s-a pronunțat în repetate rînduri împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. Luînd cuvîntul la miting, u- nul dintre conducătorii „Clubului Dubois", Jose Ristoshi, a declarat că drept răspuns la măsurile autorităților, tineretul își va intensifica lupta pentru încetarea agresiunii în Vietnam. Theodor Weiss, membru al Consiliului municipal din New York, a condamnat încercarea guvernului de a folosi metode polițienești pentru a înăbuși mișcarea de protest a tineretului.Reprezentanții comitetului de coordonare a acțiunilor studențești, „Studenții pentru o societate democratică" și alte organizații, și-au exprimat solidaritatea și sprijinul față de „Clubul Dubois". Participanții s-au îndreptat apoi spre reședința primarului New York- ului căruia i-au înmînat o scrisoare de protest față de

studențilorbrazilieni

acțiunile poliției din New York îndreptate împotriva membrilor „Clubului Dubois".

Marșul

î

SO- în

R. D. GERMANA. — Ștandul 
românesc de la Tirgul inter

național de la Leipzig

Autoritățile grecești au arestat 
pe G. Mavrokordatos, vicepreșe
dinte al Uniunii naționale a stu
denților din Grecia. Arestarea o 
survenit după mitingul de masă al 
studenților din Piața Universității 
in apărarea libertăților democra
tice și pentru eliberarea conducă
torilor studențimii aruncați in in-

chisoare in urma evenimentelor de 
la 1 februarie din Atena.

Tot Ia Atena, poliția a înconju
rat sediul Organizației „Tineretul 
democrat Lambrakis", unde se des
fășura un miting Împotriva agresi
unii americane din Vietnam. Au 
fost operate arestări.

de- <ie ministrul Tetenes,

demonstrații

Ziarul „DIARIO DE NOTI- 
CEAS" informează că în orașul 
Belo Horizonte (statul Minas Ge
rais) din Brazilia a avut loc un 
marș traditional al studenților uni
versității. Poliția a împrăștiat pe 
demonstranți rănind aproximativ 
100 de persoane, și arestînd alte 
53. Studenții au organizat acest 
marș cu ocazia începerii anului 
școlar, în semn de protest împo
triva majorării taxei pentru învă
țămînt și politicii financiare a sta
tului. Celor 53 de studenți ares
tați li s-au întocmit dosare care au 
fost înaintate tribunalului militar.

Deputatul Odilon Rodriguez de 
Ouza, din partea statului Minas 
Gerais, a adresat președintelui 
Castelo Branco o telegramă în care 
protestează împotriva „arbitrariu- 
lui sălbatic și nejustificat asupra 
tineretului". După cum arată „JOR- 
NAL DO BRASIL", conducerea stu
denților intenționează să declare 
grevă generală.

Vietnamul

Congresul studenților în orașul Hue

Delegația guvernamentală
română s-a oprit 
la Atena și SofiaATENA 14 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroa- ie, transmite : Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a participat la lucrările primei sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de colaborare economică și tehnică între Republica Socialistă România și R.A.U., a sit duminică la Atena drum spre țară.Pe aeroportul Elenikon, legația a fost întîmpinată Emmanoil Kothris, comerțului, Spiros ministru plenipotențiar, șef al Direcției Economice din Ministerul Afacerilor Externe, funcționari superiori ai Ministerului de Externe și Ministerului Comerțului.In aceeași zi, ambasadorul Republicii Socialiste România

la Atena, M. Bălănescu, a o- ferit o masă în cinstea delegației guvernamentale române la care au participat vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Greciei și ministru al afacerilor externe, Ilias Tsirimokos, ministrul coordonării economiei — Constanti- nos Mitsotakis, ministrul apărării — Stavros Costopoulos, ministrul comerțului — Em- manoil Kothris, și înalț! funcționari ai Ministerului de Externe și Ministerului Comerțului.

Intervenția reprezentantului

La Universitatea 
din Cairo au început 
lucrările Congresu
lui studenților din 
Republica Arabă U- 
nită. Participă peste 200 de reprezentanți 
ai organizațiilor stu
dențești, precum
observatori din par
tea Uniunii Interna
ționale a Studenților, perialiste Îndreptate

Si-au trimis observa
tori numeroase orga
nizații studențești 
de peste hotare.

tn cadrul lucrări
lor a luat cuvîntul 
Ahmed Ben Said, re
prezentant al U niunii

și Internaționale a Stu
denților. care s-a re
ferit la acțiunile im-

Împotriva libertății 
și independenței po
poarelor
Uniunea Internațio
nală a Studenților, 
a subliniat apoi Ben 
Said, condamnă cu 
hotărîre agresiunea 
americană In Viet
nam și sprijină po
porul vietnamez, iu
bitor de pace și li
bertate.

africane.

Agențiile de presă 
anunță că in orașul 
Hue — important 
centru universitar 
din Vietnamul de sud 
— și la Da Nang, au 
avut loc mari 
monstrații i 
vernamentale 
care au 
studenți budiști 
alte persoane.

de- 
antigu- 

la 
participat 

și

că

Elevii 
stituțiile 
rior din 
declarat.

inși studenții de la 
de învățămînt supe- 
cele două orașe au 
de asemenea, grevă.

Agenția Reuter anunță 
participanții la demonstrații 
au cerut ca în Vietnamul de 
sud să fie instaurat un guvern 
civil. Totodată ei au cerut 
guvernului să pună capăt in
flației și creșterii vertiginoa
se a prețurilor, îndeosebi la 
produsele de larg consum. 
Generalii, se spune printre 
altele, în manifestele difuzate 
de demonstranți, nu trebuie 
să participe la viața politică a 
țării.

Studenții, anunță agenția 
menționată, au declarat că vor 
continua greva pînă marți și 
că acțiunile de protest împo
triva autorităților de la Sai
gon vor lua amploare dacă nu 
vor primi asigurări din partea 
guvernului generalului Ky că 
revendicările lor vor fi exa
minate.

țării noastre

Economic

A

in Consiliul

și Social

★Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, s-a oprit luni la Sofia venind de la Atena. La aeroport, oaspeții români au fost întîmpinați de tovarășii Stanko Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Konstantin Popov, președinte ăl Comitetului pentru energetică și combustibil, Stoian Siulemezov, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, Liubomir Anghelov, locțiitor al ministrului afacerilor externe și alte persoane oficiale. A fost de față loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia. Stanko Todorov a oferit în cinstea delegației române un prînz.

Ministrul de externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika, explicînd 
poziția țării sale fată de eveni
mentele din Ghana, a declarat la 
sosirea sa la Cairo că Algeria nu 
vrea să se amestece în afacerile 
interne ale altor state, dar atunci 
cînd este vorba de comploturi im
perialiste este necesar ca Algeria 
să-și pună tot potențialul său la 
dispoziția popoarelor africane vic
time ale acestor comploturi".

Pregătiri pentru lansarea lui „6emini-8“

• LA 13 MARTIE, Liu Sao-ți, 
președintele Republicii Populare 
Chineze, l-a primit pe Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, în le
gătură cu plecarea sa definitivă in 
patrie.

Întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Primul ministru al Sudanului, 
Mohamed Ahmed Mahgoub, a 
transmis un mesaj președintelui 
Guineei, Seku Ture, în care arată 
că sprijină poziția șefului statului 
guineez de respingere categorică a 
loviturii de stat din Ghana. „Spri
jinim călduros poziția dv. justă 
față de problema ghaneză și adu
cem elogii perseverenței dv. în 
lupta pentru eliberarea și unitatea 
Africii", se spune în mesajul pre
mierului sudanez.

După lovitura 
de stat din Ghana

La New York continuă lucrările Comitetului Special al Națiunilor Unite pentru principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state. în prezent se examinează principiul egalității suverane a statelor. Luînd cuvîntul, în cadrul discuțiilor din Comitet, șeful delegației române, doc- tor-docent Alexandru Bolin- tineanu, a caracterizat acest principiu ca „piatra unghiulară în relațiile dintre state". El a insistat ca, în conținutul a- cestei reguli fundamentale a dreptului internațional să fie cuprins dreptul statelor de a-și

alege economic dreptul de a participa la organizații internaționale și tratate multilaterale cu caracter universal.Șeful delegației române a arătat că independența economică constituie una din garanțiile principale ale exercitării efective și integrale a suveranității statelor și s-a pronunțat pentru includerea în principiul egalității suverane a statelor a dreptului acestora de a dispune de bogățiile și resursele lor naturale.

sistemul politic, social, și cultural, ca și Deschiderea 
Tîrgului de primăvara 

de la Viena
Duminică s-a deschis la 

Viena a 83-a ediție a Tîrgu- 
lui de primăvară la care ex
pun 2 900 firme austriece și 
2 332 de firme din 29 de state.

Republica Socialistă Româ
nia prezină o expoziție turis
tică organizată de O.N.T.- 
Carpați care înfățișează as
pecte din țara noastră, prin
tre care litoralul românesc al 
Mării Negre, Poiana Brașov, 
mănăstirile din nordul Moldo
vei.

• ZIARELE centrale argentinie- 
ne menționează că filmul românesc 
„Duminică la ora 6", prezentat la 
festivalul de la Mar del Plata (Ar
gentina) s-a bucurat de un deose
bit succes.

Astfel cotidianul „Clarin" refe- 
rindu-se Ia regizorul român scrie : 
,,Se poate afirma, fără îndoială, 
că filmul reprezintă un debut al 
lui Lucian Pintilie atît de conclu
dent în afirmarea unei personali
tăți artistice cum rareori s-a înre
gistrat în istoria cinematografiei și 
probabil niciodată în cea a festi
valurilor".

Ziarul „La Prensa" aduce laude 
în ce privește comunicativitatea ar
tistică a Irinei Petrescu și aprecia
ză ca foarte bună calitatea fotogra
fiei.

• Cu prilejul „Săptămînii solida
rității cv. poporul vietnamez", Secre
tariatul Uniunii Internationale a 
Studenților a dat publicității o de
clarație prin care condamnă agre
siunea S.U.A. în Vietnam și chea
mă studenții progresiști și organiza
țiile lor din toate țările să-și in
tensifice acțiunile în sprijinul po
porului vietnamez.

• LA TOKIO s-a deschis la 14 
martie prima consfătuire economi
că sovieto-japoneză, care va discu
ta probleme privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării economi
ce și tehnico-științifice, precum și 
extinderea 
două țări.

Membrii 
sovietice la 
de M. V. Nesterov, 
Prezidiului Consiliului Unional 
Camerei de Comerț a U.R.S.S., 
fost primiți de Eisaku Sato, primul 
ministru al Japoniei, Takeo Miki, 
ministrul comerțului exterior și 
industriei, și Etsusaburo Shiina, 
ministrul afacerilor externe.

comerțului între cele

delegației economice 
consfătuire, condusă 

președintele 
al 
au

• LA LEIPZIG a fost Încheiat 
un acord de colaborare intre R. D. 
Germană și Austria. Potrivit acor
dului, un grup de Întreprinderi din 
R.D.G. va colabora cu un grup de 
concerne importante din Austria, 
printre care și „Voest", in dome
niul construcțiilor de mașini și u- 
tilaje.
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VIETNAMUL DE SUD.
Țărani dintr-un sat din a- 
propiere de Bong Son se re
fugiază in junglă din cauza 
maltratărilor la care sint su
puși de trupele americane și 
de cele ale guvernului de la 

Saigon

La Cape Kennedy se fac ul
timele pregătiri în vederea lan
sării navei cosmice „GeminiS" 
prevăzută să aibă loc miercuri 
la ora 16,40 (ora G.M.T.). Co
menzile navei vor fi preluate de 
cosmonauții Neil Armstrong și 
Dave Scott, care au urmai un 
antrenament specia) in acest 
scop.

Potrivit planurilor organizato-

rilor zborului, ce urmează să 
dureze trei zile, „GeminiS" va 
încerca să realizeze o „acosta
re" cu o rachetă „Agena" ce 
va fi lansată la citeva minute 
după ce nava cosmică va părăsi 
platforma de lansare de la 
Cape Kennedy. Totodată se pre
vede ca Dave Scott să pără
sească cabina pe timp de apro
ximativ două ore și jumătate.

La sesiunea extraordinară de la 
Casablanca a Federației sindicale 
din întreaga Africă (U.S.P.A.) a 
fost condamnată lovitura de stat 
din Ghana, iar participanții au ce
rut „eliberarea imediată a secre
tarului general al acestei organiza
ții, John Tetteghah și a altor acti
viști sindicali", arestați de autori
tățile de la Accra.

• IN ZILELE de 12 și 13 martie 
a c. la Belgrad au avut loc lucră
rile celei de-a 7-a Conferințe a 
Uniunii Studenților din R.S.F. Iugo
slavia, la care au participat peste 
200 de delegați din centrele uni
versitare ale țării. Conferința a 
dezbătut probleme ale învățămîn- 
tulci superior și ale Uniunii Stu
denților din R.S.F. Iugoslavia.

în
de 

za-

• DUPĂ zilele frumoase de 
cepul de primăvară, un val 
irig s-a abătut asupra Italiei, 
pada a acoperit vîrful Vezuviului 
st a nins in vecinătatea orașului 
Neapote. De asemenea, s-au sem
nalat ninsori și temperaturi scăzu
te in zonele Friuli, Venezia-Giulia. 
Umbria și Foggia.

Consultările întreprinse pen
tru rezolvarea crizei de guvern 
din Belgia au scos la lumină 
un element nou în viața poli
tică belgiană. Este vorba de 
ceea ce mulți observatori din 
Bruxelles denumesc ,,divorțul 
celor doi asociați", adică răci
rea pînă în pragul rupturii a 
coaliției care asocia la putere, 
din 1961, partidele social- 
creștin (P.S.C.) $1 socialist
(P.S.B.).vansurile făcute de președintele social-creștin, Boeynants, liberalilor au fost interpretate ca un indiciu elocvent al a- cestei rupturi. Declanșarea oficială a „divorțului" dintre P.S.C. și P.S.B. (în fond a crizei ca legătură cuA guvernamentale) a avut obiect un conflict minor asigurările de boală și in- de minor, încît a apărut, pretext. Căutînd cauzele sesizat că, de fapt, o altă guverna-

în validitate. Atît evident, ca un reale, mulți au problemă a subminat coaliția mentală: așa numitul plan de asanare financiară, adică măsurile de austeritate pe care partidul socialist le consideră excesive. S-a semnalat, în special, faptul că în scurta existență a guvernului demisionat, 14 din cele 26 de miliarde de franci cît reprezenta deficitul Belgiei au fost acoperite prin adoptarea așa-numitelor măsuri guvernamentale de „austeritate" și „asanare economică", măsuri care au determinat o creștere a preturilor și scăderea puterii de cumpărare a maselor, precum și instituirea de noi impozite asupra populației.

De fapt însă, cauzele politice mai adînci ale actualei crize trebuie căutate în situația creată prin alegerile din mai trecut, cînd atît social-creștinii cît și socialiștii au înregistrat pierderi însemnate de voturi.Aripa de dreapta a partidului social- creștin a profitat de conjunctura creată în lumina cîștigurilor realizate de liberali — situati la dreapta scenei politice — pentru a reduce la tăcere presiunile stîngii

belgian
dussocial-creștine. în practică, aceasta a la împingerea spre dreapta a coaliției guvernamentale de centru-stînga. LE MONDE relevă că niciuna din marile probleme care se puneau cu circa nouă luni în urmă cînd, după 64 de zile, se năștea „cu dureri mari" guvernul Harmel, nu a fost soluționată. Ziarul definea coaliția dintre social- creștini și socialiști în perioada amintită drept „o alianță pentru a nu face nimic". Aceasta este adevărat numai în sensul că nu s-a acționat pentru rezolvarea problemelor în concordantă cu cerințele și interesele maselor largi. Evident, o asemenea orientare a provocat tensiuni cres- cînde în sînul partidului socialist. împușcăturile de la Zwartberg (cînd politia a tras în minerii care protestau împotriva închiderii minei) au accentuat aceste tensiuni. Nu întîmplător, influentul ziar so-

cialist și sindical „LA WALONIE" din Liege remarca în acele zile : „Pentru pri
ma oară în această țară, muncitorii sint 
uciși sub un guvern cu participarea parti
dului socialist... A persevera în participa
rea Ia actuala politică cu accente antiso
ciale ar însemna ruptura cu forțele vii 
ale muncitorimii și cu sindicatele". S-ar putea adăuga că numeroase federații ale partidului socialist au luat poziție împotriva participării la vechea coaliție în condițiile orientării acesteia spre dreapta.Se pare că liderii P.S.B. au în vedere pericolul pe care l-ar prezenta pentru influența partidului asocierea la aplicarea unui program pe care ei l-au descris oficial ca fiind „pronunțat anti-social". Unele ziare belgiene au opiniat că socialiștii apreciază meritele unei abținerii de la a- probarea unui asemenea program, ale unei situări în opoziție.Desigur, evoluția ulterioră nu este încă certă. în ciuda opoziției aripii drepte, conservatoare a P.S.C. — partizana înțelegerii cu liberalii — sindicatele creștine presează partidul social-creștin pentru luarea vechii centru-stînga.Intre timp, tratativele pentru unui cabinet liberali nu au dus, pare-se, „acord de principiu", blocat de liberalilor pe care mulți consideră inacceptabile pentru P.S.C. eșec al proiectului acestei „noi coaliții" duce la ceea ce unii comentatori denumesc „un impas complet". N-ar mai exista decît, fie posibilitatea formării unui „guvern de tehnicieni", fie organizarea de noi alegeri. Soluții care, se pare, nu încîntă niciunul din cele trei partide politice.

re-coaliții și orientarea ei sprecrearea compus din social-creștini și decît la un condițiile observatori

EM. RUCĂR

Cînd se vor încheia 
tratativele americano- 
panameze referitoare 
la un nou statut al 
Canalului Panama ? La 
început s-a afirmat că 
se va ajunge la un 
rezultat „pînă în iulie 
1966*. Ulterior însă, 
formula a fost ușor 
modificată. Președinte
le Robles a declarat că 
„un nou tratat privind 
zona Canalului Pana
ma ar putea fi înche
iat în cursul acestui 
an". Deci nu pînă în 
iulie, ci pînă la sflrși- 
tul anului. Dar, lucru
rile nu s-au oprit aici. 
Zilele trecute, ziarul 
panamez „La Prensa" 
considera că nici ulti
mul 
list, 
nou 
arul 
lă
1967". Deci nu în 1966 
ci, poate, abia în 1967.

Cele trei mutări de 
ștachetă — și dealtfel, 
nimeni nu poate garan
ta că seria este în
cheiată — ilustrează 
dificultățile pe care le 
intîmpină negocierile, 
dificultăți considerate 
în unele cercuri ca 
fiind de nerezolvat.

In primul rînd este 
vorba de pretențiile 
S.U.A., pe de o parte, 
și de cerințele guver
nului panamez, pe de 
altă parte. E drept că 
declarația comună Jo-

termen nu e rea- 
„Incheierea unui 
tratat — scria zi- 
— va fi imposibi- 
mai înainte de

hnson-Robles, dată pu
blicității în septembrie 
anul trecut, prevede 
înlocuirea tratatului 
din 1903 cu altul nou. 
care „să recunoască 
în mod efectiv" suve
ranitatea Republicii 
Panama asupra zonei 
Canalului Panama. Dar 
americanii doresc să 
obțină concesii sub
stanțiale — printre al
tele, dreptul de a con
strui noi baze militare, 
continuarea staționării 
de

barea populației. O 
recunoaște, în mod 
expres, chiar și NEW 
YORK TIMES. „După 
reglementarea pro
blemei cu Washingto
nul — scrie ziarul — 
guvernul panamez va 
trebui să se înțeleagă 
cu propriul său popor, 
însă, o parte conside
rabilă a populației a 
ajuns dinainte la con
cluzia că orice acord 
este imposibil". Ziarul 
este de părere că si
tuația din țară ame-

și

sus 
ter-

trupe etc.

fapt, anulează con-de
trolul panamez asupra 
canalului și asigură 
perpetuarea dominației 
Statelor Unite. Desi
gur, actualul guvern a 
ridicat, în mod for
mal, unele obiecții 
dar, în ansamblu, el 
apreciază negocierile 
ca fiind „pozitive" și 
e gata să semneze 
noul tratat.

De ce n-o face însă ? 
Pentru că în mod 
cert, un astfel de tra
tat n-ar obține apro-

nință să se înfierbînte 
foarte mult, înainte ca 
diferendul să fie solu
ționat, întrucît S.U.A. 
„nu mențin controlul' 
asupra politicii inter
ne panameze, „în po
fida eforturilor pe care 
Washingtonul le-a 
cut pentru a întări 
tualul regim din 
nama". Iată de ce 
conchide NEW YORK 
TIMES — înțelegerea 
la care s-a ajuns în 
septembrie anul tre

at putea să se

fă- 
ac- 
Pa-

sfărîme în Panama de 
stînca subterană a 
divergențelor interne", 
adică a dezacordului 
dintre populație 
guvern.

T eza de mai 
este susținută, în
meni aproape identici, 
de ziarul britanic 
„THE SCOTSMAN". 
El afirmă că după ce 
guvernul panamez va 
ajunge — în cazul 
cînd tratativele se vor 
încheia pozitiv — la 
un acord cu S.U.A., el 
„trebuie să obțină ac
ceptarea acordului de 
către propriul său 
popor". Dar „nume
roși panamezi consi
deră că o asemenea 
reglementare nu este 
posibilă".

Revendicările popu
lației panameze sini 
cunoscute : trecerea 
canalului sub admi
nistrația guvernului 
țării, retragerea trupe
lor americane și des
ființarea bazelor a- 
cestora, incorporarea 
„zonei" canalului în 
statul panamez. De a- 
ceea, posibilitatea 
cheierii acordului 
termenii propuși 
Washington — și 
ceptați, în linii gene
rale, de guvernul pa
namez — este pusă tot 
mal mult sub semnul 
întrebării.

in
ia 
de 

ac-
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