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IN ADUNĂRILE ACTIVULUI

Dezbaterea proiectului

A MUNCI DIFERENȚIAT ? De Statut a! II.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

I
I Constructorilor

în toate 
dezbaterea 
Statut al 

acti-

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Ieri, a început 
regiunile țării 
proiectului de 
U.T.C. în adunări ale
vulul comitetelor regionale, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C., ale comitetelor 
U.T.C. din marile uzine și 
șantiere.

Manifestare concretă a 
democratismului organizației 
noastre, dezbaterile care au 
loc, atît în adunări ale acti
vului cît și în presa de ti
neret, demonstrează 
resul deosebit pe care 
trezit în rîndurile 
tilor, ale întregului 
tineret, proiectul de 
al U.T.C. Adunările 
lui prilejuiesc 
temeinică a 
proiectului de Statut, 
posibilitatea fiecărui 
cipant la dezbateri ca — sin- 
tetizînd propria sa experien
ță de muncă — să facă 
propuneri cu privire la 
proiectul de Statut.

CITIȚI în pagina a IlI-a 
relatări de la adunări ale ac
tivului U.T.C.
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de mașini
o temeinica
pregătire

profesională

R Ing.
MIHAI MARINESCU 

ministrul industriei 
construcțiilor de mașini

de

i

me și mijloace 
care permit atît 
unui număr din ce in ce mai 
mare de cadre, cît și o pregă
tire operativă a acestora, în 
funcție de nivelul lor profe
sional, de complexitatea noțiu
nilor și deprinderilor ce tre
buie însușite.

Pentru a ridica pregătirea 
profesională a muncitorilor și 
cadrelor tehnice din uzinele 
unde au loc schimbări în 
structura producției, precum 
și în scopul însușirii unor pro
cedee tehnologice absolut noi 
pentru întreaga ramură, mi
nisterul sprijină organizarea 
cursurilor de specializare care 
se desfășoară cu participare 
sau fără participare în pro
ducție. Intrucît s-a dovedit că 
această formă de pregătire, cu 
o durată între două și zece 
luni, are o eficiență deosebită, 
în anul 1966 numărul munci
torilor, cadrelor tehnice medii 
și inginerilor cuprinși la cursu
rile de specializare va ajunge 
la 4 850.

In ultimul timp s-a acordat 
o atenție mai mare cursurilor 
cu scoaterea din producție, la 
care vor participa în anul a- 
cesta peste 400 de cadre, ma
joritatea muncitori. Remarcăm 
faptul că la două centre, Bucu
rești și Brașov, tehnicieni din 
mai multe întreprinderi vor 
fi specializați în cunoașterea 
și exploatarea mașinilor-unel- 
te cu comandă după program. 
Această metodă de pregătire 
pe centre, aplicată pentru 
prima dată în anul 1964, a dat 
bune rezultate și va fi extinsă 
în perioada care urmează. Tot 
centralizat vor fi organizate

de instruire 
cuprinderea

duse noi, dintre care unele 
o complexitate deosebită 
locomotiva electrică de 6 580 
C P, locomotiva Diesel hidra
ulică de 1250 C P, cargoul mi
neralier de 12 500 tdw.

Asimilarea noilor produse la 
un nivel te.hnic ridicat nu este 
posibilă fără o pregătire co
respunzătoare a cadrelor. De 
asemenea, faptul că industria 
construcțiilor de mașini este 
înzestrată continuu cu utilaje 
de cel mai nou tip și aplică 
tehnologii moderne, în perma
nent proces de perfecționare, 
impune cadrelor tehnice stă- 
pînirea unor temeinice cunoș
tințe de specialitate.

în acest sens s-a mers pe 
calea reducerii numărului 
de cadre muncitorești pregăti
te prin cursuri de calificare de 
scurtă durată și asigurarea în 
mai mare măsură a muncitori
lor calificați prin școli profe
sionale. Astfel, în perioada 
1961—1965 numărul de munci
tori calificați anual prin 
cursuri de scurtă durată a 
scăzut de Ia 13 000 la circa 
2 500, iar numărul de absol
venți ai școlilor profesionale a 
crescut în aceeași perioadă de 
la 4 800 la peste 12 300.

Pentru a asigura cunoștințe
le necesare realizării sarcini
lor ce stau în fața construc
torilor de mașini, ministerul a 
dezvoltat în ultimii ani acțiu
nea de ridicare a nivelului de 
pregătire profesională, orien- 
tînd întreprinderile spre cău
tarea și aplicarea acelor for-

eflectînd pre
vederile Direc
tivelor celui de 
al IX-lea Con
gres al Parti
dului Comunist 
Român, planul 
de stat pe anul 
1966 pune în

fața constructorilor de mașini 
sarcini complexe, în scopul 
ridicării pe o treaptă superi
oară a contribuției lor la pro
movarea progresului tehnic în 
întreaga economie.

In acest an va continua sau 
va începe construcția unor o- 
biective noi, de mare impor
tanță pentru ramura construc
țiilor de mașini, ca Fabrica de 
elemente pentru automatiza
re din București, . Fabrica de 
motoare electrice mici de la 
Pitești și altele. Vor intra în 
funcțiune fabrici noi de apa- 
rataj electric de înaltă tensiu
ne la Uzina Electroputere-Cra- 
iova, de cuzineți la Brașov, 
precum și noi secții de pro
ducție la Uzinele „23 August", 
Vulcan-București, Steagul ro- 
șu-Brașov, Progresul-Brăila 
etc. Totodată, în fiecare fabri
că și uzină va exista o preo
cupare permanentă pentru 
îmbunătățirea continuă a teh
nologiilor de lucru și lărgirea 
sortimentelor cu noi mașini, 
utilaje și instalații complexe, 
cu caracteristici superioare, 
menite să asigure un înalt 
grad de mecanizare și automa
tizare a proceselor de produc
ție, valorificarea superioară a 
materiilor prime și realizarea 
unui preț de cost al producți-

PE CERTIFICATUL RECOLTELOR
AL DOILEA

POPAS (Continuare in pag. a IV-a)

SEMNĂTURI
în întîmpinarea Congresului U.T.C

A ÎNCEPUTPe agenda
manifestărilor

Tovarășul Nicolae Ștefu, de mulți ani secretar al comitetului comunal Pechea al U.T.C., ales delegat 
treburile curente ale organizației

Iei cît mai scăzut.
Nomenclatorul de mașini și 

utilaje se va îmbogăți prin a- 
similarea a circa 50 de pro-

• COROD
Congres, intr-o discuție cu un grup de uteciști, despre

ȘTEFAN NECANIȚCHI

(Continuare in pag. a IV-a)

lăsăm în urmă 
înălțate pe șan-

educative
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ARGEȘUL
A PĂRĂSIT ALBIA

MILENARĂ

T
Chei, 
le-au 

cetăți 
unde 

astăzi

La cooperativele 
agricole de producție 

din comunele
• PECHEA

a mijirea zorilor, 
uriașele construcții 
tierul viitorului gigant al industriei 
noastre grele, Combinatul siderur
gic Galați, continuîndu-ne călătoria 
în inima Moldovei, spre Bacău.

Pechea, cea mai întinsă comună 
din aceste locuri, este străjuită la 
un capăt și la altul de sediile celor 

două cooperative agricole. Prima, care poartă 
denumirea de „11 Iunie" este cea mai veche : a 
luat ființă în 1949 și are acum un fond de bază 
de 11,5 milioane lei. Președintele ei, cunoscu
tul Erou al Muncii Socialiste Dumitru Negoiță, 
abia s-a întors de la marele sfat al țărănimii — 
Congresul cooperativelor agricole de producție.

La ordinea de zi: campania de primăvară. 
Lucrările din etapa I au fost terminate. Acum se 
pregătește terenul pentru floarea-soarelui, se

grăpează grîul pe cele 1160 hectare („terminăm 
peste două ore“). In toate sectoarele cooperati
vei lucrează un număr însemnat de tineri. Des
pre munca și preocupările lor ne vorbește tova
rășul inginer agronom Gheorghe Cumpătă : „La 
treburile cele mai grele ne bazăm întotdeauna 
și pe contribuția tinerilor" — ne spune dînsul. 
Rostite de un comunist, om cu răspunderi în
semnate în întreaga activitate a cooperativei, cu
vintele reprezintă o apreciere a rolului tinere
tului în dezvoltarea cooperativei, a satului lor. 
Intr-adevăr, recoltele bogate obținute anul tre
cut (2 820 kg grîu la hectar, 3 040 kg porumb și 
altele), veniturile mari aduse cooperativei de 
sectorul zootehnic, sînt realizări la care tinerii 
și-au adus o contribuție însemnată. Organizația 
U.T.C. se poate mîndri cu tineri ca Nicolae Bîr- 
lădeanu și Gheorghe Ștefu, cărora conducerea 
cooperativei, toți membrii cooperatori le acordă

o mare încredere. Răspunsul lor îl constituie 
faptele, munca intensă pe care o depun pentru 
creșterea proprietății cooperatiste. în aceste zile, 
ei frecventează cursuri de specializare la Odobești, 
urmînd să lucreze în sectorul viticol pe dezvol
tarea căruia cooperativa pune în anii următori 
un accent deosebit. Calificarea — ne spunea 
tovarășul inginer Cumpătă — este o datorie în
semnată a tinerilor cooperatori. Față de per
spectivele dezvoltării agriculturii, munca inten
să, fără „ferestre", trebuie însoțită de o tot mai 
bună pregătire, de o pricepere egală cu știința 
respectării și aplicării metodelor agrozootehnice.

VARTAN ARACHELIAN 
TOMA ATANASIE 

CONSTANTIN STĂNESCU
Foto: I. CUCU 

(Continuare în pag. a IV-a)

Zilele acestea, In orașele și sate
le regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară au loc numeroase manifes
tări în întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al U.T.C. Organi
zațiile U.T.C. au organizat întîlniri 
cu activiști de partid, cu oameni 
de știință și cultură, simpozioane, 
manifestări cultural-sportive la 
care participă mii de tineri. La 
clubul muncitoresc din orașul Lu
duș peste 400 de tineri muncitori 
și elevi au participat la întîlnirea 
cu tov. Alexandru Szekerș, secre
tar al Comitetului regional Mureș- 
Autonomă Maghiară al P.C.R., care 
a ținut o expunere pe tema „Tine
retul, participant activ la construi
rea socialismului", în cadrul căreia 
a vorbit despre mărețul program e- 
laborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. pentru dezvoltarea și înflo
rirea României Socialiste și des
pre perspectivele pe care le deschi
de pentru afirmarea cunoștințelor și 
capacității creatoare ale tineretului 
în toate domeniile activității eco
nomice, științifice și culturale. La 
casa raională de cultură din 
Miercurea Ciuc, în fața a peste 
600 de tineri, a luat cuvîntul tov. 
Iosif Walter, prim-secretar al Co
mitetului regional Mureș-Autono
mă Maghiară al U.T.C., vorbind 
despre „Rolul tineretului în socie-

Ieri, 15 martie, la ora 7 dimineața, în toată țara a început 
recensămîntul populației și locuințelor. Cei 70 000 de recen
zori vor străbate, timp de 8 zile, satele și orașele patriei 
mergînd în fiecare casă. Avînd loc la un' deceniu de la recen
sămîntul populației din 1956, perioadă în care s-au petrecut 
adinei transformări în structura social-economică și în modul 
de viață al populației din orașe și sate, actualul recensămint 
are cea mai mare amploare.

pe șantierul Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej

Ing. ȘTEFAN CIOCAN, VASILE AGRUȚAN — dispecer, 
betonist, sînt doar trei dintre sutele de constructori, care, ieri, au semnat actul de naștere 

al lacului de acumulare de pe Argeș

Și DUMITRU LIVADARU —

răim, împreună cu 
sutele de construc
tori ai barajului 
hidrocentralei, un 
moment impresio
nant. Ora 12 fix. 
Ora patriei se fi
xează astăzi, pen
tru cîteva momen

te, după ora Argeșului. Toate 
posturile de radio s-au conec
tat cu barajul de la Vidraru.

Pe o platformă înălțată pe 
malul sting, inginerul Nicolae 
Păunescu, directorul grupului 
de șantiere al Hidrocentra
lei, dă ultima comandă la 
construcția barajului: „Aten
țiune, casa vanelor! Atențiune, 
casa vanelor I Coborlți vana- 
stăvilar I Coborîți vana-stăvi- 
Iar I Ecoul prelung al cuvintelor

purtate în eter cu iuțeala via
tului este întrerupt brusc. Sem
nalele sirenelor din casa vane
lor vestesc coborîrea stăvilaru- 
lui. Un scrîșnet puternic, o în
chidere ermetică și apele Ar
geșului părăsesc pentru totdea
una albia milenară. Aceleași 
ape despre care, in „România 
pitorească". Al. Vlahuță scria: 
„Vorbesc undele Argeșului de 
strășnicia stîncilor de la 
pe care le-au biruit și 
lăsat în urmă ca pe niște 
dărăpănate...". Aceleași 
ale Argeșului 
despre o altă 
puternică, a

vorbesc
forță la fel de 
constructorilor, 

care au stăvilit furia apelor și 
le-au așezat in cale barajul, 
acest mare arc al cetății lu
minii.

Momentul are in el ceva din 
măreția legendelor. Acum 5 
ani, în ziua de 15 martie 1961, 
topografii au bătut primii ță
ruși. Coincidența a făcut ca as
tăzi, tot in ziua de 15 martie,
constructorii să semneze actul 
de naștere al celui mai tînăr lac 
artificial de pe harta României 
— lacul de acumulare de pe 
Argeș.

Privim, de Ia înălțimea coro
namentului, oglinda apei. Aici, 
la 830 de metri deasupra ni
velului mării, și-a făcut apari
ția primul echipaj marinăresc. 
Șalupa „Argeș 1“ ancorată in 
„portul" Vidraru, este gata să

CONSTANTIN PRIESCU

(Gontinuar» In pag. a IV-a)

Am Însoțit, 
primele ore ale 
mineții, grupul 
recenzori care 
cătuiau primele 
șe in cartierul Dru
mul Sării.

1) Grupul de re
cenzori de la cir
cumscripția nr. 5 a 
pornit spre sectoa
rele de recensă- 
mint.

2) ...ți o primă u- 
șă la care se bate i

după cum se vede, 
pînă și copiii cu
nosc importanța 
vastei cercetări 
statistice. „Poftiți 
pe aici, sînteți aș
teptați".

3) In apartamen
tul familiei Budușan 
(Str. Petre Ispires- 
cu nr. 55, raionul 
Lenin). Tinerii soți, 
amîndoi salariați 
ai întreprinderii 
„Dîmbovița", im-

preund cu alți mem
bri ai familiei, au 
răspuns la toate în
trebările puse. Ca 
toți locuitorii țării, 
ei știu că exactita
tea informațiilor 
are o mare impor
tanță in mai buna 
orgpnizare a vieții, 
in sporirea propriei 
bunăstări.

Foto: O. PLECAN



Ecouri 
la ancheta 

noastră

S'ahlllrea pla
nului de ma
suri al organi
zației presupu
ne o largă con
sultare a tutu

ror elevilor

Foto :
S. VIOREL

In numărul din 3 
februarie a.c. al zia
rului nostru, au apă
rut răspunsurile u- 
nor tovarăși direc
tori, profesori, se
cretari ai unor co
mitete U.T.C. din li
cee, la ancheta „Ce 
înseamnă a munci 
diferențiat". Conti
nuăm azi să publi
căm o parte din in
tervențiile care 
pe-au mai sosit la 
redacție.

CE ÎNSEAMNĂ
A MUNCI DIFERENȚIAT ?

Necesitatea diferențierii obiectivelor concrete și a mijloa
celor activității educative în rîndurile elevilor a fost una
nim afirmată de participanții la ancheta inițiată de „Scîn- 
teia tineretului" pe această temă. Toate opiniile exprimate 
în ziarul din 3 februarie a. c. ne obligă să conchidem 
că diferențierea precisă și concretă a activității educative 
realizată de școală și U.T.C. constituie o condiție fundamen
tală a eficienței muncii educative.

Aspectele deosebit de interesante ale acestei probleme mă 
îndeamnă să-mi spun și eu părerea. Așa cum în procesul de 
învățămînt se aplică un sistem riguros, cu obiective clar 
delimitate și cu o înlănțuire logică, în toate acestea ținîn- 
du-se seama cît mai exact de accesibilitatea progresivă, de 
particularitățile de vîrstă, tot așa și în munca educativă cu 
elevii trebuie să se perfecționeze programa aoțiunilor în ra
port cu procesul dezvoltării stadiale al copiilor și adolescen
ților.

Este necesar, prin urmare, să se elaboreze cu mai multă 
temeinicie științifică și, implicit, cu mai multă eficiență prac
tică logica procesului educativ, nu numai în ordinea intelec
tuală, ci și morală, estetică, fizică etc.

După cum au arătat participanții la discuție, din munca 
educativă a organizației U.T.C. desfășurată în rîndurile ele-, 
vilor trebuie eliminat caracterul întîmplător, formal, al unor 
acțiuni, și, deci, ineficient.

Departe de mine gîndul 
motivare pedagogică în
treaga activitate educativă 
desfășurată de școală și 
organizația U.T.C. ; prin
cipiul tratării diferențiate 
a colectivelor de elevi a- 
flați în diverse clase ale 
școlii generale și liceului 
este o realitate obiectivă 
peste care nu se poate 
trece total.

Totuși multiple consta
tări și mărturii ne fac să 
considerăm că în aplica
rea practică premeditată 
și conștientă a acestui 
principiu organizațiile 
U.T.C. din școli și unele 
cadre didactice sînt serios 
rămase în urmă.

Trebuie să recunoaștem 
că în această privință nici 
teoria psihopedagogică a 
educației nu dă o orien
tare clară și un ajutor
eficient. Dovadă și sărăcia literaturii de metodică a educației.

Există o împrejurare specifică educației care, nefiind pînă 
la capăt înțeleasă, generează o oarecare lipsă de orientare, 
în timp ce obiectivele și conținutul instrucției se schimbă 
mereu în funcție de dezvoltarea și progresul continuu al so
cietății noastre, (în momentul de față, de pildă, asistăm la o 
largă și rodnică preocupare pentru modernizarea învățămîn- 
tului fecundată de istoricele documente ale Congresului al 
IX-lea al P.C.R.) obiectivele educației, luate în accepțiunea 
lor cea mai generală, rămîn și trebuie să rărrimă mereu ace
leași, ele fiind permanente.

Facem educație comunistă tinerelor generații, urmărind 
realizarea unui ideal de personalitate, însuflețită de patrio
tism, de spirit revoluționar, personalitate dezvoltată multila
teral, înzestrată cu mari posibilități de acțiune în ordinea 
cetățenească și profesională. Neîndoielnic însă, acest obiectiv 
esențial nu poate fi realizat dintrodată și integral, modalită
țile de realizare a lui pot căpăta infinite forme de manifes
tare, în funcție de personalitățile atît de diverse pe care le 
avem de format. Există etape, un proces cu depășiri succesi
ve, cu obstacole și o problematică specifică. Or, preocuparea 
pentru conținutul esențial al muncii educative este deseori 
considerată suficientă și se face prea puțin pentru a defini 
sarcinile fiecărei etape, pentru a recurge la mijloace perfect

de a pune sub semnul lipsei de

adecvate generațiilor cu care avem de-a face, pentru a doza 
în spirit realist obiectivele fiecărei acțiuni și a fiecărei 
etape.

Se știe doar foarte bine că noțiunile se însușesc pe o tra
iectorie, de la neesențial la esențial, de la superficial și insta
bil la profund și stabil. Noțiunile morale nu sînt deloc fa
cile. Ele sînt infinit mal complexe decît cunoștințele prevă
zute de programele școlare. Și trebuie ținut seama de faptul 
că ele se însușesc în același mod. Convingerile presupun o 
anumită adeziune afectivă la valorile morale. Dar și viața 
afectivă a elevului se dezvoltă pe faze, de la simplu la com
plex. Și atunci dacă nu s-a lucrat cu migală, dacă nu s-a 
parcurs drumul, rezolvîndu-se lucid și realist sarcinile ce se 
pun în fiecare etapă, zadarnic se va aștepta la un moment 
dat ca adolescentul să dispună de sentimente și o conștiință 
morală, o orientare culturală complexă și superioară.

Realitatea dovedește că aceste principii generale didactice 
nu sînt, uneori, nici cunoscute suficient de organizațiile 
U.T.C., și, nici nu se aplică ca atare în munca educativă.

Ar prezenta în acest sens mult interes lucrări pedagogice 
de înaltă ținută științifică care ar încerca să elaboreze pro
grama și metodica muncii educative desfășurată de U.T.C. 
pe baza unor astfel de principii.

Cadrele didactice solicită deseori lucrări care să relateze 
experiențe concrete, să prezinte cazuri ale unor elevi sau co
lective de elevî, să releve metodele cele mai potrivite pen

tru anumite situații. Ne 
lipsesc în mare măsură 
astfel de lucrări. Voi a- 
minti, spre exemplificare, 
planul de activități cultu- 
’■al-educative pe care-1 a- 
doptă conducerea școlii și 
organizația U.T.C. și care 
este insuficient cercetat 
din punct de vedere pe
dagogic. Măsurile cultu
ral-educative, prin forța 
împrejurărilor, trebuie să 
depășească întrucîtva ne
cesitățile de moment ale 
elevilor și să-i determine 
să evolueze progresiv, să 
dobîndească noi cunoștin
țe și interese. Dacă nu 
există această depășire 
stimulativă se instalează 
stagnarea. Planul are însă 
de multe ori un caracter 
eterogen. Și dacă vei avea 

docenf Ion Berea curiozitatea să-l cercetezi
în aceeași școală pe par

cursul a 2—3 ani, vei vedea că acțiunile sînt aproape aceleași, 
deși și beneficiarii lor — elevii — sînt tot aceiași, dar cu 
un an-doi mai mari, cu mai multe cunoștințe, cu pretenții, 
firești, mai complexe.

Cheia succesului muncii educative în rîndurile elevilor 
este îmbinarea sistemului de măsuri aplicate de școală cu 
inițiativa elevilor exprimată esențial de organizațiile U.Ț.C. 
Dar cine face parte din activul U.T.C din școală ? Tot 
elevi, adică adolescenți lipsiți nu numai de cunoștințe pe
dagogice, dar și de experiența vieții, tineri, evident cu uh 
orizont mai larg, cu calități organizatorice, cu o conștiință 
mai formată, dar totuși tineri. Eu socotesc că factorii 
răspunzători de munca educativă în școală sînt profesorii. 
Cadrele didactice vîrstnice și tinere trebuie să cunoască 
bine munca U.T.C., să o sprijine direct și indirect, să 
canalizeze entuziasmul elevilor către acțiunile cele mai fe
cunde și valoroase. Cadrele didactice, situîndu-se ele însele in 
centrul muncii U.T.C., trebuie să le sugereze elevilor direc
țiile în care trebuie să acționeze și metodele corespunzătoare 
cu tact și competență, în cunoștință de cauză. Numai în acest 
fel munca educativă va putea fi concepută ca un sistem 
coerent, eșalonat pe parcursul anilor pe care îl petrece tînă- 
rul în școală, realizat în raport cu condițiile concrete impuse 
de perspectiva generală pe care o parcurge societatea noa
stră socialistă.

Cum îi pregătim

Logica 
procesului 
educativ

de prof univ dr

așa
Mi se pare foarte 

interesantă discuția a- 
supra modului in ca
re concepem munca e- 
ducativă in școli și 
cred că ar trebui con
tinuată astfel incit — 
mergînd chiar pînă la 
amănunte — să pună 
în valoare experiența 
cea mai bună- Socotesc 
că o condiție de prim 
ordin pentru a se pu
tea asigura desfășura
rea unei munci dife
rențiate în funcție de 
multiplele criterii e- 
nunțate de participan
ții la anchetă, este și 
modul în care sint în
drumate comitetele 
U.T.C. din școli, felul 
în care este instruit 
activul, Pentru că, se
cretarii U. T. C-, cei
lalți membri ai ac
tivului așteaptă să 
primească din partea 
comitetului orășenesc 
nu numai indicații 
cu privire la felul 
în care să-și orga
nizeze munca, ci și 
modelele de aplicare 
a unei indicații ori al
ta, metode de muncă 
verificate de practică, 
eficiente.

Iată, de pildă, instru
irea pe care am făcut-o 
activului la începutul 
anului școlar. Ne-ar 
fi fost mai ușor să a- 
dunăm toate cadrele de 
organizație din școli 
într-o sală mare și să-i 
instrulm cu problemele 
curente ale muncii 
noastre. Ne puteam 
găsi și o motivare: doar 
toate organizațiile 
U.T.C. din școli au o- 
biective comune: culti
varea răspunderii ele
vilor față de învățătură, 
educarea comunistă a 
elevilor. Dar noi avem 
în oraș școli generale, 
licee, școli profesionale

muncesc
și tehnice. Intr-un mod 
trebuie să muncim cu 
elevii ultimei clase a 
școlii generale, intr-alt 
mod cu cei de liceu, 
intr-un fel cu ucenicii 
și într-altul cu tinerii 
care au absolvit liceul 
și își însușesc acum 
o profesiune în școlile 
tehnice. De aceea, pen
tru fiecare categorie de 
școli am organizat se
parat instruirea acti-. 
vului. A fost necesar 
un volum mai mare de 
muncă, dar s-a dovedit 
că a fost mai utilă o 
asemenea instruire. Pe 
același principiu ne
am organizat apoi și 
ședințele noastre de 
lucru lunare cu secre
tarii U.T.C. Ne-am o- 
prit însă aici în ceea 
ce privește diferenție
rea instruirii activului. 
Acum mă gîndesc că 
și „Ziua secretaru
lui" care se ține în 
școli, ș-ar putea rea
liza în funcție de 
acest criteriu, pentru 
că, adunînd la un loc 
secretarii organizațiilor 
de bază de la clasele a 
VIII-a cu cei de la a 
Xl-a se produce o ni
velare de preocupări și 
soluții nerecomanda
bilă.

Spuneam la începu
tul acestor rînduri că 
activul U.T.C. din școli 
așteaptă din partea co
mitetului orășenesc nu 
numai indicații ci și 
modalități practice de 
organizare a unei acti
vități ori alta. De a- 
ceea noi am organizat, 
la nivelul orașului, o 
serie de activități în 
care am ținut seama 
de vîrsta, cunoștințele, 
preocupările elevilor. 
Am organizat întîlniri 
și vizite în școli pro

fesionale și întreprin
deri pentru elevii cla
selor a VIII-a, întîlniri 
cu cadre didactice uni
versitare și vizite în 
facultăți pentru elevii 
claselor a Xl-a, simpo
zioane, seri culturale, 
vizionarea unor spec
tacole, reuniuni etc.

Ceea ce n-am reușit 
încă este să urmărim 
ca în munca organiza
țiilor de bază din școli 
să se țină totdeauna 
seama de necesitatea 
diferențierii fiecărei 
activități de la un co
lectiv de elevi la altul. 
Aici nu este vorba de 
a „descoperi" forme 
noi de activitate, ci 
de a asigura un conți
nut corespunzător ca
pacității de înțelegere 
a elevilor, preocupă
rilor lor, nevoilor edu
cative pe care le ridi
că o organizație sau 
alta. Trebuie să recu
noaștem că acolo unde 
activele U.T.C. cer 
sprijinul tovarășilor 
profesori nu numai în 
„ocazii festive", ci în 
munca curentă, de fie
care zi, acțiunile orga
nizației au o precisă 
motivare pedagogică, o 
mare eficacitate edu
cativă. Din acest punct 
de vedere comitetul o- 
rășenesc U.T.C. mai 
poate face încă destule 
lucruri în direcția 
mobilizării cadrelor di
dactice tinere de a-și 
aduce contribuția la 
sprijinirea activităților 
U.T.C. din școli atît în 
conceperea diferitelor 
acțiuni educative, cît și 
la buna lor organizare.

HELGA HEINȚZ 
secretar al Comitetului 
orășenesc Timișoara al 

U.T.C.

Principiul respectării 
particularităților de 
vîrstă ale elevilor ca
racterizează într-o mă
sură însemnată stilul 
de muncă al comite
tului U.T.C. de la Lice
ul „Emil Racoviță" 
din Cluj. întreaga 
muncă este concepu
tă nu numai pe li
nia cooperării tutu
ror influențelor e- 
ducative, dar și a 
orientării acestora spre 
ceea ce eșțe specific 
fiecărui colectiv. Două 
condiții se impun a fi 
respectate: atît con
ceperea cît și înfăp
tuirea tuturor acțiuni
lor trebuie să aibă ca 
punct de plecare situ
ații concrete, între
bări ridicate de vîrste 
diferite, de capacități 
diferite de înțelegere, 
de orientare etc. Comi
tetul U.T.C. de la Lice
ul „Emil Racoviță" a 
avut în vedere condi
țiile amintite.

Comitetul de partid 
a însărcinat cîte un 
cadru didactic să aju
te munca unei organi
zații U.T.C. Membrii 
comitetului U.T.C., în
că de la începutul 
anului, au sarcini per
manente. Prin inter
mediul lor se asigură

pre regimul de învăță
tură ; la clasele a Xl-a 
asemenea dezbateri au 
avut cu totul alt con
ținut. Elevii singuri 
au subliniat marile 
satisfacții ale muncii 
creatoare. Acțiunile 
culturale poartă am
prenta aceleiași griji 
pentru a răspunde u- 
nor preocupări și ce
rințe precise.

Să ne referim numai 
la un aspect. Elevii 
și-au exprimat dorin
ța de a organiza echi
pe artistice pe clase. 
Comitetul U.T.C. a 
sprijinit înființarea u- 
nei echipe de teatru 
în clasele a IX-a, o 
brigadă artistică și un 
colectiv de recitatori 
în clasele a X-a etc.

Exemplele de acest 
fel s-ar putea înmulți. 
Faptul reflectă îmbo
gățirea stilului de 
muncă al comitetului 
U.T.C. cu elemente de 
pedagogie, chiar de 
metodică. Acest cîș- 
tig însă, este um
brit adeseori, de lip
sa elasticității nece
sare în aplicarea unor 
norme pedagogice în 
munca de organizație, 
rezultatul fiind formal. 
Respectarea particula
rităților de vîrstă, a

PUNCT 
DE REPER-
CERINȚELE 
VÎRSTEI !
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MM 0 PERMANENTA CONSULTARE i ELEVILOR *

Mina Stana
secretar al comitetului

U.T.C Liceul „C. A. Ro- 
setti“-București

Nu pot) concepe și organiza 
acțiuni 
conținut 
ferintele 
realizezi 
permanentă a elevilor. A intrat 
în obișnuința noastră ca înain
te de întocmirea planurilor de 
muncă să ne sfătuim "u ute- 
ciștii, să sondăm cerințele ele
vilor pentru a putea iniția ac
țiuni care să răspundă preocu
părilor lor reale. Am să dau 
cîteva exemple. încă de la în
ceputul anului școlar multi 
dintre elevii claselor a VIII-a 
și-au exprimat dorința de a fi 
primiți în rîndurile U.T.G. Așa 
Cum e și flresG, pregătlndu-se 
pentru aqest îpsemnat eveni
ment dîn Viața lor, elevii sâmt 
nevoia să cunoască scopul șl 
sarcinile organizației, tradițiile 
de luptă ale U.T.G. Răspunzînd 
acestor dorințl noi ne-am pro-

in 
pre- 

nu

educative bogate 
dacă nu cunoști 
uteciștilor, dacă 
o consultare largă și

pus să le dăm o imagine mai 
amplă despre activitatea revo
luționară a clasei noastre mun
citoare și, ca urmare, t-am in
vitat pe elevi într-o vizită la 
Muzeul de istorie a Partidului, 
am făcut împreună cu ei turul 
orașului București, i 
îndeosebi la locurile 
lupta partidului și a 
tiei de tineret, am 
discuții pe marqinea 
U.T.C.

Cunoașterea preocupărilor și 
a preferințelor uteciștilor și 
mai ales transpunerea acestora 
în acțiuni interesante ne fe
rește de repetări și monotonie, 
imprimă fiecărei organizații de 
bază o amprentă particulară, 
generată de specificul colecti
vului respectiv. Așa, de pildă, 
pentru toate clasele a X-a for
mate — în urma împărțirii pe 
secțiile umană și reală — din 
elevii mai multor clase s-a pus 
problema închegării colective
lor. Dar în unele clase sudarea 
colectivului s-a realizat mai 
ușor, în altgle mai încet. Pro-

oprindu-ne 
legate de 

i organiza- 
organizat 
Statutului

bleme mal deosebite, în special 
de greșită înțelegere a spiritu
lui colegial, s-au manifestat în 
clasa a X-a B. Așa s-a născut 
ideea organizării unei adunări 
pe tema : „Prietenie și colegia
litate". Biroul U.T.G. al clasei 
nu s-a limitat numai la această 
adunare, ci a organizat nume
roase discuții pe aceeași temă.

Și, în sfîrșit, aș vrea să mă 
mai servesc de un exemplu în 
sprijinul afirmației că nu se 
poate concepe activitate educa
tivă eficientă fără cunoașterea 
preocupărilor elevilor. Ajunși 
în ultimul an de liceu, elevii 
claselor a Xl-a din școala noas
tră au preocupări foarte va
riate, de natură să contribuie 
la lărgirea orizontului lor poli
tic, cultural, științific. Și e fi
resc să fie așa. Acțiunile orga
nizației U.T.G. trebuie neapărat 
să pornească de la această rea
litate pentru a se bucura de 
succes. Sfătuindu-ne cu ei am 
putut iniția acțiuni care au fost 
unanim apreciate. Printre aces
tea au fost simpozionul „Indi
vidualitatea în artă", vizita la 
Muzeul Republicii, întîlnirile 
cu activiști de partid și de stat,

oameni de știință șl artă, profe
sori universitari, vizionarea 
unor spectacole de înaltă ținu
tă artistică.

Maria Șchiopu
secretar al comitetului
U.T.C. Liceul „Nicolae 

Bălcescu" din Cluj

In fixarea sarcinilor, în 
alegerea activităților pe care 
comitetul U.T.C. pe școală le 
inițiază, ținem seama de spe
cificul organizațiilor de bază, 
de problemele care preocupă 
fiecare colectiv în parte. Mun
ca educativă presupune, îna
inte de toate, conceperea ori
cărei activități în funcție de 
cerințe stricte, de situații spe
cifice. Nu este suficientă însă 
conceperea diferențiată a
muncii de către comitetul 
U.T.C. Orientarea comitetului 
trebuie să-și găsească 
nuare în planurile de muncă 
ale organizațiilor de 
Realizarea sarcinilor 
se face prin îndrumarea aten
tă, continuă șt diferită a orga-

conti-

bază, 
propuse

nizațiilor U.T.C. De multe 
ori instructajele cu activul le 
facem pe ani de studii, deci 
separat pentru clasele a VIII- 
a, a IX-a grupînd doar clasele 
X—XI. Acest procedeu l-am 
desprins din însăși consultările 
pe care, foarte frecvent, le 
avem cu cadrele U.T.C. Cu 
prilejul consultărilor, le cerem 
părerea asupra problemelor 
specifice pe care le întîmpină 
fiecare, în raport de experiența 
sa. Voi da cîtevn exemple. Se 
întîmpla. în anii trecuți. ca du
pă unele instructaje să vină se
cretari sau membri ai comi
tetelor U.T.C. din clasele mici 
și să ne ceară să repetăm, 
practic, instruirea pentru că 
n-au înțeles mai multe lucruri. 
De aceea, la începutul anului 
școlar, cu activul U.T.C. al 
claselor a VIII-a și a IX-a am 
vorbit despre întocmirea pla
nului de muncă, desfășurarea 
adunărilor generale, probleme 
care necesitau, pentru moti
vele enunțate mai sus, o sub
liniere specială, formarea u- 
nor deprinderi concrete nece
sare bunei desfășurări a mun
cii de organizație. Am mai

vedere ca de acesteavut în 
clase să răspundă membrii co
mitetului cu mai multă expe
riență.

Din consultările avute cu 
cadrele U.T.C. de la clasele a 
X-a și a Xl-a a rezultat că este 
mai util să insistăm asupra 
stilului de muncă și, ca ur
mare, invitînu-i pe membrii 
birourilor să facă informări 
asupra muncii lor, am avut 
posibilitatea să realizăm ade
vărate schimburi de experien
ță. să organizăm acțiuni 
care 
La 
film, 
cipă 
prezintă interes pentru toți. 
Intervenția noastră diferită 
vine după spectacol. Elevii 
mari discută pe marginea ce
lor văzute, interpretează in
dependent, emit păreri, înțeleg 
totul mai profund. Elevii 
mici discută, de obicei, 
profesorii diriginți sau de 
cialitate, fiindcă înțeleg 
greu, au un bagaj de cunoș
tințe insuficient pentru înțe
legerea mesajului de idei, a 
semnificațiilor sociale etc.

din 
cu toții.

(de 
parti- 

că

am învățat 
multe spectacole 

teatru, operă) 
toți elevii, dat fiind

mai 
cu 

spe- 
mai
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o orientare nemijlo
cită a muncii organi
zațiilor de bază oglin
dită în activitățile des
fășurate.

In primul trimestru, 
la clasele a IX-a, ute- 
ciștii acționau greoi, 
în multe cazuri nu 
știau ce trebuie să 
facă. Organizația 
U.T.C. își propunea în 
fiecare lună ca o sar
cină de primă impor
tanță mobilizarea ele
vilor la consultații și 
meditații. Dar, firește, 
nu aceasta era cel mai 
important. Elevii tre
buiau obișnuiți să în
vețe singuri, prin pro
priile lor eforturi. Co
mitetul U.T.C. a indi
cat, deci, birourilor să 
opună atitudinii de 
relaxare, manifestată 
de mai mulți elevi in 
prima parte a anului 
școlar, un obiectiv co
mun tuturor, care să-i 
stimuleze : nici un co
rigent în clasă, note 
peste nivelul celor ob
ținute la examenul de 
admitere.

Munca educativă e 
orientată în vederea 
realizării acestui o- 
biectiv (adunări gene
rale în care s-a discu
tat despre răspunde
rile și îndatoririle ele
vilor de liceu, discuții 
cu tovarăși profesori 
etc.).

La fiecare clasă s-a 
discutat despre atitu
dinea față de muncă. 
Insă, în timp ce la cla
sele a IX-a s-a discu
tat, în primul rînd, nu 
despre semnificațiile 
muncii, ci despre ceea 
ce reprezintă concret 
munca pentru «i, des-

accesibilității nu se 
face la modul general, 
pe parcurs, ci conce
put anticipat și urmă
rit cu grijă. Unele 
planuri de muncă (și 
doar planul de muncă 
presupune o gîndire 
în perspectivă) oglin
desc nedorit minusu
rile amintite. E ușor 
de dedus ce înseam
nă lipsa din unele 
planuri de muncă 
a obiectivelor im
puse de o anumită si
tuație și nu alese la 
voia întîmplării. La 
clasa a X-a B au avut 
loc cîteva manifestări 
de indisciplină. Totuși 
la una dintre adunări
le generale uteciștii 
și-au propus să dis
cute despre cu totul 
altceva, cînd situația 
din clasă reclama ca 
foarte necesară o dis
cuție operativă despre 
necesitatea respectării 
regulamentului școlar.

Cele amintite nu 
sînt excepții. Și acest 
japt semnalează lipsa 
de asimilare organică 
a unor principii peda
gogice în activitatea 
unai organizații LI Ț.C., 
determinată și de lip
sa unei colaborării 
mai sțrînse cu cadrele 
didactice. Comitetul 
U.T.C. nu trebuie să 
uite că tocmai colabo
rarea cu cadrele di
dactice asigură res
pectarea necesară a 
principiilor pedagogi
ce, caracterul creator 
al activităților, pu
terea lor de a emoțio
na, de a stîrni reacțiile 
așteptate în rîndul e- 
levilor.

L RUS



IN DEZBATERE

PROIECTUL DE STATUT AL U.T.C.
EXIGENȚELE

CĂLITĂ ȚII
DE UTECIST

nfăptuirea planu-

I
rilor elaborate de 
partid de dezvol
tare continuă a in
dustriei și agricul
turii, de înflorire 
a patriei noastre 
pune și în fața ti
nerei generații 
sarcini deosebit de mari

Anghel Radulescu 
prim secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al U.T.C.

Propuneri 0 SARCINĂ

și însemnate, cere din partea 
organizațiilor U.T.C. să-și spo
rească necontenit capacitatea 
de mobilizare a maselor de 
tineri la înfăptuirea politicii 
partidului.

Rolul din ce în ce mai ma^e 
pe care U.T.C. îl are în viata, 
tineretului, în viața economică, 
politică și socială a țării, înde
plinirea cu succes a sarcinii și 
menirii organizației noastre, 
de rezervă și ajutor al parti
dului, fac cu atît mai nece
sară continua întărire politică 
și organizatorică a organizații
lor U.T.C. din toate domeniile 
de activitate.

Tocmai de aceea, creșterea 
continuă a rîndurilor Uniunii 
Tineretului Comunist, crește
rea gradului de conștiință a 
fiecărui membru ai său. a răs
punderii și hotărîrii lui în 

munca pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i sînt încredințate, 
este în etapa actuală — așa 
cum se subliniază și în proiec
tul de statut — o sarcină de 
bea mai mare răspundere. Ea 
își are izvorul, în același timp, 
în dorința tineretului de a se 
forma și căli în rîndurile or
ganizației sale revoluționare.

Pornind de la această reali
tate, proiectul de statut subli
niază necesitatea cuprinderii 
în U.T.C. a majorității tineri
lor de la orașe și sate, scoate 
în evidență sarcinile organelor 
și organizațiilor U.T.C. de a 
se ocupa cu toată grija și a- 
tenția de educarea acestora.

Creșterea continuă a rîndu
rilor U.T.C. este o problemă 
care a preocupat și preocupă 
îndeaproape comitetul nostru 
regional. Ea a făcut obiectul 
unor temeinice analize în ple
narele comitetului regional, ale 
comitetelor orășenești și raio
nale ale U.T.C. Pentru orga
nele și organizațiile U.T.C. ca
racteristic este faptul că au 
înțeles că munca de primire 
a tinerilor în U.T.C. trebuie să 
fie un rezultat firesc al 
întregii activități desfășu
rate de organizația U.T.C. 
Bine au condus munca de

creștere a rîndurilor organiza
ției comitetul orășenesc Petro
șani al U.T.C., comitetele ra
ionale Alba, Hațeg și Orăștie 
ale U.T.C. In organizațiile de 
bază de aici tinerii sînt antre
nați la activitățile educative 
ce sînt organizate, pentru ei, 
se țin expuneri despre partid 
și U.T.C., sînt ajutați să se pre
gătească pentru a deveni 
membri ai organizației noas
tre. In ultimul timp, biroul 
comitetului regional a consta
tat, pe baza unor analize în
treprinse de colective de acti
viști, că în unele sectoare im
portante cum sînt satele, în
treprinderile de construcții 
și întreprinderile forestiere, 
munca de creștere a rînduri
lor U.T.C. se desfășoară încă 
necorespunzător. Asemenea 
lipsuri au fost constatate 
mai ales în raioanele Brad, 
Ilia, Hunedoara și Sebeș. 
Biroul comitetului regional a 
luat de pe acum măsurile ne
cesare pentru a ajuta comite
tele raionale U.T.C. să-și îm
bunătățească munca ce o des
fășoară pentru creșterea rîn
durilor U.T.C.

Analizînd cu atenție situa
ția creșterii rîndurilor U.T.C. 
din ultimii ani, am constatat 
că marea majoritate a tineri
lor care au cerut să fie pri
miți în U.T.C. sînt sub vîrsta 
de 26 de ani. Mulți dintre ti
nerii care au depășit această 
vîrstă au devenit membri ai 
partidului, alții, și nu puțini 
la număr, îndeplinesc diferite 
sarcini în alte organizații ob
ștești. De aceea consider 
că prevederea din proiec
tul de statut care limitează 
vîrsta de primire în U.T.C. la 
26 de ani corespunde întru- 
totul realității, o asemenea pre
vedere apropiind în același 
timp mai mult limitele de vîrs
tă ale tinerilor. In același timp 
mi se pare deosebit de valo
roasă prevederea din proiectul 
de statut care dă posibilitatea 
utecistului care a depășit 26 
de ani, ca la cererea lui să ră- 
mînă mai departe membru al 
organizației pînă la vîrsta de 
30 de ani inclusiv. Această 
precizare vine în întîmpinarea 
dorinței multor uteciști de a 
ramine mai departe membri 
ai organizației în care au ac
tivat în cei mai frumoși ani

ai vieții, de a contribui și pe 
mai departe cu experiența a- 
cumulată, cu maturitatea lor 
politică, la îmbunătățirea con
tinuă a activității organizații
lor U.T.C.

Consider că modul în care 
proiectul de statut reglemen
tează primirea în U.T.C., co
respunde cel mai bine stadiului 
actual de creștere și întărire 
a organizației noastre. Renun
țarea la acea prevedere 
care-l obligă pe tînărul ce 
solicită să fie primit în 
U.T.C. să prezinte recoman
darea a doi membri ai U.T.C., 
ca și acordarea dreptului de 
confirmare a primirii în U.T.C. 
organului imediat superior, au 
fost posibile datorită întăririi 
organizației noastre, creșterii 
maturității sale politice. Ace
ste prevederi își au, în același 
timp, izvorul în faptul că tine
rii care cer să devină uteciști 
fac parte din generațiile cres
cute în anii socialismului, sub 
influența binefăcătoare a so
cietății noastre noi, sînt tineri 
care au învățat sau continuă 
să învețe în școala noastră 
nouă, care au activat în orga
nizația de pionic i. Reglemen
tarea pe care o dă proiectul de 
statut primirii în U.T.C. face 
să crească în același timp răs
punderea organizațiilor de 
bază pentru cunoașterea cali
tăților noilor uteciști, pentru 
desfășurarea în continuare, cu 
fiecare utecist în parte, a unei 
munci educative atente, pline 
de grijă tovărășească.

Nu trebuie uitat nici un mo
ment că tînărul este primit 
în U.T.C. pentru a fi educat, 
pentru a fi ajutat să-și for
meze acele trăsături politice, 
morale și profesionale proprii 
omului înaintat al zilelor noa
stre. De aceea, consider că este 
de datoria organizațiilor de 
bază U.T.C. să desfășoare în 
acest domeniu o muncă con
cretă, cu fiecare tînăr în par
te, să nu considere că munca 
a fost încheiată odată cu pri
mirea tînărului în organizație. 
Aș spune că intrarea în orga
nizație marchează doar înce
putul unei activități multiple, 
atente, pline de răbdare și 
tact pentru formarea și dez
voltarea fiecărui tînăr în 
parte. Organele și organizațiile 
U.T.C. din regiunea noastră, 
toți uteciștii, sînt ferm hotă- 
rîți să lupte în permanență 
pentru a asigura aplicarea în 
viață a prevederilor cuprinse 
în Statutul pe care Congresul 
U.T.C. îl va adopta.

CONSTANTIN VRÎN- 
CEANU, secretar al co
mitetului U.T.C. de Ia 
Combinatul de îngrășă
minte azotoase Tîrgu 
Mureș: „ar fi deo
sebit de utilă alegerea u- 
nor birouri ale comitete
lor organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile, insti
tuțiile și localitățile de 
importanță deosebită (in
clusiv la marile între
prinderi de construcții) 
pentru organizarea și 
conducerea operativă a 
muncii comitetelor U.T.C. 
între ședințele acestor 
comitete".

porului, pentru elibera
rea sa de sub jugul ex
ploatării burghezo-moșie- 
rești și fascismului, pen
tru pace și socialism".

TRIFAN CÎNDEA, ra
finor metalurgist, Combi
natul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" Baia Mare: „Cred 
că la capitolul „Or
ganizațiile de bază ale 
U.T.C." ar trebui prevă
zută ca sarcină perma
nentă, consultarea ute- 
ciștilor, studierea atentă 
a cerințelor și propune
rilor acestora în organi
zarea întregii activități 
de organizație. O aseme
nea prevedere ar contri
bui la dezvoltarea și pe 
mai departe a democra
ției interne de organiza
ție, ar determina ca ac
tivitățile organizate să 
corespundă mai bine ce
rințelor tinerilor".

ION DORDEA, se
cretarul comitetului
U.T.C. de Ia O.S.M. nr. 1, 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara. „în proiec
tul de statut, mi se pare 
insuficient clarificat lo
cul adunării generale în 
viața organizației U.T.C. 
De aceea, propun ca la 
capitolul 7, într-un arti
col separat, să se defi
nească- maj cuprinzător 
adunarea generală ca or
gan superior al organiza
ției de bază U.T.C., rolul 
său în întreaga activitate 
U.T.C.".

IOAN CHERTEȘ, prim 
secretar al Comitetului 
raional Aleșd al U.T.C.: 
„Avînd în vedere că în 
comunele centre de ra
ion își desfășoară activi
tatea mai multe organi
zații de profile diferite, 
consider util ca comite
tele U.T.C. din aceste co
mune să fie asimilate în 
drepturi comitetelor 
U.T.C. ale orașelor raio
nale".

GRIGORE SUC1U, 
secretarul comitetului 
U.T.C. de la grupul 1 
șantier Deva. „La capi
tolul 11 (Mijloace bănești 
ale U.T.C.) se prevede la 
articolul 50 : „Cotizația 
lunară pentru membrii 
U.T.C. se stabilește în 
felul următor : cei cu un 
venit lunar brut pînă la 
500 lei, plătesc 0,25 la 
sută etc..." Socotesc că 
această prevedere nu 
mai corespunde actualu
lui nivel de dezvoltare 
economică a țării noas
tre. în ultimii ani, nive
lul de trai, veniturile oa
menilor muncii au cres
cut considerabil. Am să 
dău un singur exemplu: 
dintre toți cei aproape 
400 de tineri care lucrăm 
pe șantierul de construc
ții de locuințe din Deva, 
nici unul dintre noi nu 
realizează lunar un venit 
brut sub 500 Iei. Propun 
deci ca această preve
dere să fie modificată 
astfel : „Cei cu un venit 
lunar brut pînă la 1 000 
lei, să plătească o coti
zație lunară de 0,50 lei 
Ia sută"...

DE CINSTE Șl DE
MARE RĂSPUNDERE

artidul a încredin
țat organizației re
voluționare de ti
neret din patria 
noastră înalta în
credere și marea 
răspundere în ace
lași timp, de a fi 
rezerva sa de ca

Liviu Moldovan 
prim secretar al Comitetului 

regional Crișana al U.T.C.

dre. Uniunea Tineretului Co
munist se mîndrește că 
astăzi partidul are în rîndu
rile sale un număr însem
nat de membri care și-au 
făcut ucenicia revoluționară în 
U.T.C. Cea mai mare onoare 
pentru uteciști — se spune în 
proiectul de statut — este pri
mirea lor în rîndurile partidu
lui. Uniunea Tineretului Comu
nist cultivă la uteciști dorința 
fierbinte ca în întreaga lor 
activitate și comportare să-și 
însușească și să manifeste ca
litățile politico-morale ale co
muniștilor, pentru a merita 
înalta cinste de a fi primiți 
membri ai Partidului Comu
nist Român.

ION BACINSCHI, 
secretarul comitetului 
U.T.C., mina Anlnoasa. 
„Sub conducerea P.C.R., 
U.T.C. și-a adus o 
importantă contribuție la 
lupta de eliberare a po
porului, dînd din rîndu
rile sale numeroși eroi, 
pe baricadele luptei re
voluționare. De aceea 
propun ca primul ali
niat din capitolul I 
să se continuie cu fraza : 
„ea (U.T.C.) s-a format și 
călit în focul luptei revo
luționare de decenii con
dusă de P.C.R. pentru li
bertatea și fericirea po

AUGUSTA PĂDUREA- 
NU, laborantă, membră 
în biroul Comitetului re
gional Maramureș al 
U.T.C. „Consider necesar 
ca în statut să se preci
zeze îndatorirea perma
nentă a membrilor comi
tetului de a fi cît mai des 
prezenți în mijlocul tine
rilor, pentru a cunoaște 
direct problemele con
crete ale muncii și 
vieții tineretului și să 
tină seama de ele în 
măsurile care se stabi
lesc".

în rîndurile Uniunii Tinere
tului Comunist, uteciștii tre
buie să fie în permanență și 
temeinic ajutați să înțeleagă 
profund politica Partidului Co
munist Român, să li se explice 
ce este partidul, ce a însemnat 
și înseamnă el pentru poporul 
nostru și destinele lui. Anii de 
activitate în organizația noas
tră sînt pentru fiecare utecist 
ani de adevărată ucenicie re
voluționară. întreagă activita
te pe care o desfășoară în or
ganizație îl ajută să-și formeze 
acele trăsături proprii comu
nismului — fermitate politică 
și morală, hotărîre nestrămu
tată în aplicarea în viață a po
liticii partidului, în lupta pen
tru interesele generale ale po
porului, cinstea, dragostea pen
tru adevăr. Tocmai oameni 
cu astfel de calități politice 
și morale a recomandat orga
nizația noastră partidului pen
tru a fi primiți în rîndurile 
comuniștilor. în perioada ce a 
trecut de la cel de-al III-lea 
Congres al U.T.C.. au fost re
comandați pentru a intra în 
partid peste 14 000 de uteciști. 
Aceștia au fost dintre cei mai 
buni membri ai organizației 
noastre.

Este însă de datoria noastră, 
a organelor și organizațiilor 
U.T.C. de a munci în conti
nuare cu și mai multă perse
verență pentru ca un număr 
din ce în ce mai mare de ute
ciști să fie demni de a deveni 
membri ai Partidului Comu
nist Român.

Folosind experiența acumu
lată pînă acum, vom da în 
continuare o atenție deose
bită educării tinerilor în spiri
tul răspunderii pentru înde-

plinirea sarcinilor profesionale 
ce le revin. Antrenarea tine
rilor la întrecerea socialistă, 
dezvoltarea interesului lor 
pentru a se perfecționa conti
nuu în meseria aleasă, educa
rea acestora în spiritul înaltei 
discipline a muncii ocupă 
un loc central în activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la „în
frățirea" și „Solidaritatea" O- 
radea, de la Uzina de alumi
nă, Uzina de utilaj minier „Pe
tru Groza" ca și din multe alte 
întreprinderi industriale și 
șantiere de construcții. în sa
tele regiunii, datorită grijii 
cu care organele și organiza
țiile de partid se ocupă de 
educarea tinerilor, a muncii 
desfășurate de organizația 
U.T.C., a crescut un tineret 
harnic, animat de o profundă 
dragoste față de agricultura 
noastră socialistă, hotărît să 
muncească cu toată energia și 
capacitatea sa creatoare pen
tru a contribui la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

Tocmai acei tineri care s-au 
evidențiat în îndeplinirea sar
cinilor profesionale, atît în in
dustrie, cît și în agricultură, au 
fost recomandați pentru a fi 
primiți în rîpdurile Partidului 
Comunist Român.

Sarcinile mari care ne stau 
în față impun însă o îmbună
tățire continuă a activității 
politice de educare a tinerilor 
în spiritul dragostei față de 
muncă, de creștere a răspun
derii lor pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin. Atît 
în unele întreprinderi indus
triale, cît mai ales la sate, mai 
sînt unele organizații U.T.C. 
care desfășoară încă o slabă 
activitate în acest domeniu. 
Tocmai spre acestea trebuie 
să-și îndrepte și mai mult a- 
tenția comitetul regional, co
mitetele raionale și orășenești 
ale U.T.C.

Organizația noastră crește 
un tineret devotat patriei so
cialiste și partidului, educat în 
spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale poporului și partidu
lui, dezvoltă la tineri trăsătu
rile moaralei înaintate.

Organele și organizațiile 
U.T.C. din regiunea noa
stră au obținut o bună 
experiență în munca de 
sprijinire a tinerilor pentru 
cunoașterea aprofundată și 
multilaterală a politicii științi
fice a partidului, de populari
zare a realizărilor dobîndite de

oamenii muncii de la orașe și 
sate. în toate domeniile de ac
tivitate, a perspectivelor de 
dezvoltare ce se deschid în 
fața patriei noastre socialiste. 
Despre astfel de probleme au 
vorbit în fața tinerilor activiști 
de partid și de stat, membrii 
biroului comitetului regional 
și ai birourilor comitetelor ra
ionale și orășenești ale U.T.C., 
membrii grupului de lectori de 
pe lîngă comitetele regional, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C.

Și în această privință însă, 
sîntem datori să privim cu mai 
multă exigență propria noastră 
muncă. De curînd, biroul comi
tetului regional al U.T.C. a a- 
nalizat desfășurarea învăță- 
mîntului politic U.T.C. Cu a- 
cest prilej au ieșit la iveală și 
o seamă de slăbiciuni mani
festate mai ales în ceea ce 
privește conținutul unora din 
activitățile organizate. De a- 
ceea, așa cum s-a stabilit și 
în ședința de birou, va trebui 
și în viitor să ne ocupăm cu 
toată atenția de înarmarea ti
nerilor cu cunoașterea politicii 
partidului nostru, să manife
stăm o mai mare grijă pentru 
ca fiecare activitate organi
zată să aibă o maximă efica
citate educativă.

în proiectul de statut se a- 
cordă dreptul de a dă re
comandări comitetelor U.T.C. 
din întreprinderi, cooperative 
agricole de producție, G.A.S., 
S.M.T., facultăți, comune etc., 
care au în subordinea lor or
ganizații de bază la nivelul 
sectoarelor, anilor de studiu, 
brigăzilor de producție etc.

Această prevedere ridică în 
fața organelor U.T.C. amintite 
obligația de a manifesta o 
maximă exigență față de cali
tățile politice și morale ale u- 
tecistului care solicită reco
mandarea, sprijinirea mai a- 
tentă a organizațiilor de bază 
în activitatea pe care acestea 
o desfășoară pentru formarea 
și educarea tinerilor pentru a 
se dovedi demni, prin întreaga 
lor muncă și viață, de înaltul 
titlu de membru al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul regional, comite
tele raionale și orășenești ale 
U.T.C. sînt conștiente că încre
derea acordată de partid face 
să crească răspunderea orga
nizației revoluționare de tine
ret pentru pregătirea și reco
mandarea celor mai buni din
tre cei mai buni tineri pentru 
a face parte din rîndurile în
cercatului și iubitului condu
cător al tineretului, al întregu
lui popor — Partidul Comu
nist Român.
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în orașul Ba
cău. a avut loc 
ieri adunarea 
activului U.T.C. 
consacrată dez
baterii proiec

tului de statut. în cuvîntul lor, cei 20 
i au arătat că proiectul ds 

statut, prin conținutul său, reflectă a- 
. dîncile prefaceri survenite în viața pa

triei noastre, în munca și viața tinere
tului, sarcinile din ce în ce mai mari 
care stau în fața U.T.C. în actuala etapă 
de dezvoltare a României socialiste.

— Organizația noastră a crescut, s-a 
maturizat și s-a întărit odată cu țara, 
pe plaiurile căreia creștem, năzuim și 
ne împlinim idealurile — a spus utecistul 
ION GÎNSAC. Dragostea față de țară 
și poporul muncitor, devotamentul ne
țărmurit față de cauza partidului, ho- 
tărîrea fermă de a traduce în fapte 
politica partidului, sînt astăzi trăsătu
rile principale ale tinerei, generații. 
Toate acestea își găsesc o exprimare 
clară în proiectul de statut. în același 
timp, prin conținutul său, proiectul de 
statut ridică pe o treaptă superioară 
calitatea de membru al organizației.

Mulți participant la discuții între 
care ION DÎRLOMAN, secretar al co
mitetului U.T.C. al grupului de șantie
re I.C.H. Bistrița-Aval, GHEORGHE 
SANDU și alții s-au referit la preve
derile din proiectul de statut cu privire 
la primirea în U.T.C. „în procesul con
struirii socialismului — au arătat ei — 
tinerii fac, prin faptele lor de muncă, 
dovada trăsăturilor politice și morale 
ce-i caracterizează. Ei lucrează și tră
iesc în colective unde înflorește spiri
tul adevăratei tovărășii și prietenii, au 
în față exemplul comuniștilor, sînt an
trenați la activitățile educative inițiate 
de organizațiile U.T.C. Ei văd și sînt 
convinși că în cadrul organizației au 
toate condițiile pentru a se educa Ei 
căli în munca de înfăptuire a sarcini
lor trasate de partid. De aici și dorința 
firească a tinerilor de a intra în rîndu
rile organizației. Numai în cursul lu-

I
I

ÎN ADUNĂRILE ACTIVULUI U.T.C.

în 
de

nii februarie au fost primiți în U.T.C. 
aproape 3 000 de tineri din satele și 
orașele regiunii Bacău. Modul în care 
proiectul de statut prevede reglemen
tarea primirii în U.T.C. pune în fața 
organizațiilor de bază U.T.C. sarcini 
deosebit de importante cu privire la 
munca de educare a noilor uteciști. De 
aceea este bine ca în statut să se în
scrie într-un aliniat special obligația 
organizației de bază de a se ocupa 
continuare cu multă grijă și atenție 
educarea noilor uteciști.

Participanții la adunare au făcut 
alte numeroase propuneri și sugestii 
privind unele prevederi ale statutului. 
Ei au propus, printre altele, ca în 
statut să se prevadă pe lîngă mă
surile disciplinare, și măsuri privind 
stimularea uteciștilor, a unor organi
zații U.T.C. : conferirea de diplome ale 
C.C. al U.T.C. și ale comitetelor regio
nale, trecerea în cartea de onoare etc.

Și

CONSTANTIN NANCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

Tinerii din re
giunea Hune
doara au primit 
cu mult inte
res proiectul 
noului statut 

atmosferă de lucru, 
adunarea activului

U.T.C. Intr-oal 
participanții la
U.T.C. au dezbătut proiectul de sta
tut. Cu deosebită atenție a fost stu
diat și analizat fiecare capitol, fiecare, 
articol, făcîndu-se totodată numeroase 
propuneri.

JIANU VIOREL — prim-secretar al 
Comitetului raional Orăștie al U.T.C.: 
„Pentru o mai bună îndrumare a orga
nizațiilor de bază U.T.C., propun ca în 
comunele în care cooperativa agricolă 
de producție cuprinde un număr de 
peste 50 de tineri să se creeze comitete 
U.T.C. la nivelul cooperativei. Celelalte 
organizații U.T.C. de pe raza aceleași 
comune, dar cu un alt specific de mun
că, cum ar fi cele din satele de munte, 
școală, dispensar medical, sfat popular 
etc., să fie subordonate direct comite
tului raional sau orășenesc al U.T.C.

Pentru a înlesni operativitatea rezol
vării unor sarcini curente ca: elibe
rarea de recomandări pentru primirea 
în partid, confirmarea primirilor în 
U.T.C., etc., în întreprinderile cu peste 
1 500 de tineri, să se creeze comitete 
U.T.C. asimilate în drepturi cu comite
tele orășenești de subordonare raiona
lă. Pentru aceasta formularea „impor
tanță deosebită" în articolul 35, să fie 
înlocuită cu formularea „în care lu
crează peste 1 500 de tineri".

MIHAI MAXIM — prlm-secretar al 
Comitetului orășenesc Petroșani al 
U.T.C. : „Să se prevadă în noul statut 
dreptul C.C. al U.T.C. de a convoca, în
tre congrese, conferința națională a 
Uniunii Tineretului Comunist pentru 
rezolvarea diferitelor probleme majore 
ale organizației noastre. Conferința na
țională să aibă dreptul de modificare a 
statutului U.T.C.

în industria minieră, ca și în alte 
ramuri industriale, unde producția este 
organizată pe schimburi, organizațiile 
de bază ale U.T.C. pe schimburi să fie 

subordonate direct comitetelor U.T.C. 
pe mină sau fabrică, uzină, fără a se 
mai crea comitete ale organizațiilor 
U.T.C. la nivelul secțiilor (sectoarelor). 
Aceste comitete n-ar putea conduce 
activitatea organizațiilor U.T.C. pe 
schimburi deoarece întrunirea tineri
lor din toate schimburile pentru orga
nizarea unor activități comune este 
practic imposibilă.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

caracterul, 
Tineretului

a spus to-

Marți, 15 mar
ian nn tie, a avut loc
Tsf miirfis13 Tg- Mure?■ Ivi MS adunarea acti

vului U.T.C. 
consacrată dez

baterii proiectului de Statut al Uniu
nii Tineretului Comunist. în cadrul 
discuțiilor, participanții și-au ex
primat acordul deplin cu prevederile 
proiectului de Statut al U.T.C. care de
finesc cu multă claritate 
scopul și sarcinile Uniunii 
Comunist.

— Proiectul de statut — 
varășul IOSIF FLOREA, prim-secretar 
al Comitetului raional Luduș al U.T.C. 
— reflectă prin întregul său conținut 
sarcinile mari pe care Partidul Comu
nist Român le-a pus în fața organizați
ei comuniste a tineretului, stadiul ac
tual de dezvoltare și experiența acumu
lată de Uniunea Tineretului Comunist 
în munca de educare și mobilizare a ti
neretului, alături de întregul nostru 
popor, la înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de partid.

Arătînd că a studiat cu mult interes 
proiectul de statut, tovarășul CON
STANTIN VRÎNCEANU, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș a 
subliniat însemnătatea prevederilor 
care definesc calitatea de membru al 
U.T.C. și în primul rînd obligația sta
tutară a utecistului de a lupta neobosit 
pentru înfăptuirea politicii partidului în 
toate domeniile în care își desfășoară 
activitatea.

— Folosirea criticii și autocriticii în 
activitatea organizației, lupta împotri
va metodelor de muncă birocrate, a 
mulțumirii de sine — a spus vorbitorul 
— sînt cerințe obligatorii care, aplicate 
cu strictețe, asigură continua îmbună
tățire a întregii activități de organi
zație. Mergînd în continuare pe linia 
dezvoltării democrației interne de orga
nizație, cred că este necesar ca în pro
iectul de Statut să se specifice obliga
ția birourilor organizațiilor de bază, a 
comitetelor U.T.C. de a consulta tinerii 
în vederea stabilirii acțiunilor care ur
mează să fie organizate. Aceasta ar 
completa în mod firesc acea obligație 
a birourilor organizațiilor de bază, pre
văzută în proiectul de statut, de a in
forma uteciștii în adunarea generală a- 
supra modului în care au fost îndepli
nite măsurile stabilite în adunarea pre
cedentă.

In cuvîntul său, tovarășul TEODOR 
BENDRIȘ, prim-secretar al comitetului 
raional Toplița al U.T.C., exprimîndu-și 
acordul deplin cu prevederile proiectu
lui de statut, a subliniat însemnătatea 
reglementărilor aduse cu privire la

structura organizatorică a U.T.C., care 
permit înlăturarea unor neajunsuri e- 
xistente în modul în care au fost con
stituite organizațiile de bază U.T.C. în 
întreprinderile forestiere.

Tovarășii ȘTEFAN RIGO, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Școala profe
sională minieră din Miercurea Ciuc, 
ALEXANDRU IACOB, secretar al co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea 
comunală din Tg. Mureș și alți vorbi
tori, au~ subliniat că proiectul de statut 
exprimă largul democratism al organi
zației noastre i ’ ' 
accent deosebit . __ __________
vei și combativității uteciștilor. Refe- 
rindu-se în < 
organizațiilor U.
vorbitorii au scos în evidență necesita
tea de a se stimula și mai mult la ti
neri atitudinea fermă, combativă față 
de orice fel de abateri, de a dezvolta și 
pe mai departe munca de educare a ti
nerilor în spiritul respectării adevăru
lui, al dreptății și cinstei.

în cuvîntul său, tovarășul EMERIC 
SZOCS, secretar al Comitetului raional 
Odorhei al U.T.C., a arătat că proiectul 
de statut, corespunde sarcinilor actuale 
care stau în fața U.T.C. privind educa
rea tineretului în spiritul patriotismu
lui, al dragostei și devotamentului față 
de patrie și partid, definind cu clari
tate calitățile politico-morale ale ute
ciștilor. Organizația noastră — a spus 
vorbitorul — prin întreaga sa activi
tate, < 
tre tinerii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, strîns uniți, pe 
baza acelorași aspirații și idealuri, în 
lupta pentru fericirea și bunăstarea în
tregului popor, pentru progresul și con
tinua înflorire a patriei — Republica 
Socialistă România.
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ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Mureș - Autonomă 
Maghiară



Constructorilor de mașini —
5

o temeinică pregătire profesională
(Urmare din pag. I) 

cursuri de specializare pentru 
cunoașterea și exploatarea 
mașinilor electronice de calcul 
și depanarea instalațiilor hi
draulice, electrice și electro
nice ale mașinilor-unelte, la 
care vor participa peste 100 
de ingineri,

De asemenea, întreprinderile 
constructoare de mașini vor 
trece în trimestrul II al a- 
cestui an la specializarea prin 
cursuri de scurtă durată a 
cadrelor de normare a mun
cii.

Așa cum se arată în Darea 
de seamă prezentată de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer la 
Sesiunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1965, 
„tehnica nouă schimbă conți
nutul meseriilor, duce la apa
riția de noi profesii și la dis
pariția altora, modifică rapor
tul dintre munca fizică și cea 
intelectuală în favoarea aces
teia din urmă“, unele meserii, 
chiar dacă nu-și schimbă com
plet conținutul, pe măsura in
troducerii noilor tehnologii, 
devin mai complexe, necesi- 
tînd o sferă mult mai largă de 
cunoștințe. De exemplu, prin 
introducerea trasajului foto- 
optic în locul trasajului obiș
nuit, cu șabloane, la construc
ția navelor maritime, lucrăto
rii din acest sector au trebuit 
șă-și însușească perfect cunoș
tințele de fizică, de fotografie
re, să se perfecționeze în efec
tuarea calculelor diferitelor 
forme ale navelor. De aseme
nea, introducerea în fabrica
ție a unor produse sau tehno
logii noi schimbă ponderea 
în producție a unor meserii, 
impunînd calificarea muncito
rilor în meserii înrudite sau 
meserii noi. Numeroși munci
tori, mai ales lăcătuși de la 
Uzinele mecanice Turnu-Se- 
verin, Galați, Buzău, Șantierul 
Naval Constanța și din alte 
uzine, se vor califica anul a- 
cesta în a doua meserie, pen
tru că sarcinile actuale și de 
perspectivă impun acest lucru.

însușirea celei de a doua 
meserii se face prin cursuri 
de scurtă durată, cunoștințele 
teoretice și deprinderile prac
tice pe care le posedă deja 
muncitorii înlesnindu-le însu
șirea noii meserii și ridicarea 
gradului de calificare.

O formă de pregătire mai 
răspîndită în întreprinderile 
constructoare de mașini o 
constituie completarea cunoș
tințelor profesionale, la care 
au participat în anul trecut 
peste 100 000 muncitori. Cursu

RĂSCOALA — cinemascop. 
Țara Hațegului.

rulează la Patri» (preia 9i 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15).

BEATA — Pîrvu Mutu-Zugra- 
vul

rulează Ia Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

BARCAGIUL — cinemascop 
—- Energia

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) .

CEA MAI FRUMOASA — 
rulează la Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop.

rulează la București (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16.15; 18,45;
21.15) , Modern (orele 9,45; 
12; 14,15; 16; 18 45; 12).

VANINA VANINI
rulează la Victoria (oreie 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Flamura (orele 10; 12,30, 
15,30; 18; 20,30).

Semnături 

pe certificatul 

recoltelor
(Urmare din pag. ij

Aici, la noi, organizația U.T.C. 
cred că ar trebui să insiste 
foarte mult asupra dbestui lu
cru : calificarea profesională a 
tinerilor. Ei sînt viitorul coo
perativei, iar viitorul înseam
nă tehnica înaintată pe baza 
căreia vom spori an de an bo
găția noastră.

...Tovarășul președinte de la 
Pechea nu era în sat. Am fost 
îndemnați să mergem la Ma
nea A. Petrache, vicepreședin
tele cooperativei. La 28 de 
ani, abia de două luni inves
tit de adunarea generală cu a- 
ceastă muncă de mare răspun
dere — coordonarea activită
ții sectorului zootehnic — tova
rășul Manea face dovada ca
lităților sale : pricepere, spirit 
gospodăresc, cunoașterea deta
liată a aspectelor muncii în 
acest sector. Nimic spectaculos, 
nimic neobișnuit în viața aces
tui tînăr de 28 de ani: în 
ultimii 3 ani el a fost perma
nent fruntaș în producție, re- 
mareîndu-se printre cei mai 
harnici tineri din comună, cu. 
mare pasiune pentru munca în 
cooperativă, învățînd mereu. 
Priceperea dobîndită din prac
tica muncii de fiecare zi s-a 
completat cu studierea atentă 
a unei bibliografii de specia
litate. Toate acestea s-au re
flectat, firesc, în munca sa, în 
contribuția personală pe care 
a adus-o la creșterea venituri
lor cooperativei. Iată de ce 
l-au ales oamenii să-i conducă.

Batem și la ușa celei de a 
doua cooperative agricole din 
Pechea, „7 Noiembrie". Ca și 
vecinii lor, țăranii cooperatori 

rile ca formă de bază în care 
au fost cuprinși în 1965 circa 
38 000 muncitori, sînt organi
zate de conducerea fiecărei în
treprinderi cu sprijinul orga
nizațiilor U.T.C. și al sindica
tului și nu durează mai mult 
de cinci-zeee luni. Ele sînt 
menite să asigure pregătirea 
teoretică a muncitorilor cores
punzător lucrărilor pe care le 
execută, acestei probleme tre
buind să i se acorde o atenție 
deosebită de către conducerea 
fiecărei întreprinderi.

Necesitatea de a înarma pe 
muncitori cu o pi^gătire teo
retică temeinică pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de producție a făcut ca în 
ultimii ani să apară noi forme 
de perfecționare, care asigură 
însușirea operativă a cunoș
tințelor legate direct de cerin
țele secției sau atelierului res
pectiv. Lectoratele tehnice or
ganizate pentru tehnicieni și 
maiștri, demonstrarea tehno
logiei noilor produse, schim
burile de experiență, dezbate
rile pe marginea calității pro
ducției — forme inițiate de 
conducerile unor uzine și de 
comisiile inginerilor și tehni
cienilor — au fost completate 
cu inițiative valoroase ale or
ganizațiilor U.T.C., dintre care 
unele au căpătat extindere 
rapidă și în alte întreprinderi. 
De pildă, forma de pregătire 
intitulată „Verificați-vă perio
dic cunoștințele“, inițiată 
anul trecut de organizația 
U.T.C. de la Uzina Steagul 
roșu-Brașov, este aplicată în 
prezent și la Uzina Tractorul- 
Brașov, Fabrica de rulmenți- 
Bîrlad și în alte uzine. Pentru 
ridicarea calității carburatoa
relor, organizația U.T.C. de la 
Uzina nr. 2-Brașov a inițiat o 
consfătuire între tinerii mun
citori care execută carburatoa
rele și cei din secția motor a 
Uzinei Steagul roșu. De ase
menea, organizația U.T.C. de 
la Uzina Constructoare de Ma
șini din Reșița, organizează 
cu bune rezultate întîlniri te
matice între ingineri, proiec- 
tanți și muncitori, în care se 
discută mai ales tehnologia de 
lucru și caracteristicile pe care 
trebuie să le realizeze noile 
produse.

Toate aceste acțiuni au o 
deosebită importanță pentru 
activitatea ministerului, ele 
fiind strins legate de realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan, de rezolvarea într-un 
timp scurt a problemelor de 
producție ivite în secții și a- 
teliere.

Totodată, consider necesar

CINEMATOGRAFE
CE S-A INTÎMPLAT CU 
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), 

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

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

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

ANI CLOCOTITORI — Tîr
guri și iarmaroace

rulează la Grivița (orele 10;

de aici obțin pe terenurile lor 
recolte bogate, care le-au dus 
vestea.

„Tinerii noștri — ne spunea 
tovarășul Dragomir Iordache, 
secretarul organizației de 
partid — prin numărul lor, 
prin prezența la muncă, prin 
aportul la realizarea planu
rilor, reprezintă principala 
forță de muncă în majoritatea 
sectoarelor cooperativei. Atît 
în cultura mare cît și în zoo
tehnie, ei au adus o mare con
tribuție la depășirea venituri
lor planificate de la 4 300 000 
lei la 7 256 350 lei. Tineri ca 
Stan Gheorghe, Dragomir 
Ghiță, Vasile Melinte și Serea 
Ioniță, toți brigadieri, sau 
Mihai Nicolae, Podaru Iancu, 
Manolache Ion, Gheorghe 
Gheorghiță, Pavel Ruxandra 
sau Oprea Elena, constituie 
mîndria noastră".

într-adevăr, prezența tine
rilor se face simțită pretutin
deni. Acțiunile inițiate de or
ganizația U.T.C., care s-au 
bucurat întotdeauna de o lar
gă participare, sînt mult apre
ciate în toată cooperativa. Ei 
au fost primii la transportul a 
2 200 tone gunoi de grajd la 
cîmp, la campania însămînță- 
rilor, la îngrășarea cu azotat 
de amoniu a 400 de hectare, 
la împrăștierea superfosfatu- 
lui pe 250 hectare destinate 
culturii florii-soarelui sau la 
combaterea dăunătorilor pe 
cele 420 hectare însămînțate 
cu grîu astă toamnă.

Unul dintre tinerii din acea
stă comună, tovarășul Nico
lae Ștefu,. se pregătește ca 
zilele următoare să plece la 
București : este delegat la cel 
de al IV-lea Congres al U.T.C. 
Secretar al Comitetului comu
nal U.T.C. de aproximativ 10 
ani, tov. Ștefu are o bogată 
experiență. în 10 ani, numărul 
membrilor organizației a cres
cut de la 230, cîți erau în 1956, 
anul cînd a fost ales pentru 
prima dată secretar, la 880, 
cîți sînt în momentul de față. 
Despre munca entuziastă a ti

să atrag atenția asupra fap
tului că trecerea pe plan se
cundar a problemei pregătirii 
cadrelor, nefolosirea de către 
unele conduceri de întreprin
deri a posibilităților pe care le 
au pentru a-și forma și per
fecționa cadrele corespunză
tor sarcinilor de îndeplinit, 
creează greutăți serioase pro
ducției, corpul tehnic și mun
citoresc al întreprinderii nepu- 
tînd acționa cu promptitudine 
la schimbările tehnologice pe 
care le impune progresul teh
nic, la însușirea noilor pro
duse sau la mînuirea noilor 
utilaje.

O atenție sporită trebuie a- 
cordată valorificării schimbu
rilor de experiență efectuate 
în țară sau în străinătate, asi- 
gurîndu-se stabilirea specia
liștilor în întreprinderi și a- 
plicarea cunoștințelor dobîn- 
dite.

Pregătirea 
muncitorilor, 
tehnicienilor

profesională a 
inginerilor și 
reprezintă un

proces complex și continuu.
în acest proces complex de 

perfecționare profesională, un 
loc foarte important trebuie 
să-1 ocupe informarea tehnică, 
popularizarea și folosirea lite
raturii de specialitate. Rezultă 
de aici sarcina conducerilor în
treprinderilor de a se preocu
pa cu grijă de lărgirea acestei 
acțiuni care are un rol însem
nat în dezvoltarea și creșterea 
eficienței procesului de ridi
care a nivelului de cunoștințe 
al cadrelor. Cu atît mai mult 
se impune aceasta, cu cît se 
manifestă încă serioase carențe 
în activitatea desfășurată de 
unele întreprinderi pe linia 
propagandei tehnice.

Consider binevenită iniția
tiva ziarului „Scînteia ti
neretului" de a dezbate în 
coloanele sale această proble
mă de mare actualitate pentru 
toate întreprinderile. Progresul 
neîntrerupt al tehnicii, nece
sitatea organizării pe principii 
moderne a procesului de pro
ducție și a muncii, sarcinile 
de plan sporite impun conti
nuitatea procesului de îmbo
gățire a cunoștințelor profe
sionale. Pentru a ține pasul 
cu realizările științei și tehni
cii mondiale și pentru a folo
si cu maximum de eficacitate 
tehnica modernă din între
prinderi, cadrele noastre și 
în special tinerii — ale căror 
eforturi, pricepere și compe
tență se reflectă în realizările 
obținute — trebuie să înregis
treze un salt calitativ pe linia 
măiestriei profesionale.

12,30; 15,30; 18; 20,30), A- 
urora (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

CATIFEAUA NEAGRA — 
cinemascop — Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Crișana

rulează la Dacia (orele 9.30i 
13,45; în continuare 16; 
18.15; 20,30).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop.

rulează la Buzești (orele 
14; 16,15; 18,45; 21).

PROCESUL DE LA NUREN- 
BERG — ambele serii

rulează la Crîngași (orele 
16: 19,45), Moșilor (orele
10.30; 15,30; 19,45).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează Ia Cosmos '(orele 
15.45; 18; 20,15).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Giulești (orele 
15; 17.45; 20.301 Arta (ore
le 10; 12.30; 15. 17.30; 20).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a)

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.30; 
20,45). Melodia (orele 10; 
12.15; 14,30; 16.45; 19;

neretului din Pechea, Ștefu 
Nicolae dorește să vorbească 
la tribuna Congresului. El va 
raporta despre succesele tine
rilor zootehnicieni, despre per
manentizarea tineretului în 
profesia de îngrijitor de ani
male, despre sprijinul primit 
de la organizația de partid 
pentru mobilizarea tineretului 
Ia îndeplinirea hotărîrilor a- 
dunărilor generale ale coope
rativei de producție, despre 
acțiunile de muncă patriotică.

*
Cooperativa agricolă de 

producție „16 Februarie" se 
situează la loc de frunte față 
de celelalte două surori ale 
sale din comuna Corod din 
raionul Tecuci. Țăranii coope
ratori de aici au încheiat un 
frumos bilanț al ultimului an: 
de pe cele 2 450 hectare ei au 
strins cite 2 354 kg grîu la 
hectar, față de media planifi
cată de 1 200 kg, 2 851 kg po
rumb la hectar etc. Importan
te venituri a adus cooperati
vei și sectorul zootehnic. Pers
pectivele acestei unități sub
liniază trecerea ponderei din 
economia cooperativei spre 
culturile viticole. Despre mun
ca și sarcinile celor peste 250 
de tineri cîți lucrează în coo
perativa agricolă de produc
ție ne-a vorbit președintele 
acestei unități, tovarășul 
Gheorghe Ghinea.

— Mulți dintre tinerii noștri 
țărani cooperatori sînt frun
tași în muncă. Unii lucrea
ză în zootehnie, cum sînt 
Ștefan Nica, Constantin Lu- 
pașcu, Ion Radu și alții 
și, din ce în ce mai mulți, în 
viticultură. Comitetul U.T.C. 
sprijină, prin acțiunile sale, 
înfăptuirea hotărîrilor adună
rii generale a țăranilor coope
ratori. Așteptăm, în continua
re, mai mult sprijin din par
tea organizației U.T.C. din 
cooperativa noastră în reali
zarea unui însemnat obiectiv 
pe care ni l-am propus — 
extinderea sectorului viticol. 
Este un sector care, la noi, va

Uniunea Națională 
a Cooperativelor 

Agricole 
va constitui 
și vaioriSica 

fondul de stat 
de «egume șt fructe

Consiliul de Stat a autorizat, 
prin decret, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, la cererea acesteia, să consti
tuie și să valorifice fondul de stat 
de legume, cartofi, fructe și stru
guri de masă pentru consumul in
tern și export în condițiile prevă
zute de decret, stabilite de comun 
acord între uniune și organele ad
ministrației de stat competente. 
Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole își ia obligația să în
ființeze „Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și trude
lor", asigurînd funcționarea aces
tuia, în cadrul său, în condițiile 
prevederilor statutare.

Departamentul va organiza și a- 
sigura încheierea contractelor cu 
cooperativele agricole de produc
ție, membrii acestora și producăto
rii individuali ; achiziționarea pro
duselor, contractarea și preluarea 
legumelor și fructelor de la uni
tățile agricole de stat potrivit pla
nului de livrări al acestora; pri
mirea drepturilor statului pentru 
muncile prestate la cultura carto
filor de către S.M.T. ; receptiona
rea produselor și livrarea lor că
tre beneficiari.

Departamentul va organiza și a- 
sigura aprovizionarea populației 
cu legume, cartofi, fructe și stru
guri de masă șl va lua măsuri pen
tru extinderea rețelei comerciale și 
a formelor moderne de deservire, 
va organiza contractarea, achizi
ționarea, receptionarea și livrarea 
cantităților pentru export,

In decret se arată că departa
mentul se va ocupa și de semiin- 
dustrlalizarea acestor produse, de 
constituirea și păstrarea rezerve
lor de iarnă.

Pentru creșterea producției de
partamentul va sprijini pe produ
cători în aprovizionarea cu semin
țe, materiale și îngrășăminte, în 
acțiunile de combatere a bolilor 
și dăunătorilor și va asigura acor
darea de credite și avansuri celor 
care au încheiat contracte. Depar
tamentul stabilește împreună cu 
organele centrale structura fondu
lui de stat de legume, cartofi, fruc
te și struguri de masă, în vederea 
îmbunătățirii continue a calității 
și lărgirii sortimentelor potrivit ce
rințelor consumatorilor și exportu
lui.

Dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale de producție în ramura sa 
de activitate, pregătirea și perfec
ționarea cadrelor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în unitățile 
din subordinea sa, ca șl alte sar
cini ce reveneau unor organe cen
trale trec în atribuțiile departamen
tului, iar bunurile acestora în fo
losința sa.

2t,I5), Tomis (orei* 9,15i 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR

rulează la Unirea (orele 16; 
18,45; 20,30), Lira (orele
15,30; 18; 20,30).

DEPĂȘIREA
rulează la Flacăra (orele 13; 
15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (orele 15: 17.30: 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 (orele 
9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30), 
Pacea (oreie 15; 17,45;
20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Munca (orele 
14.30; 16,30, 18,30; 20.30).

DUMINICĂ LA ORA 6 — Vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat 

rulează la Popular (orele 
16: 18.15; 20,30).

ȘAH LA REGE, Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române 

rulează la Colentina (orele 
16: 18.15: 20 301

cunoaște o importantă dez
voltare. Contribuția tineretu
lui la amenajarea terenului, 
la plantări și apoi la tot com
plexul de lucrări de întreți
nere ne va fi de un real folos. 
Experiență au, dragoste de 
muncă au, condiții le creăm.

★
Pretutindeni i-am întîlnit 

pe tinerii țărani cooperatori 
la muncă, contribuind la în
făptuirea măsurilor stabilite 
de adunările generale ale coo
perativelor agricole, a proprii
lor angajamente, pentru obți
nerea unor recolte sporite în 
acest prim an al cincinalului. 
Pretutindeni am remarcat 
preocuparea organizațiilor 
U.T.C. de a explica tinerilor 
importanța hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidu
lui, a vastului program de în
florire a agriculturii noastre 
socialiste, de a face cunoscute 
măsurile stabilite de primul 
Congres al cooperativelor a- 
gricole de producție din pa
tria noastră.

Pe agenda 
manifestărilor 

educative 
(Urmate din pag. I) 

tate'. In comuna Sinsimion tinerii 
țărani cooperatori l-au primit în 
mijlocul lor zileie trecute pe tov. 
Andrei Simon, secretar al comite
tului raional de partid Ciuc, care, 
la invitația comitetului comunal 
U.T.C.. a vorbit tinerilor despre 
glorioasele tradiții de luptă ale 
P.C.R. pentru libertatea și inde
pendența patriei, pentru fericirea 
și prosperitatea poporului. La în
trunirea elevilor liceului din Lu
duș a luat cuvîntul tov. Nicolae 
Marian, secretar al comitetului re
gional U.T.C., care a vorbit des
pre entuziasmul cu care Intîmpină 
tineretul cel de al IV-lea Congres 
al U.T.C.

Asemenea Întîlniri ale tinerilor 
cu activiști d* partid, de itat și al

Zi de primăvară in Piața Palatului

Sfiptâmlria de ajutor și soifdnrlintc

cu lupta poporului vietnamez

Mitingul de la Casa de cultură 

a studenților din Capitală
arți seara la Casa 
de cultură a stu
denților din Bucu
rești, sute de stu- 
denți români și 
străini care înva
ță In lnstitutel* 
de Invățămînt 
superior din Ca

pitală s-au întrunit la un miting 
de solidaritate cu lupta poporului 
și studenților vietnamezi. Mitingul 
a fost organizat de Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R. în cadrul Săptă- 
mînii de ajutor și solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

Luînd cuvîntul, tov. Nicolae Iri- 
mie, membru al Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R., a spus printra 
altele : „Studenții din Republica 
Socialistă România, alături de în
treaga omenire progresistă, au ur
mărit cu profundă neliniște și in
dignare intensificarea agresiunii a- 
mericane în Vietnam.

Credincioși principiului că fie
care popor — a spus vorbitorul — 
trebuie să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta, calea dezvoltării sala 
politice, economice și sociale, stu
denții din Republica Socialistă Ro
mânia și-au exprimat cu tărie în 
cadrul a numeroase adunări și mi
tinguri, la diferite manifestări in
ternaționale, deplina solidaritate și 
sprijinul cu lupta eroică și plină 
de sacrificii a poporului, tineretu
lui și studenților vietnamezi, con
vingerea fermă în victoria finală 
a cauzei sale drepte.

’ „Așa cum se arată și în răspun
sul președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, la scrisoarea președintelui R.D. 
Vietnam, țara noastră cere să se 
pună capăt bombardamentelor aeri
ene și oricăror acțiuni de încălcare 
a suveranității și securității Repu
blicii Democrate Vietnam, să fie 
retrase toate trupele străine din 
Vietnamul de sud, să se aplice a- 
cordurile de la Geneva din 1954, 
să se respecte dreptul legitim al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta în conformitate cu 
voința și interesele sale".

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanți ai studenților străini care în

U.T.C. au avut loc în numeroase 
întreprinderi, școli și cooperative 
agricole de producție în cadrul că
rora au fost evocate momente din 
trecutul de luptă a partidului. Li 
s-a vorbit, de asemenea, tinerilor 
despre marile înfăptuiri ale poporu
lui nostru în anii construcției so
cialiste, despre unitatea și frăția 
oamenilor muncii din patria noas
tră și despre mărețul program ela
borat de partid pentru continua 
înflorire a României socialiste.

Manifestările cultural-educative 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
au cunoscut o deosebită amploa
re. In raionul Ciuc, de pildă, în 
comunele Plăieșii de Jos, Cîrța, 
Sinsimion, au avut loc duminici 
cultural-sportive, iar la Sînmartin, 
Lunca de Jos, Cîrța, Sincraieni — 
treceri în revistă ale formațiilor 
artistice de amatori la care și-au 
dat concursul cele mai bune for
mații corale, de dans, brigăzi ar
tistice, cei mai cunoscuți soliști și 
recitatori din aceste comune și din 
localitățile apropiate. De o mare 
bogăție și varietate, aceste mani
festări au cuprins recitări, cîntece, 
montaje literare închinate patriei 
socialiste, Partidului Comunist 
Român, dansuri populare românești 
și maghiare, scenete inspirate din 
viața nouă a țărănimii cooperatis
te, a tinerilor din aceste sate.

Toate aceste manifestări Între
prinse de organizațiile U.T.C. în 
colaborare cu instituțiile de cultură 
si alte organizații obștești exprimă 
entuziasmul cu care intîmpină ti
neretul din regiune cel de al IV-lea 
Congres al U.T.C.

Argeșul 
a părăsit 

albia milenară 
(Urmare din pag. I) 

pornească în prima croazieră 
pe apele noului lac. tn amonte, 
Argeșul trimite cu un debit de 
10 metri cubi pe secundă pri
mele cantități de apă din cele 
circa 500 milioane metri cubi 
care vor umple lacul de acumu

vață fn România. Studentul vietna
mez Fan Van Min a spus printre 
altele : „Cu sprijinul susținut al 
popoarelor țărilor socialiste — 
printre care și Republica Socialistă 
România — al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, vom lupta pînă la victoria 
finală. Sîntem siguri că victoria va 
ii a noastră. Exprimăm sincere 

mulțumiri poporului șl studenților 
români pentru sprijinul acordat 
luptei noastre".

Din partea studenților africani 
care învață la noi în țară a vorbit 
Mohamud Ahmed Omar. El a ară
tat că studenții africani sprijină 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez și cer retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud, 
încetarea bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnani; stat inde
pendent și suveran. Iuan Șie, din 
R. P Chineză, a exprimat în nu
mele colegilor săi profunda con
vingere în victoria finală a eroicu
lui popor vietnamez. Au mai luat 
cuvîntul Simon Thomas din Vene
zuela, Zieschank Reiner din R. D. 
Germană și An The Guk din R.P.D. 
Coreeană.

In Încheiere a fost adoptată o 
moțiune de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. „Studenții 
români și străini din Centrul Uni
versitar București — se arată în 
moțiune — întruniți în ziua de 15 
martie la un miting care s-a ținut 
la Casa de cultură a studenților, 
își exprimă sentimentele lor de 
solidaritate frățească cu lupta 
dreaptă și. plină de sacrificii a 
poporului frate vietnamez, înfie
rează cu mînie și indignare inter
venția și agresiunea brutală a im
perialiștilor americani împotriva 
harnicului și pașnicului popor al 
Vietnamului”.

„Alăturîndu-ne glasului tuturor 
popoarelor și tinerilor din lujnea 
întreagă — se spune în moțiune 
— cerem cu hotărîre ca eroicul 
popor vietnamez să fie lăsat să-și 
hotărască singur soarta, în confor
mitate cu interesele și aspirațiile 
sale legitime".

T. G.

lare, ce se întinde pe o lungime 
de 14 km. De aici apele vor 
porni, prin galeriile subtera
ne spre uzina hidroelectrică și 
apoi spre cei „4 pui" — de la 
Oiești și Albești, de la Cerbu- 
reni și Valea lașului, învirtind 
turbine puternice care vor 
transforma energia lor milena
ră in lumină.

Barajul de la Argeș de pe 
coronamentul căruia privim 
acum împreună cu sutele de 
constructori, cum se formează 
noul lac, este o sinteză a tot ce 
s-a creat mai bun pe plan mon
dial în această direcție. O sin
teză realizată de gîndirea crea
toare a specialiștilor hidroener- 
geticieni români. Conceput 
sub formă de arc, cu dublă 
curbură, barajul asigură o acu
mulare specifică de circa 1 000 
m.c. de apă pe un m.c. beton 
turnat. El reprezintă — spre 
meritul realizatorilor lui •— cea 
mai eficientă soluție de acumu
lare realizată pină acum in 
tara noastră.

Dar barajul reprezintă, în a- 
celași timp, o mare investiție : 
de energie și pasiune, de eroism 
colectiv, de creștere și formare 
a unei noi școli de constructori 
hidroenergetici. Să derulăm, in 
lata oglinzii lacului, cîteva sec
vențe ale acestei epopei a 
muncii. Cu ce să începem ? Cu 
un erou colectiv — constructo
rul de la Argeș. El a dovedit 
aceeași abnegafie și pricepere 
și cînd a fost vorba de con
struirea drumului spre baraj, 
care i-a cerut mult curaj 
lucrînd ancorat in perete
le muntelui la sute de metri 
înălțime, și cînd a fost vorba să 
disloce din granitul stîncii, în 
condiții nu mai puțin ușoare, 
peste 500 000 m.c. excavați, și 
cînd a fost vorba să ridice me
tru cu metru uriașul corp al 
barajului în care s-au turnat 
480 000 m.c. de beton.

Acesta este portretul colec
tiv, compus din sute de portre
te individuale. „Priviți ! fa cei' 
e.ar» se află acum pe corona-

Ședința inaugurală a Asociației 
de drept internațional și relații 

international
Marți a avut loc ir) Bucu

rești ședința inaugurală a Aso
ciației de diepi internațional și 
relații internaționale din Repu
blica Socialistă România 
(A.D.I.R.I.).

Au luat parte : prof. dr. Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Va- 
sile Vlad, șeful Secției relațiilor 
externe a C.C. al P.C.R., acad. 
C. Daicoviciu, membru al Con
siliului de Stat, acad. Athanase 
Joja, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Nați
onale; Jean Livescu, adjunct al 
ministrului Invățămintuiui, Va- 
sile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, aca
demicieni. oameni de știință, 
specialiști din domeniul rela
țiilor internaționale diplomati
ce, economice, culturale, repre
zentanți ai instituțiilor obștești.

în cadrul ședinței, Corneliu 
Mănescu a prezentat raportul 
asupra statutului Asociației, 
definind scopurile, strpetura și 
activitatea de viitor a acesteia. 
Programul Asociației va fi axat 
pe analiza și interpretarea prin
cipiilor de politică externă ale 
țării noastre Cercetările Între
prinse sub auspiciile A.D.l.R.I. 
vor releva valoarea științifică a 
acestor principii și rolul lor In 
promovarea unor relații inter
naționale corespunzătoare idea 
lorilor de pace și progres so
cial și Imperativelor legalității 
Internaționale Cele trei dome 
nii de studii abordate de Aso
ciație sînt: dreptul internațio
nal, relațiile internaționale și 
istoria relațiilor și a diploma
ției românești. Rezultatele a- 
cestor cercetări vor fi prezenta
te fn ședințe de comunicări, 
conferințe și reuniuni științifice 
și vor fi publicate lntr-o revis
tă științifică, precum și în stu
dii și documente de drept in
ternațional și relații internațio
nale.

Adunarea generală a ales 
prin aclamații ca președinte de 
onoare al Asociației pe acade
mician Ion Gheorghe Maurer,

TELEGRAMĂ
Tovarășului CIU EN-LAI 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

PEKIN

Ne-a întristat profund vestea despre cutremurul ce s-a 
abătut asupra provinciei Hupei și a provocat pierderi popu
lației. Dînd expresie caldei simpatii față de poporul chinez 
prieten, transmit, în numele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste. România, al poporului român, și al meu per
sonal, compasiunea noastră sinceră pentru toți cei care au 
fost loviți de nefericitul eveniment. împărtășim încrederea 
că populația din regiunile afectate va învinge greutățile pri
cinuite de cutremur.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Informație
Delegațiile Uniunii Republi

cilor Sovietice Socialiste, Re
publicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Democrate Germa
ne, Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare 
Polone, Republicii Populare 
Ungare și Republicii Populare 
Mongole, care au participat la 
Congresul cooperativelor agri
cole de producție din Republi

ment. ne spune inginerul Viorel 
Dănilă șeiul șantierului baraj. 
Șantierul nostru este prin defi
niție cel mai tinăr șantier. Me
dia virstei nu depășește 30 de 
ani".

Tinerețea a dat aici, la Ar
geș, în ridicarea barajului, un 
examen de maturitate pe care 
l-a trecut cu bine. Șantierul a 
primit in 1063 o promoție de 
ingineri stagiari: Adrian Po- 
povici, Stelian Mazilu, Ștefan 
Ciocan, Pavel Hanganu. Au ter
minat facultatea toți în ace
lași an. Unii au fost colegi de 
an și chiar de grupă. Au invi
tat foarte bine și au venit aici, 
pe șantier, cu ambiția studen
tului obișnuit să încheie orice 
sesiune cu satisfacția pe care 
fi-o dă munca perseverentă. 
Ei au condus de la lucră
rile de pregătire și pină la 
cele de finisare întregul pro
ces de ridicare a barajului. În
trecerea dintre ei, pornită în 
anii de studenție, a găsit aici, 
pe tărîmul practicii, terenul cel 
mai fertil. Dacă schimbul lui 
Adrian Popovici obținea într-o 
zi un record de excavație, a 
doua zi, era mai mult ca sigur 
că schimbul lui Stelian Mazilu 
îl depășește. Același lucru se 
poate spune și despre întrece
rea dintre echipele de dulgheri 
conduse de Gheorghe Blindufă 
și Vasile Ghinuță, dintre cele 
ale iui Ion Ionescu și Constan
tin Prisecaru, de la excavații, 
dintre cele ale lui Vasile Bălan 
și Ștefan Farcaș de Ia instala
ții, dintre cele ale lui Vasile 
Dănilă, Eugen Porumb și Ghe- 
rasim Rus de la turnări beton. 
Competiția aceasta, care a cu
prins toți lucrătorii șantierului 
ihtr-o însuflețită întrecere des
fășurată zi de zi, de-a lungul a 
doi arii, a fost motorul care a 
alimentat continuu energia 
creatoare a constructorilor. 
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președintele Consiliului de Mi
niștri.

Ca președinte al Asociației a 
fost ales prof dr Traian !o- 
nașcu, director al Institutului 
de cercetări juridice al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia ; vicepreședinți: Corne
liu Mănescu, ministru al aface
rilor externe ,- prof. dr. Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat; acad. Constantin 
Daicoviciu, membru al Consiliu
lui de Stat ,• secretar general: 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Consiliul executiv este compus 
din 21 de membri.

Ca președinți ai birourilor 
secțiilor au fost aleși: prof, 
unjfv.' Miha'il Ghelmegeanu 
(Secția de drept internațional); 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
(Secția de relații internaționa
le) ; acad. Andrei Oțetea, di
rector al Institutului de iștorie 
„N. Iorga" (Secția de istoria re
lațiilor internaționale si a di
plomației). Redactor responsabil 
al revistei Asociației a fost ales 
prof. dr. Grigore Geamănu.

,A fost adoptat programul de 
activitate al Asociației pe anul 
1966, prezentat de prof. dr. Gri
gore Geamănu, precum și pro
punerea ca Asociația să se afi
lieze la Asociația internaționa
lă de drept internațional.

în cuvîntul de Închidere, 
prof, dr Trâian Ioriașcu, pre
ședintele Asociației a subliniat 
importanța creării acestui nou 
organism științific pentru pro
movarea cercetărilor de drept 
international și relații interna
ționale.

★
Prima manifestare științifică 

a noii Asociații! va avea loc 
miercuri, 16 martie, ora 18. 
Prof, dr- Traian lonașcu, pre
ședinte al A.DI R I., director al 
Institutului de studii juridice al 
Academiei, va prezenta .în aula 
Ministerului Justiției comunica
rea : „Acordurile dintre Româ
nia și Iugoslavia privitoare la 
sistemul hidroenergetic Porțile 
de Fier și importanta lor pentru 
regimul juridic al fluviilor in
ternaționale".

(Agerpres)

ca Socialistă România, au pă
răsit Bucureștiul.

La plecare, delegațiile au 
fost conduse de jnembri ai 
C.C. al P.C.R., de reprezentanți 
ai conducerii Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție și-Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Au fost prezenți șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor respective, a- 
creditați la București.

(Agerpres)

Un nou lot de tractoare ește~ga!ti 
să ia drumul ogoarelor



Fata de la Cozia

amu sportive 
UNIVERSITARE

CALEIDOSCOP

IP Doi reprezentanți ai torurilor 
sportive din R. P. D. Coreeană, a 
cărei .echipă de fotbal s-a calificat 
pentru turneul final al Campiona
tului mondial de fotbal, au sosit 
la Londra. Ei au fost primiți de 
sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A, și au luat parte la o con
ferință cu organizatorii campiona
tului: Cu prilejul vizitei lor în An
glia, ei vor vizita Middlesbordugh 
și hotelul în care va fi găzduită 
echipg R.P.D. Coreene.

Primarul orașului Montreal 
(Cartirtla), Jean Drapeau, face în 
clipa de lată un voiaj în Europa, 
înainte de a prezenta candidatura 
orașului său pentru organizarea 
Jacurilor Olimpice de vară din 
1972. El și-a început „turneul" la 
Dublin, a fost ia Londra și la Paris 
și va mai vizita Lausanne și Mos
cova.

10 Decationistul vest-german Wi
lli Holdori, campion olimpic în 
1964 la Tokio, a fost rănit Intr-un 
accident, de circulație, aproape de 
Bai Hamburg. A fost grav rănită 
și șefia sa, una dintre cele mai 
bunei handbaliste ale R. F. Ger
mane. S.e pare că decatloniștilor 
vest-germani nu le priește la vo
lan. Acum cîteva săptămini, antre
norul lor Friedl Schirmer a iost 
grai rănit lntr-un accident de 
automobil.

Cunoscuta înotătoare france-
zâ Christine Caron a pierdut cu
cîtva timp în urmă cîteva con
cursuri. Urmarea : a primit... 90 000
de scrisori din partea suporterilor
ei I

Odată cu inaugurarea noului se
zon de primăvară, sportul stxiden- 
tesc trăiește un moment deosebit : 
înființarea cluburilor sportive uni
versitare. în legătură cu acest eve
niment redactorul nostru Vasile 
Ranga a solicitat un interviu 
tovarășului ALEXANDRU MURE- 
ȘAN, șeful comisiei sport a Co
mitetului executiv al U.A.S.R.

— Ce anume a determinat sta 
bilirea noului sistem de organizare 
și desfășurare a sportului studen
țesc ?

— O analiză recentă a activi
tății sportive de masă și de per
formanță, ne-a oferit concluzii pre
țioase privind modul de organiza
re și desfășurare a sportului stu
dențesc. Cluburile ,,Știința" înfiin
țate cu ani în urmă nu mai reu
șeau să cuprindă masa largă a stu
denților mai ales în activitatea 
competițională și de performanță. 
Din această cauză unii stiîdenți 
sportivi au trecut să activeze 
în alte cluburi, în competiții 
locale, raionale sau regionale care 
în bună măsură nu corespund va
lorii sportivilor respectivi. Nu 
se putea, astfel, asigura o partici
pare corespunzătoare a studenților 
sportjvi la un proces de instruire 
unitar. Este edificatoare aici, situa
ția sportului universitar din Bucu
rești unde (deși atît la Universitate 
cît și la Politehnică învață peste 
10 000 de studenți), există un număr 
redus de sportivi de performanță, 
puține echipe care activează în 
prima categorie.

— Și cum vor fi Înlăturate, în 
noile condiții, asemenea lacune ?

— O precizare ne edifică de la 
început : conform unei recente ho- 
tărîri, sportivii studenți, începători 
sau de performanță, își vor desfă
șura activitatea, de antrenament 
sau cea competițională, în cadrul 
clubului sportiv universitar care 
va lua ființă pînă la 30 aprilie în 
toate universitățile și institutele 
de învățămînt superior. Spre de
osebire de pînă acum, întregul pro
ces de instruire sportivă, în ca
drul clubului, va fi asigurat de ca
tedra de educație fizică, ceea ce 
va contribui direct la creșterea ba
zei de masă a sportului studențesc, 
în același timp, cei mai buni spor
tivi vor beneficia de sprijinul 
competent al celor mai calificate 
cadre, care-i vor ajuta în pre
gătirea și obținerea unor per
formanțe superioare. Noul sis
tem vizează deopotrivă și îmbu
nătățirea sistemului competițional, 
căci acesta 6e va desfășura în ra
port cu programul de învățămînt. 
Așa cum se știe, sistemul compe

tițional dirijat de U.C.F.S. nu putea 
să țină seama de programul de 
învățămînt studențesc din care 
cauză au existat destule anomalii. 
O bună parte a competițiilor se 
disputau în plină sesiune de exa
mene sau vara în timpul practicii 
și vacanței. în asemenea condiții 
era stînjenită atît participarea 
studenților la competiții, dar mai 
ales obținei^a unor performanțe 
în raport cu posibilitățile studen
ților.

Acum, după cerințele noului 
sistem, competițiile republicane, (la 
rugbi, handbal, volei, baschet, etc) 
vor avea o serie studențească al 
cărei program de desfășurare co
respunde cu programul de învăță
mînt. De asemenea, în scopul dez
voltării activității competiționale 
studențești de performanță, în 
marile centre studențești, competi
țiile looale vor cuprinde serii stu
dențești iar paralel se vor desfă
șura întreceri tradiționale „Cupa 
Universitatea", „Cupa Politehnica", 
și alte întreceri care vor avea 
ca scop dezvoltarea activității de 
masă.

— Ce sarcini reclamă etapa ac
tuală de organizare a cluburilor 
sportive universitare ?

— Deocamdată, sarcinile au un 
caracter pur organizatoric. Este 
vorba în primul rînd de organiza
rea propriu-zisă a cluburilor uni
versitare. Un prim obiectiv : desfă
șurarea adunărilor de constituire a 
cluburilor (pînă Ia 15 aprilie). Apoi 
pînă la 30 aprilie trebuie efectuată 
instruirea cadrelor de conducere a 
cluburilor universitare. De modul 
în care va reuși fiecare institut de 
învățămînt superior să asigure o 
eficientă muncă de propagandă, 
de mobilizare a studenților și ca
drelor didactice la această acțiune 
depinde buna organizare a clubu
rilor, și în ultima instanță o ac
tivitate interesantă. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît din toamnă, 
odată cu începerea noului an de 
învățămînt superior, sportul stu
dențesc trebuie să fie un sistem 
unitar care să dirijeze întreaga ac
tivitate sportivă de masă și de 
performanță.

Cluburile sportive studențești 
vor impulsiona în mod cert, prin- 
tr-o activitate susținută, mișcarea 
sportivă a țării. în rîndurile spor
tivilor studenți există realmente 
elemente talentate a căror evolu
ție am aplaudat-o de nenumărate 
ori pe stadioanele patriei.

Pe scurt
• în această săp

tămînă se desfășoară 
campionatele republi
cane școlare și de ju
niori la schi. Miercuri 
și joi sînt programate 
întrecerile școlare, iar 
vineri, sîmbătă și du
minică, cele de juniori. 
Competițiile vor avea 
loc pe pîrtiile din Po
iana Brașov. în pro
gram sînt incluse atît 
probe alpine cît și de 
fond.

• Sezonul oficial de 
ciclism se inaugurează 
duminică o dată cu 
desfășurarea competi
ției de șosea pentru 
„Cupa Primăverii" or
ganizată de clubul 
sportiv Olimpia. Star
tul neoficial se va da 
de la ora 9 din fața 
Fabricii de bere Raho
va. Cursa, care se va 
disputa pe șoseaua 
București-Oltenița, este 
deschisă seniorilor 
(50 km), juniorilor 1

(30 km), juniorilor II 
(20 km), începătorilor 
(5 km) și posesorilor 
de biciclete semicurse 
(10 km).

• în runda a Vl-a a 
turneului internațional 
feminin de șah de la 
Belgrad, reprezentanta

României, Alexandra 
Nicolau a obținut un 
remarcabil succes în- 
vingînd în 21 de mu
tări pe campioana 
mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S,). în 
urma acestei victorii, 
Nicolau totalizează 4,5 
puncte și continuă să

conducă în clasament 
urmată de Jocici — 
Zivkovici (Iugoslavia) 
și Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) cu cîte 4 
puncte fiecare.

• La Londra a avut 
loc tragerea la sorți 
pentru alcătuirea gru
pelor competiției pe 
echipe din cadrul cam
pionatelor europene de 
tenis de masă, care se 
vor desfășura între 13 
și 20 aprilie în capita
la Angliei. în compe
tiția masculină, echipa 
României va juca în 
grupa a 4-a alături de 
echipele Austriei și 
Spaniei.

In competiția femi
nină, selecționata Ro
mâniei va evolua în 
grupa a 3-a, împreună 
cu echipele Olandei șl 
Luxemburgului.

(Agerpres)

După moartea lui Mircea 
cel Bătrîn și pînă la domnia 
lui Vlad Țepeș au urmat tra
gicele lupte pentru ‘ domnie, 
alimentate de taberele boie
rești, fiecare tabără sprijinin- 
du-și candidatul său, prin 
care nădăjduia să obțină mai 
multe avantaje.

Profitînd de această fărî- 
mițare feudală, atacurile oto
mane s-au intensificat. Jafu
rile asupra țării s-au înmulțit, 
turcii luînd prada nu numai 
în bunuri ci și în suflete: 
fete, femei și, mai ales, copii.

Se povestește că fecioara (al 
cărui nume nu ne este amintit 
de legende) era orfană. Tatăl 
și cei doi frați ai săi pieriseră 
în război. Mama îi fusese ră
pită de musulmani și dusă în
tr-un harem.

Fata rătăcea prin munții 
Coziei, însoțită numai de un 
cîine credincios, adăpostindu- 
se în cîte o colibă de crengi.

Intr-o zi, pe neașteptate, 
buciumele au început să sune 
a primejdie și clopotele să 
bată într-o dungă, chemînd 
cete de voinici să se ridice 
la luptă-

Otomanii, ce năvăleau ca 
frunză și ca iarbă, prin Valea 
Oltului — avînd drept căpete
nie pe cel mai crud și mai în
fiorător dintre toți pașii im
periului musulman — trebu
iau să fie opriți, cu orice preț, 
pînă la sosirea oastei dom
nești de la Țîrgoviște.

Auzind buciumele și dîn- 
du-și seama de pericol, lata 
și-a îmbrăcat veșminte bărbă
tești, rămase de la frații săi. 
S-a înarmat. A încălecat pe 
un cal alb și, coborînd din 
munte, a intrat dîrză și neîn
fricată în bătălie.

— Înainte, biruința va fi a 
noastră I — a strigat ea cete
lor române.

Cum o fi răsunat glasul său 
de copilă nu se știe. Voinicii 
însă, auzindu-i îndemnul, au 
început să chiuie și și-au spo
rit neteama de vrăjmași.

— înainte !... înainte !... —
Ca o altă Ioana d’Arc, copi

la a pornit în fruntea cetelor 
de războinici.

Sabia ei părea, în amurgul 
ce se lăsase, însăși flacăra rece

de Alexandru MITRU

și necruțătoare a marții. Oltul 
părea și el o sabie.

Să fi cunoscut oare toate fe
tele române în acele vremuri 
de neagră urgie știința răz
boiului sau numai ea să o fi 
învățat de la părintele și de 
la frații săi înainte ca aceștia 
să fi căzut în luptă ? Mai 
de grabă poate bănui că 
dragostea de țară, amărăciunea 
pentru suferințele nemeritate, 
îndurate de popor, i-au în
tărit brațele slabe și au făcut 
să se nască în ea priceperea 
de a mînui armele ca un erou 
încercat.

Pașa — văzînd noul avînt 
al cetelor române — a fost 
cuprins de o sumbră presim
țire. Și-a întors calul, încer-

Din legendele 
șl tradițiile 

poporului 
nostru

eînd să fugă. Dar fata l-a 
ajuns din urmă. O luptă scur
tă s-a încins. Săbiile s-au ro
tit prin văzduh. O lamă a ful
gerat și cruntul pașă s-a pră
vălit pe spate, bălăbănindu-și 
brațele, cu un picior agățat în 
scară. Calul său, sforăind, l-a 
tîrît printre leșurile celor 
uciși în acea zi, lepădîndu-l 
într-o baltă de sînge.

Turcii — văzîndu-și stăpî- 
nul călcat în picioarele cailor 
— au început să strige: „A- 
lah !... Alah !... Vino-ne în aju
tor și să se risipească.

Unii, cei mai mulți, și-au 
găsit sfîrșitul în Olt. Ceilalți

s-au înecat, mai tirziu, în vil- 
torile Dunării.

Pe cimpul de bătălie, voini
cii au aclamat-o pe copilă, 
despre care își închipuiseră, 
bineînțeles, toată vremea . că 
este un flăcău. Tocmai atunci 
sosea și voievodul cu oastea, 
cu dregătorii și cu feciorul 
său, în ajutorul eelor de pe 
Olt.

Voievodul, aflînd cele ce 
s-au petrecut, și cum a reușit 
o mină de voinici să învingă 
o întreagă armată otomană, a 
poruncit să i se înfățișeze flă
căul care, prin fapta lui, de
terminase sorții bătăliei.

— Te voi dărui, i-a spus el, 
cu ranguri, cu averi și îți voi 
da de soție pe fiica mea...

Fata s-a roșit și precum se 
cuvenea, și-a scos de pe cap 
cușma înaintea voievodului.

Ar fi vrut să-i spună că 
nu-i trebuie nimic. Nu pentru 
răsplată înfruntase primejdii
le morții, ci în amintirea și 
spre cinstea celor dragi ai săi 
răpuși de cotropitori. Iar cît... 
despre soție, nici vorbă, de 
vreme ce ea însăși era o co
pilă.

N-a apucqt șă rostească nici 
un cuvînt, pentru că de sub 
cușmă, cosițele despletite i-au 
curs în valuri pe umeri.

Capetele războinicilor, la o 
asemenea priveliște fermecă
toare, s-au clătinat uluite și 
nici domnitorul nu și-a putut 
reveni multă vreme din ui
mire. Apoi hohote puternice 
de rîs au izbucnit din piepturi. 
In cele din urmă se povestește 
că voievodul a îngăduit ca fata 
șă fie pețită, iar ea să-și alea
gă pe cine îi va place mai 
mult dintre oștenii sau dregă
torii șăi de bărbat. Fiecare 
dintre voinici și-ar fi dorit să 
aibă o atît de frumoasă și în
drăzneață fecioară de soție. 
Dar cel mai aprig se spune că 
s-ar fi îndrăgostit î.n clipele 
acelea de ea însuși fiul de 
domn, care era la rîndul lu' 
tot un viteaz.

Dimitrie Bolintineanu, po
vestind legenda, spune in 
versuri că fiul domnitorului 
s-ar fi aruncat la picioarele 
mîndrei copile cerînd-o în a- 
cest fel romantic de soție:

Pe urinele materialelor publicate

in ringul... 

restaurantului"

In a doua jumătate a lunii 
martie, în Chile se va disputa pri
ma ediție a „Cupei campionilor 
sud-americani" la baschet feminin. 
Vor lua parte echipele : Boca Ju
niors (Argentina), Flamengo (Bra- 
ziliq), Colo-Colo (Chile), Olimpia 
(Paraguay), Lima și Cichayo 
(Peru).

Pronosticul lui Ricardo Zamo
ra pentru campionatul mondial de 
fotbal făcut la București cu prile
jul primului joc al lui Espanol 

.Barcelona la Brașov ; cele mai 
bune cinci echipe vor ii : Anglia, 
U.R.S.S., R. F. Germană, Ungaria 
și Brazilia. „Dar nu trebuie să 
uităm că arbitrii pot hotărî soarta 
unui joc", a tinut el să adauge.

- Timp de 5 zile, la Moscova a 
avut loc un seminar al antrenori
lor sovietici de fotbal, care au slu- 
țfiai metodele de antrenament io- 
JâsileJn U.R.S.S. Tehnicienilor so
vietici le-au fost proiectate, cu a 
ceasta ocazie filme privind pregă
tirile echipei naționale a Angliei, 
ale lui fnternazionale, A. C. Milan, 
F. C. Santos.

PP Antrenorul cehoslovac Ru
dolf Vytlacil, descoperit pentru lu
mea, fotbalului In Chile, cu prile
jul turneului final al campionatu
lui mondial din 1962 cînd a adus 
în finală formația Cehoslovaciei, 
continuă să facă să se vorbească 

. despre el. După ce a reușit să 
aducă reprezentativa Bulgariei în 
.rînduî celor 16 țări ce-și vor dispu
te „Cupa Jules Rimet", Vytlacil, 
ăl cărui contract cu federația bul
gară a expirat, a fost soli
citat de mal multe echipe, printre 
care Rapid Viena. Federația bul
gară i-a cerut să pregătească re
prezentativa tării și pentru cam
pionatul mondial. Vytlacil a hotă-, 
rit: va rămîne în Bulgaria, dar va 
urmări șl antrenamentele echipei 
vieneze făcind naveta între Sofia 
și.Viena o dată pe săptămînă. Un 
lapt iără precedent I

PF John Douglas în vîrstă de 15 
ani este unui dintre cei mai mari 
colecționeri de autografe din An
glia, Douglas posedă o bogată co
lecte procurată într-un mod des
tul,rde ciudat. El nu ezită să se 
deplaseze kilometri întregi fie pe 
jos,' fie cu trenul ori mașina pen
tru a aduna cîteva semnături. 
Cînd Benfica a venit la Menchester 
pentru a susține meciul din sfer
turile de finală ale ..Cupei cam
pionilor europeni", Eusebio a acor
dat micului colectioner 15 auto
grafe și... un bilet de intrare. Dar 
aceasta nu este singurul record. 
Doiițjlas poate arăta oricînd 50 de 
autografe din partea lui Jimmy. 
Greaves și 30 din partea lui Gil- 
zean. Acum el așteaptă finala cam
pionatului mondial de fotbal pen
tru a da un nou asalt.

Australianul Tonny Sneazwell, 
în vîrstă de 20 de ani care în 1963 
a realizat la săritura în înălțime 
2,20 metri, a anunțat că va aban
dona activitatea competitională 
pentru a se dedica studiilor uni
versitare. (Este student la faculta
tea de stomatologie) „După ulti
mul examen a spus Sneazwell 
4-< voi reveni în fața ștachetei*.

■ 4 . ‘ ;■ .1. ' £

In rada portului Sonstanfa

PE TEME ȘTIINȚIFICE

Una dintre marile surprize 
ale astronauticei a lost faptul 
că. înainte de a descoperi alte 
lumi, ea l-a făcut pe om să-și 
studieze mai bine planeta I

De lapt. noi, locuitorii Pămîn- 
tului. credeam că-l cunoaștem 
destul de bine. Extraordinarele 
imagini obținute de navele cos
mice ne-au demonstrat insă că 
mal avem multe de învățat. 
Spațiul ne-a oterit... „reculul" 
necesar pentru a putea vedea 
unele lucruri pe care, fiind prea 
aproape de noi, nu izbuteam să 
le zărim I

zărit, astfel. In Mexic, coloane 
de fum care proveneau din vul
cani ce se credeau că șint 
stinși. Fotograiiile lor au dus la 
descoperirea unor cratere... 
Ele au arătat pentru prima oară 
în întregime o imensă ruptură 
numită Rift, care se întinde din 
Tanganika pînă în Mediterană

locul laboratoarelor orbitale. 
Un specialist american a- 
lirma : „Surse inimaginabile de 
bogății pot fi foarte bine des
coperite înțr-o mică regiune de 
un satelit aflat la distanta de 
160 km de Pămînt, în cîteva 
minute". Or se știe, că prin me
todele clasice, geologia necesi
tă uneori ani pentru q atinge 
același scop I

De asemenea, cu ajutorul sa
teliților Tiros s-a putut cunoaș
te pentru prima dată aspectul 
banchizelor polare. Pe baza 
unor astlel de cercetări se vor

Pe de altă parte, distanțele 
dintre dilerite locuri (orașe, 
puncte) de pe Pămînt se vor 
putea măsura cu mai multă 
precizie decit oricind, prin in
termediul sateliților artificiali, 
urmăriți cu ajutorul radarului. 
Astfel de operațiuni se pot e- 
tectua de căite sateliții sovie
tici Cosmos și de cei americani 
Secor. Grație acestor sateliți, 
poziția anumitor insule a putut 
fi cunoscută cu o precizie re
marcabilă Se va crea, în sfîrșit, 
o hartă perfectă a Pămintului.

De fapt, încă din 1958, Sput-

Fotografii, vulcani, 
cicatrici ale istoriei

Intr -adevăr, totog rafiile lua
te din sateliți ne pun la înde- 
mi nâ admirabile detalii, de o 
bogăție de necrezut Ele consti
tuie adevărate hărți vii din 
care se alcătuesc actualmente 
atlasuri. tn școlile de miine. 
geografia va ti predată copii
lor pe baza... cercetărilor spa
țiale. Intr-adevăr, trebuie să ne 
dăm seama că fotograiiile res
pective nu reprezintă modele, 
ci realitatea însăși. Pămintul 
are o splendidă culoare albăs
truie șl unele țări au chiar cu
lori caracteristice. De pildă, 
Valentina Tereșkova spunea că 
Franța are culoarea liliachie I

De fapt, cosmonauții au des
cris multe lucruri necunoscute 
despre pămintul nostru. Ei au

Ea articolul „Box în ringul... 
restaurantului*, apărut în zia
rul nostru nr. 5194 din 30 ia
nuarie a.c„ răspunsurile primite 
din partea comitetului orășenesc 
U.T.C., comitetului U.T.C. pe u- 
zipă, asociației sportive „Mus
celul" și serviciului raional al 
miliției relatează despre măsu
rile care au fost luate pentru 
înlăturarea lipsurilor semnala
te, pentru ajutorarea celor pa
tru boxeri.

La numai două zile de la a- 
paritia articolului, cazul amintit 
a fost pus în discuția întregu
lui activ. U.T.C. și al asociației 
sportive.

Ca urmare a măsurilor sta
bilite, materialul a fost dezbă
tut cu toti tinerii din uzină, iar 
la discuția organizată de 
U.C.F.S. la școala sportivă de 
elevi au participat toti tinerii 
sportivi din orașul Cîmpulung 
Muscel Biroul asociației spor
tive „Muscelul" a luat hotărîrea 
să suspende din activitatea 
sportivă pe o perioadă de 6 
luni pe ținerii Ivan Ioan, Manea 
Gheorghe și Stanciu Nicolae, 
iar pe tînărul Dumitrescu 
Gheorghe pe 3 luni.

„Federația de specialitate — 
se spune în răspunsul primit 
de Ia Consiliul General al U- 
niunii de Cultură Fizică și Sport

— a luat și măsura de a nu li 
se mai acorda indemnizația de 
efort pînă ce nu se va observa 
O schimbare radicală In com
portarea lor".

★
La redacția ziarului nostru a 

sosit și o scrisoare al cărui 
conținut U publicăm în numă
rul de fată :

„Sini unul din cei patru ■ 
boxeri criticați în articolul 
„Box în ringul... restaurantului" 
publicat in ziarul ..Scînteia ti
neretului" nr. 5 194 din 30 ia
nuarie 1966 și mă numesc Ivan 
Ioan. îmi însușesc complet ob
servațiile critice care s-au tă
cut cu privire la comportarea 
unora și-mi dau seama de gra
vitatea faptelor săvirșite.

Constat cu regret că nu 
mi-am însușii sfaturile pe care 
mi le dădeau colegii mei. tova
rășul antrenor de la școala 
sportivă și. din această cauză, 
am ajuns in această situație 
critică.

Cele semnalate în coloanele 
ziarului sus-amintit sînt intim- 
plări adevărate, săvîrșite în 
momente necugetate.

Socotesc că sancțiunile pe 
care le-am primit sînt justitl- 
cate".

IVAN IOAN
muncitor

— „Fii a mea domniță, și
îți jur pe cer, 

Pentru tine-n lume să 
trăiesc, să pier 1"

Impurpurîndu-se și mai 
tare — deoarece, așa cum pre
tinde legenda, îi căzuse și ei 
drag fiul voievodului — fata 
l-a primit cererea în căsăto
rie, ră.spunzîndu-i însă cu 
demnitate, ca o adevărată fii
că din popor:

— „Dacă, vrei iubirea-mi
să o dobîndești,

Pentru țară. Doamne, să 
mori, să trăiești !"

„Dialog" 
cultural-artistic

valabilă cînd densitatea lichi
delor este asemănătoare. Dar 
densitatea apei oceanului dife
ră...

O altă descoperire remarca
bilă trebuie pusă Ia activul sa
teliților t Pămintul nostru nu 
este simetric în raport cu pla, 
nul Ecuatorului, după cum se 
credea pînă acum. Bombat în 
regiunea australă, el este ascu
țit în regiunea polului Nord. 
Nu e vorba de o simplă curio
zitate științifică : trebuie trasă 
concluzia că interiorul Pămin
tului nu este în stare de echi-

Urmînd exemplul reușitelor 
emisiuni televizate interregiona- 
le „Dialog la distantă" în sala 
Căminului cultural din comuna 
Ținea, raionul Salonta, a avut 
loc o interesantă întrecere Intre 
reprezentativa localnicilor și 
cea din comuna Batăr.

Numeroși țărani cooperatori 
veniti să Încurajeze cele două 
formații artistice, au aplaudat 
cu multă căldură soliștii de 
muzică populară, de muzică 
ușoară, pe cei mai tineri ca și 
pe cei mai bătrîni interpreti. 
echipele de dansuri, brigăzile 
artistice de agitație, fanfara din 
Batăr.

Deși învingători au ieșit cei 
din Ținea, clștigpl a fost de 
partea arabelor echipe, de par
tea întregii mișcări artistice de 
amatori din cele două comune.

Exemplul lor va fi urmat și 
de echipele artistice din comu
nele Învecinate.

NAVELE COSMICE
ne ajută să cunoaștem Pămintul!
și în care trebue văzute, fără 
îndoială, urmele unui cataclism 
care a atins planeta noastră, 
pe vremea tinereții sale.

Se știe că fotografia aeriană, 
(din avion), a reușit să sur
prindă „cicatricele istoriei" : 
acolo unde orașele au iost rase 
la pămînt de cuceritori, fanto
ma lor apare căci zidurile au 
făcut ca solul să fie pietros și 
vegetația să ia culori diferite. 
De aslădată, fotografia cosmică 
scoate în evidentă cicatrice ale 
înseși trecutului Pămîntului I

Unii geologi sînt chiar de 
părere că în scurtă vreme pros
pecțiunea tradițională va lăsa

putea prevedea datele la care 
se voi topi ghețurile și se va 
calcula cantitatea de apă pe 
care o vor elibera.

Foc și apă

Pilojii de pe „Gemini 6“ au 
semnalat incendiile imense din 
Madagascar. Pe unii sateliți, 
detectoarele de iniraroșii des
coperă surse de căldură impor
tante. Or, se știe că în fiecare 
an, pierderile anuale cauzate 
de Incendii se cifrează tn mi
liarde I

nici! sovietici făcuseră posibflă 
cunoașterea razei Pămintului 
cu o precizie de 10 metri l Sa
teliții arătaseră, totodată, că 
Pămintul e ceva mai puțin 
turtit decit se credea. De ase
menea, fapt surprinzător, nive
lul apei in oceanul Pacific nu 
este același ca în oceanul At
lantic. Pe lingă aceasta, la su
prafața oceanelor există un tel 
de „cucuie" uimitoare. Sateli
ții au pus in evidentă „munți 
de apă" a căror înălțime atin
ge uneori 70 de metri I

Să fie aceasta o excepție la 
legea vaselor comunicante ? 
Nicidecum. Această lege este

libru hidrostatic. Aceasta în
seamnă că in pămint există 
mișcări interne toarte eomplexe 
care ne-au fost dezvăluite de 
sateliții artificiali I

Meteorologia, 
știință exactă

Rolul meteorologic al sateli
ților pate extraordinar. Din cele 
aproximativ 700 000 de fotogra
fii obținute tn cursul ultimilor 
șase ani, decurg numeroase in
formații importante.

Sateliții au permis, astfel, e-

fectuarea unor sinteze prețioa
se. Ei au surprins aspectul 
complexelor de nori: este vor
ba uneori despre spirale de 
două mii de kilometri, legate 
intre ele prin filamente fine. 
Analiza clișeelor a arătat că 
unele furtuni se nasc plectnd 
de ia formații patrate a căror 
existentă nu fusese niciodată 
bănuită. Fenomenele au citeo- 
dată cauze foarte îndepărtate: 
o depresiune deasupra lacului 
Ciad poate declanșa un ciclon 
in marea Antilelor I

Astăzi. în sfîrșit. se întreză
rește „schema" meteorologiei 
terestre. Conform tezei franco- 
norvegiene, climatele planetei 
noastre decurg dintr-un conflict 
intre aerul cald al regiunilor 
ecuatoriale și masele reci pro
venind de la poli. întilnirea dă 
loc la așa-numite „tronturi". su
prafețe de atingere, pătrunderi, 
turbulențe. Toate acestea încep 
să fie bine înțelese astăzi. Gra
ție cercetărilor spațiale, meteo
rologia iși pierde empirismul. 
Cei patrusprezece sateliți me
teorologici sovietici și ameri
cani lansați pină astăzi nu au 
avut decii misiuni exploratorii, 
tn scurtă vreme, ei vor lăsa 
locul aparatelor operaționale. 
Nu este absurd să credem că 
in 1975 prevederea timpului 
va atinge în sfîrșit gradul înalt 
de precizie ce va permite să 
considerăm meteorologia drept 
o știință exactă.

...Iată numai cîteva din mo
durile in care cercetările spați
ale ne-au ajutat să ne cunoaș
tem planeta I

LEONID PETRESCU

RADU TURLEA 
corespondent voluntar

O vizită tn (Siădina botanică 
din București

Fotot AGERPRES.



Lupte în fața Saigonului

După asediul 

minăstirii
Asediul a luat sfîr

șit. Polițiștii înarmați 
au forțat intrarea in 
minăstirea capucină 
din cartierul Sarria 
din Barcelona. Ase- 
diații, cei 500 de stu
denți „rebeli" cărora 
li s-au alăturat 29 de 
invitați (cadre didac
tice, scriitori, poeți, 
artiști) au fost aliniați 
lingă un zid contro- 
lîndu-li-se identitatea. 
Polițiștii nu au pără
sit incinta minăstirii 
decit după ce au are
stat 20 de studenți, 
precum și pe toți in
vitații.

După cum s-a anun
țat, studenții din Bar
celona au hotărit să se 
întrunească în incinta 
unei mînăstiri, datori
tă interzicerii organi
zării unei „adunări 
libere" in amfiteatrele 
universității. Scopul 
acestei manifestări 
era să redacteze un 
maniiest prin care să 
ceară crearea de orga
nisme studențești de
mocratice. După ce au 
pătruns în minăstire, 
studenții s-au barica
dat refuzind să satis
facă cererea autorită
ților de a o părăsi.

Simbătă, poliția a 
împrăștiat cu lovituri 
de măciucă circa o 
mie de manifestanți, 
care în fața minăsti
rii s-au solidarizat cu 
studenții baricadați. 
Manifestații asemănă
toare au fost semna
late și în alte cartie
re ale orașului. Acți
unea studenților de la 
facultățile din Barce
lona s-a bucurat și 
de sprijinul colegilor 
lor din alte centre u- 
niversilare. La Ma
drid, de exemplu, 800 
de studenți de la fa

cultatea de științe po- 
litice au adoptat o 
moțiune de solidarita
te cu lupta studenților 
din Barcelona.

Incidentul lua am
ploare...

In fața unei aseme
nea situații, autorită
țile spaniole, cunos
cute pentru metodele 
lor de reprimare a 
manifestațiilor demo
cratice. au cerut arhi
episcopului Barcelonei 
să permită poliției să 
evacueze studenții re
beli. Deși acesta a re
fuzat poliției autori
zația de intrare în 
minăstire (in virtutea 
dreptului de azil al in
stituțiilor religioase) 
trimișii „ordinei pu
blice" au pătruns cu 
forța. După 48 de ore 
de asediu, polițiști 
înarmați au intrat in 
chilii dispunînd ares
tarea liderilor studen
ților și a invitaților, 
printre care se află și 
cunoscutul pictor An
tonio Tapies.

Cu aceasta inciden
tul nu a luat sfîrșit. 
In primul rind, după 
încheierea asediului 
numeroși tineri au or
ganizat o manifestație 
de protest în centrul 
Barcelonei scandind 
„Libertate /" „Liber
tate l“. In al doilea 
rînd a izbucnit un 
conflict fățiș provocat 
de atitudinea poliției, 
între clerul catalan și 
autoritățile franchiste.

In universitățile spa
niole frămîntările con
tinuă. Tineretul uni
versitar acționează 
hotărit pentru apăra
rea drepturilor demo
cratice.

IOAN TIMOFTE

„Lupte în fața Saigo
nului" se întitulează cel 
de-al doilea reportaj 
semnat de Robert Guil
lain, trimisul special al 
ziarului „Le Monde“

„In fiecare noapte, scrie Guillain, 
saigonezii aud aproape canonadele 
tunurilor. Uneori lumina provocată 
de luptele din apropiere, poate fi 
zărită de la înălțimea unui imobil 
cu cîteva etaje. Deseori, în zorii zi
lei ei aud huruitul uriașelor bom
bardiere „B-52" care bombardează 
zonele controlate de patrioți la nu
mai 30 de km. de Saigon. La ieși
rea din oraș, la numai patru 
kilometri pe drumul spre nord, 
de partea cealaltă a rîului 
Saigon începe teritoriul Vietcongu- 
lui (denumire dată de autoritățile 
saigoneze forțelor patriotice). Dru
mul poate fi parcurs ziua pînă la 
Thu Dau Mot, însă niciodată noap
tea — drumul este controlat de Viet- 
cong". In continuare, el arată 
că principala zonă unde se des
fășoară luptele în fața Saigonu
lui este un teritoriu denumit „triun
ghiul de fier", pornind de la Cu 
Chi, pînă la cunoscuta plantație 
Michelin. „Bătălia începe la Cu Chi 
și astfel, la această mică distanță de 
capitală, americanii — trecînd de la 
rolul de consilieri la cel de comba
tanți — trebuie să învețe să cu
noască unul din cele mai „murdare'* 
războaie" — scrie Guillain, — reia- 
tind astfel lupta : „40 de blindate 
pe șenile pentru transportarea tru
pelor de infanterie, 20 de o parte a

drumului și 20 de cealaltă, 8 care 
grele de luptă, un susținut tir de ar
tilerie la mare distanță, un covor 
de avioane lansîndu-și bombele și 
mitraliind la mică distanță de trupe, 
elicoptere... Pe un front îngust sînt 
dislocate enorme mijloace de luptă. 
Toată lumea trage într-un perete de 
bambus, în orezar ia secată, unde 
nu apare niciun dușman. Urmează 
apoi o lungă oprire pe pozițiile 
atinse și o îndelungată cercetare a 
terenului, ce nu se mai termină și 
nu dă niciun rezultat, negăsindu-se 
nimic... S-a avansat pe o distanță 
de 100 de metri". „Brigada ameri
cană de infanterie nr. 25 este cea 
care „curăță" terenul în apropiere 
de Cu Chi. Ea nu ocupă însă decît 
un perimetru foarte mic, o insulă în 
terenul adversarilor... De la sosirea 
sa din Hawai, această brigadă n-a 
avut încă niciun contact serios cu 
partizanii — de altfel, nici nu ține 
deloc să aibă — și numără totuși 
morți și numeroși răniți, datorită 
„trucurilor" folosite de Vietcong: 
capcane pentru oameni, cuie de 
bambus, grenade și mine ascunse și 
chiar capcane pentru carele de 
luptă. Și apoi, deodată, venind de 
peste tot și de nicăieri, atacurile 
trăgătorilor de elită, izolați și nu
meroși ca muștele. In fine, faimoa
sele tunele. Mulțimea lor, complexi
tatea lor și enorma suprafață pe 
care o acoperă, toate acestea con
stituie una din revelațiile acestui 
război. Ea este una din „armele se
crete" ale patrioților, apărarea lor 
față de aviație".

Lucrările 
Comitetului 

pentru 
dezarmare

GENEVA 15 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : în ședința de marți 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare, delegatul american 
A. Fischer a făcut un istoric 
al evoluției convorbirilor care 
au avut loc în ultimii cinci 
ani. El a repetat punctele de 
vedere ale guvernului Statelor 
Unite înscrise în declarația 
din 1961, afirmînd că mijlocul 
cel mai practic pentru realiza
rea unui progres în materie 
de dezarmare ar fi concentra
rea asupra măsurilor colate
rale.

Delegatul sovietic S. Țarap- 
kin a criticat politica S.U.A. 
de intensificare a cursei înar- 
mărilqr, de creștere a efecti
velor forțelor armate și a bu
getelor militare ca suport al 
politicii de forță.

Delegatul polonez M. Blusz- 
tajn a afirmat că, așa cum o 
ilustrează agresiunea în Viet
nam, intervenția armată a 
Statelor Unite a devenit o 
practică curentă a politicii ex
terne americane, ceea ce con
stituie un obstacol în calea 
găsirii de soluții în vederea u- 
nei dezarmări generale și to
tale.

Demonstrații

Ia Da Nang și Hue
SAIGON 15 (A- 

gerpres). — în o- 
rașul sud-vietna- 
mez Da Nang pre
cum și în vechea 
capitală imperială 
Hue, actualmente 
important centru u- 
niversitar, continuă 
greva declarată de 
elevi și studenți în 
semn de protest îm
potriva autorităților 
de la Saigon. în 
cursul zilei de 
marți, menționea
ză agențiile de pre
să, au aderat la 
grevă muncitorii 
din port, funcționa
rii de la serviciile 
administrative etc. 
„astfel încît viața 
orașului Da Nang a 
fost complet parali
zată".

în același timp, 
în cele două orașe 
continuă demons
trațiile antiguver
namentale organi
zate din inițiativa

unui grup studen
țesc constituit re
cent și denumit 
„Grupul de luptă". 
Peste 3 000 de per
soane au luat parte 
la marea manifes
tație de protest, a 
șasea în ultimele 
cinci zile, care a 
avut loc marți în 
piața Hung Tung la 
Da Nang. Potrivit 
agențiilor de presă, 
demonstranții au 
condamnat junta 
militară de la Sai
gon, denunțîndu-i 
politica antipopu
lară care a dus la o 
situație economică 
dezastruoasă, la in
flație și la crește
rea considerabilă a 
costului vieții. Ei au 
cerut autorităților 
să pună capăt creș
terii vertiginoase a 
prețurilor, în spe
cial la produsele de 
larg consum,

După S.U.A., măsurile anun
țate în memorandumul guver
nului francez privitor la parti
ciparea la N.A.T.O. sînt dezbă
tute cu cel mai aprig interes 
în R.F. Germană. Nemulțumi
rea oficială s-a tradus la Bonn 
în susținerea ideii că ceilalți 
membri ai N.A.T.O. trebuie 
să-și strîngă rîndurile pentru 
a evita năruirea alianței.

de ordin tehnic, material și strategic. 
Deocamdată nu sînt în măsură să vă spun 
cum vor fi rezolvate aceste probleme".

în scrisoarea de răspuns la mesajul prin 
care președintele Franței îl încunoștiința 
asupra măsurilor luate, cancelarul Erhard 
s-a mulțumit să reafirme „fidelitatea" 
R.F.G. față de „integrarea" în N.A.T.O. și

Comentariul zilei

D ar cît de profundă este oare 
în realitate această „nemulțu
mire" ? Aici se conturează 
două tendințe. Adepții apro
pierii de Franța vedeau pînă 
deunăzi în alianța militaro- 
politică dintre Bonn și Paris 
un instrument pentru dezvol
tarea Bundeswehrului, inclu

siv prin folosirea centrelor de instrucție 
de pe teritoriul francez acum, acest cu
rent își exprimă dezamăgirea pentru faptul 
că guvernul francez nu s-a arătat dispus 
să facă pînă la 
vest-germane. O 
agravat iritarea 
curent, deoarece 
anunțate în perioada vizitei fostului can
celar Adenauer la Paris... Celălalt curent

capăt jocul intereselor 
coincidență neplăcută a 
reprezentanților acestui 
măsurile franceze au fost

— deși abordează Ia suprafață o nemul
țumire similară — sesizează acum o nouă 
șansă de a spori rolul R. F. Germane în 
N.A.T.O. La ultima sa conferință de presă 
cancelarul Erhard a declarat : „Plecarea 
Franței din N.A.T.O. va ridica pentru 
R. F. Germană o serie de probleme grave

Intre Bonn 
și Paris

să solicite ca problemele respective să 
fie discutate pe baze multilaterale, și nu 
bilaterale (adică exact cum a cerut și pre
ședintele Johnson).

Urmărind scopuri proprii care nu coin
cid întotdeauna cu cele ale partenerilor 
din N.A.T.O., guvernul vest-german își 
orientează acțiunile pentru a obține satis
facție deplină în privința accesului la 
arma nucleară. Este vorba de o politică 
de supralicitare binecunoscută: 1) Autori
tățile vest-germane amintesc cu fiecare

prilej că R. F. Germană are cea mai mare 
contribuție la structura unităților militare 
ale N.A.T.O. și, în consecință, ăr trebui 
să aibă și drepturi proporționale. 2) Auto
ritățile vest-germane oferă sprijin cît mai 
larg politicii agresive a S.U.A. în Vietnam, 
solicitînd compensații pentru politica 
Bonn-ului. 3) în sfîrșit, acum autoritățile 
vest-germane se situează pe poziția ame
ricană împotriva Franței, mergînd — după 
cum se vede — pînă la solicitarea orga
nizării unui front atlantic antifrancez.

încercarea de a crea șl consolida acest 
„front" indică însă existenta unor fisuri 
ireversibile în N.A.T.O. „NEUE RHEIN- 
ZEITUNG" recunoștea că „disputele în 
interiorul N.A.T.O. au atins un punct cul
minant". Or, în aceste condiții, repetarea 
pretențiilor de acces la arma nucleară de
vine inevitabil un factor suplimentar de 
discordie, ținînd seamă că majoritatea sta
telor membre ale N.A.T.O. s-au pronunțat, 
mai mult sau mai puțin deschis, împotriva 
acestei măsuri.

Pe de altă parte, la Bonn se înregis
trează un fel de invidie la adresa Franței, 
pentru că guvernul ei este în stare să-și 
realizeze scopurile politice înfruntînd 
S.U.A. șl nu supralicitîndu-le bunăvoința. 
Ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE", 
considerat ca apropiat cercurilor guverna
mentale de la Bonn, nu-și ascunde admi
rația pentru „măestria" cu care acționează 
diplomația franceză și ajunge la concluzia 
că reprezentanții vest-germani vor trebui 
să țină seama în tratative de punctul de 
vedere francez.

Z. FLOREA

JAPONIA. — La Tokio au 
fost reluate manifestațiile 
oamenilor muncii pentru ob
ținerea unor revendicări e- 

conomice

• LA 15 martie la Praga s-a 
deschis sesiunea Adunării Naționa
le a R.S. Cehoslovace. Pe ordinea 
de zi a sesiunii se află raportul 
referitor la politica externă a Ce
hoslovaciei și dezbaterea proiecte
lor de lege referitoare la învăță- 
mîntul superior și la grija față de 
sănătatea publică.

Raportul referitor la politica ex
ternă a fost prezentat de Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace.

• LA 14 martie, la Solia a sosit 
o delegație guvernamentală co
mercială a R. P. Chineze în frun
te cu Fu Sin-Lin, locțiitor al minis
trului comerțului exterior. Dele
gația va avea convorbiri și va 
semna acordul cu privire la schim
bul de mărfuri și plăți între R. P. 
Chineză și R. P. Bulgaria pe anul 
1966.

Austria după alegeri

An de an sarcinile tineretului în economia națională a 
R. D. Germane au devenit mai mari și mai complexe. In\ 
toate ramurile economiei, tineretul își pune cunoștințele și 
priceperea sa în slujba construcției socialismului. Din cei 
7,6 milioane de oameni ocupați în economia R.D.G., 1 271 000 
sînt tineri. Aceasta reprezintă un procent de 16,4 din totalul 
forței de muncă.

Tinerii au luat parte la construirea a circa 7 000 de obiec
tive economice, unele dintre acestea fiind adevărați giganți 
ai industriei R.D.G. Printre obiectivele cunoscute în întreaga 
țară se află și Combinatul de prelucrare a petrolului de la 
Schwedt (a cărui fotografie o publicăm mai sus).

începutul celei 
de-a doua săptămîni 
după alegeri a fost 
marcat de întilnirea 
cancelarului Klaus 
cu vicecancelarul 
Pittermann, lideri ai 
partidelor populist și 
socialist.

Cu acest prilej, cancelarul 
a invitat în mod oficial parti
dul socialist „să participe la 
guvern („Die Presse"). Tot în 
cursul zilei de luni Josef 
Klaus a avut o scurtă întîlnire 
cu liderul partidului național- 
liberal, Peter. întîlnirile au 
avut mai mult un caracter 
tehnic. Pe acest teren se vor 
menține de fapt și primele 
convorbiri anunțate pentru 
vineri între comitetele parti
delor populist și socialist, de
semnate pentru negocierile în 
vederea formării noului gu
vern. „Arbeiter Zeitung" in
formează că la prima întîlnire 
se va discuta despre frecven
ța negocierilor și programul 
lor în timp. Deci, a doua săp- 
tămînă postelectorală nu va 
prilejui o cunoaștere a condi

țiilor și propunerilor partidu
lui populist cu privire la pro
gramul și modul de alcătuire 
a guvernului. Pentru joi este 
anunțată o nouă ședință — a 
doua de la alegeri — a con
ducerii partidului socialist.

După cum menționează pre
sa, controversele din sînul 
partidului socialist sînt depar
te de a fi încheiate. Ele evi
dențiază deosebirea de vederi 
în explicarea insuccesului 
electoral, în fixarea liniei de 
viitor și, implicit, în oportu
nitatea participării la guvern. 
Deosebirile de vedere existen
te între cei ce recomandă tre
cerea în opoziție și cei care 
susțin intrarea în noul cabi
net, vor fi desigur influențate 
de condițiile puse de partidul 
populist.

Situația creată în urma ale
gerilor asigură partidului 
populist, pentru prima oară 
în perioada postbelică, o ma
joritate absolută în parlament 
și îi dă posibilitatea să for
meze singur guvernul, varian
tă care nu este ignorată de 
unele cercuri populiste. Evolu
ția situației politice este deci

condiționată, după cum men
ționează ziarul „Kurier", de 
clarificările ce sînt în curs în 
sînul celor două partide, de 
raporturile ce vor fi stabilite 
între ele și, nu în ultima in
stanță, de problemele dificile 
care urmează a fi abordate de 
noul guvern: definitivarea 
bugetului pe anul în curs și 
elaborarea celui pe anul vii
tor, decalajul dintre salarii și 
prețuri, deficitul căilor ferate, 
situația din industria etatizată. 
Toate aceste chestiuni, moș
tenite de la fostul guvern, au 
fost amînate pentru alegeri, 
fiindcă nici unul din cei doi 
parteneri ai coaliției n-a dorit 
să se încarce cu răspunderea 
unor măsuri „nepopulare", 
cum le numesc unele ziare. 
Din această situație derivă și 
motivele pentru care partidul 
populist ar dori, cel puțin la 
început, să împartă răspunde
rea cu partidul socialist. Ac- 
ceptînd o asemenea răspun
dere, care cere implicit și 
anumite compromisuri, unele 
cercuri din partidul socialist 
consideră că pentru moment 
s-ar putea risipi ecoul nefa
vorabil al insuccesului electo
ral.

P. STĂNCESCU 
corespondentul Agerpres 

la Viena

Succesul ansamblului

„Ciocîrlia“ în S. U. A.
Spectacolele prezentate timp de cinci zile în orașul Los 

Angeles de ansamblul folcloric român „Ciocîrlia" au atras, 
după cum relatează agenția U.P.I., „reacții entuziaste" din 
partea cronicarilor principalelor ziare locale.

într-un articol publicat în 
ziarul „Los Angeles Times", 
Martin Bernheimer arată că 
spectacolele sînt „captivan
te". „Am ascultat o muzică in
spirată din folclorul autentic, o 
muzică vie". Referindu-se la 
programul prezentat, el subli
niază că numerele coregrafice 
„constituie o demonstrație de 
dansuri populare, splendidă în 
ce privește omogenitatea, cît 
și din punct de vedere al măie
striei coregrafice... Acestea sînt 
îmbinate cu interludii încîntă- 
toare prezentate fie de orches
tră, fie de soliștii vocali".

Cronicarul ziarului „Los Ange
les Times" consideră că dansa
toarele române sînt „un buchet

de chipuri proaspete", pline de 
feminitate.

Intr-un articol semnat de 
Peterson Green în ziarul 
„Herald Examiner" se subli
niază că „nici un ansam
blu nu a prezentat un grup de 
dansatoare atît de frumoase ca 
ansamblul folcloric român". 
Costumele dansatorilor români 
Incintă ochiul; ceea ce a rea
lizat întregul ansamblu seamă
nă mai curînd cu un festival 
decît cu un spectacol obișnuit 
— consideră toți cei care l-au 
văzut. De o valoare inestimabi
lă este orchestra condusă de 
Victor Predescu. „Este un pro
gram plin de farmec", conchide 
Peterson.

• CAMPANIA electorală în ve
derea alegerilor legislative din Co
lumbia programate să aibă loc la 
20 martie a luat sfîrșit în mod ofi
cial luni, o dată cu încheierea mi
tingurilor electorale. De asemenea, 
s-a încheiat depunerea candidatu
rilor. Cu toate acestea listele vor 
mai putea fi modificate pînă 
miercuri. Liderii celor șase partide 
politice, participante la alegeri, 
se vor mai putea adresa, o singură 
dată, prin radio, alegătorilor pen
tru a expune programul lor.

Cu toate că pe listele electorale 
sînt înregistrați 7 126 000 de alegă
tori, se consideră, după cum arată 
agenția France Presse, că vor vota 
numai 4 milioane, ceea ce „neliniș
tește profund pe liderii politici".

• 105 studenți din Dahomey, 
care studiază la Universitatea din 
Dakar (Senegal) au părăsit capi
tala senegaleză în semn de protest 
Împotriva exmatriculării a șase 
studenți dahomeieni acuzați de a fi 
organizat la 28 februarie o demons
trație ‘în sprijinul lui Kwame 
Nkrumah.

• POTRIVIT cotidianului „Ga
zette de Stanleyville', guvernato
rul provinciei Congo superior a 
ordonat arestarea cîtorva persoane 
învinuite de a fi acordat ajutor 
insurgenților congolezi. Același 
ziar menționeză că în ultima peri
oadă la Stanleyville — considerat 
centrul activității insurgenților 
congolezi — a fost lansată o cam
panie împotriva persoanelor bănu
ite că sprijină lupta insurgenților 
congolezi.

Acum 8 ani, mai exact la 
1 noiembrie 1957, era găsi
tă strangulată într-un luxos 
apartament din Munchen 
domnișoara Rosemarie Ni- 
tribitt. Primele cercetări nu 
duc la nici un rezultat. Asa
sinul nu poate ii găsit.

Cînd se pune însă tradi
ționala întrebare — cui ar 
fi putut servi crima — încep 
să apară și primele lumini 
în această întunecată afa
cere criminală. Din mărturii
le unor martori, care au do
rit să-și păstreze anonima
tul, s-a afliit că frumoasa 
Rosemarie număra printre 
prietenii el pe cîțiva dintre 
cei mai cunoscuți oameni 
din lumea de afaceri și din 
cercurile politice vest-ger
mane. Cu toate proporțiile 
pe care le luase scandalul, 
nici în ziare, nici pe culoa
rele tribunalului nu era po
menit nici un nume, nu se 
putea afla cine erau ami
cii influenți ai tinerei care 
fusese ucisă.

Firele cercetătorilor au 
mers pînă la urmă la un 
anume Heinz Pohlmann, pri
eten intim și confident al 
Rosemariei. 'Arestat, este 
imediat implicat într-un

proces, fiind acuzat de 
complicitate la omor. Dar, 
după numeroase ședințe, 
acuzatul trebuie să fie a- 
chitat : probele vinovăției 
lipsesc din dosar. In cursul 
procesului, Pohlmann refu
ză să răspundă la orice în 
trebare privind prietenii ti
nerei Rosemarie. EI neagă 
chiar existența unui carnet

este nevoit să pomenească 
de un cunoscut industriaș 
iăclnd parte dintr-una din 
cele mai faimoase dinastii 
din finanța germană.

Numele acestui magnat al 
industriei vest-germane nu 
a fost însă niciodată pome
nit în cursul procesului, cu 
toate că se putea presupune 
că este implicat în asasina-

inspirat, Ia vremea respec
tivă, un film de succes, 
care a rulat și la București, 
avînd-o în rolul principal 
pe Nadja Thiller. Dar iată 
că, acum, se pare că va 
putea fi turnată și o a doua 
serie a acestui Him.

Căci, în urmă cu cîteva 
zile, Heinz Pohlmann s-a 
prezentat la parchetul din

„Rosemarie", 
seria a Il-a ?

conținlnd numele, adresa șl 
numerele de telefon ale 
irecventatorilor domnișoarei 
Nitribitt, cu toate că exis
tau supoziții că acest car
net ar fi în posesia acu
zatului.

Sub focurile întrebărilor 
acuzării, care cerea expli
cații asupra modului cum 
reușea Rosemarie să-și cîș- 
tige existența, Pohlmann

rea tinerel din Munchen, 
care se pare că era la cu
rent cu afacerile prietenului 
ei și nu numai ale acestuia. 
Ea se servea, după cîteva 
mărturii, de înregistrări pe 
bandă de magnetofon ale 
unor discuții, care priveau 
viața politică și economică, 
pentru a monta mari ope
rații de șantaj.

Toată această poveste a

Munchen șl a depus o plin- 
gere Împotriva unui avocat 
cunoscut din acest oraș. 
Acum de-abia există mărtu
ria de ce ani de zile ni
meni nu a reușit să afle cine 
au fost prietenii Rosemariei. 
„Un mare industriaș m-a 
plătit ca să tac" — a de
clarat Pohlmann. Șl ar ti 
tăcut, și în continuare dacă 
nu s-ar fl considerat înșe

lat. „Avocatul, care repre
zenta pe industriaș, mi-a 
promis o sumă mare de bani 
cu condiția ca să mă abțin 
să fac orice declarații asu
pra acestei afaceri și asu
pra întîlnirilor domnișoarei 
Nitribitt". Dar acești bani 
nu i-au lost vărsați lui 
Pohlmann. „Și unii oameni 
de afaceri din centrele in
dustriale din Essen, Dort
mund, Hamburg reîncep să 
aibă temeri" — scrie co
respondentul din Bonn 
al cotidianului parizian 
„FRANCE SOIR", care a- 
cordă un larg spațiu aces
tei afaceri.

Dar pînă la urmă proce
sul va avea loc ? Nu-și va 
retrage Pohlmann plîngerea, 
în ultimul moment ? Aseme
nea întrebări își pun ziarele 
occidentale, cunosclnd tre
cutul acestei aiaceri.

Uneori, realitatea depă
șește chiar și ficțiunea ci
nematografică. Regizorul 
filmului „Rosemarie", Rolf 
Thiele, nu s-a gîndit că va 
exista și un epilog, mult 
mai dramatic decît cel pre
zentat pe ecrane.

SERGIU BRAND
REPUBLICA DOMINICANA. — La Santo Domingo continuă demonstrațiile de protest împotriva prezentei trupelor inter- 

americane. In fotografie : un aspect de Ia o asemenea demonstrație
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