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Uteciștii, Întregul 
tineret al patriei 
noastre întîmpină 
cu însuflețire, cu 
succese deosebite în 
muncă, în întreaga 
lor activitate, cel 
de-al IV-lea Con
gres al Uniunii Tine
retului Comunist, 
eveniment de însem
nătate deosebită în 
vigța organizației.

tineretului

AL
TREILEA
POPAS
AL
HÂZII

• A doua întâlnire cu azotul
• Săvinești — cotele relonului
• Tinerețea unui bătrîn oraș

ăsînd în urmă sa-

Ltele regiunii Ga
lați, urcăm în rai
dul nostru spre 
inima Moldovei: 
regiunea Bacău. 
Renumită pînă nu 
de mult numai 
prin micile și inac

tivele sale tîrguri, regiunea 
Bacău a devenit în anii noștri 
una din puternicele zone eco
nomice ale țării. Consecvența 
cu care s-a tradus în fapte 
politica de industrializare a 
țării a statornicit și pe aceste 
meleaguri o efervescență crea

toare pe măsura hărniciei și 
priceperii locuitorilor. Din 
peisajul industrial al regiunii 
se detașează îndeosebi între
prinderile industriei chimice.

★
Cu azotații ne-am întîlnit 

pentru a doua oară pe cimpia 
din preajma Roznovului, lingă 
Piatra Neamț. Cu o zi înainte 
lăsasem în urmă ogoarele coo
perativei agricole de produc
ție din regiunea Galați sub 
învelișul fertilizator al azota
tului de amoniu. Ajunsesem 
acum la izvorul îngrășăminte
lor chimice: marele combinat 
chimic din Piatra Neamț, pro-

ducător de azotat de amoniu 
și uree.

In secțiile uzinei, numeroși 
tineri. l-am cunoscut în secția 
amoniac pe uteciștii Sabin 
loan, operator, șef de echipă 
la sinteză, Mihuț Valeriu, Ni- 
chita Zamfira și maistrul Mo- 
ga Virgil toți din schimbul C, 
fruntași de mai bine de un an.

Aici, la Combinatul de în
grășăminte din Piatra Neamț, 
s-a născut o acțiune interesan
tă privind sprijinirea ridică
rii calificării: concursul tine
relor cadre tehnice. S-a alcă
tuit o tematică pe fiecare pro
fesiune în parte (operatori, 
chimiști, operatori mecanici, 
electricieni, laboranți, tehni
cieni la secția de reparat apa
ratele tehnice și de măsurat 
etc.) s-a stabilit bibliografia 
tehnică corespunzătoare. La 
acest coneurs care durează un 
an s-au înscris pînă acum 260 
de tineri din care 50 se vor 
prezenta în fața comisiei de 
examinare chiar în aceste 
zile. Pentru a se veni în aju
torul participanților la con
curs, cît și al celorlalți tineri 
care doresc să-și perfecțione
ze calificarea, în cadrul fie
cărei secții a combinatului au

C. STĂNESCU 
V. ARACHELIAN 

A. TOMA

(Continuare în pag. a IV-a)

• îg fabrica noastră lucrează 
aproape 600 de uteciști — ne 
scrie EVA LUPO, secretara co
mitetului U.T.C. al Fabricii de 
încălțăminte „Solidaritatea" — 
Oradea. In intîmpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al U.T.C., 
întregul tineret al fabricii se 
străduiește să obțină rezultate 
cît mai bune în producție. Să 
notăm mai întîi cîteva date. In 
primele două luni ale anului 
nici unul dintre uteciști nu a 
rămas sub normă. Toți tinerii 
sînt integraliști la realizarea 
sarcinilor de plan. Graficul de 
întreceri indică în dreptul tine
rilor realizări demne de luat în 
seamă : 180 dintre ei au fost 
declarați evidențiați atît în luna 
ianuarie cît si în februarie pen
tru rezultatele obținute în în
trecerea socialistă.

Alături de realizarea unor in
dicatori — plan, calitate — ti
nerii din secțiile croit și ștan- 
țat și-au luat angajamentul să 
realizeze în cinstea Congresu
lui U.T.C. importante economii 
la materiile prime : fețe de pie
le și meșină, totalizînd 2 500 
m.p. pe lună. Angajamentul, așa 
cum arată graficele, este depă
șit atît pe februarie cît și pe 
luna martie pînă în ziua de 16.

• Și în regiunea Argeș, ti
nerii întîmpină cu însuflețire în 
muncă apropiatul eveniment. 
Aproape 10 000 de hectare vor 
fi brăzdate în acest an în re
giune de canale, vor fi punc
tate cu puțuri și fîntîni de un
de va țîșni apa care va uda 
grădinile înfloritoare de legume 
și zarzavaturi, suprafețe întinse 
de porumb și plante furajere. 
Pe aceste 10 000 hectare, tine
rii, alături de țăranii coopera
tori participă cu toate forțele 
la lucrările de irigare. în toate 
cele 109 cooperative de pro
ducție unde se fac lucrări de 
irigări, organizațiile U.T.C. și-au 
propus ca sarcină principală la 
ordinea zilei, participarea tine
rilor la această importantă ac
țiune. Tinerii au participat la 
amenajarea și construirea cana
lelor pe o suprafață de aproape 
5 000 hectare, la executarea a 
peste 4 000 m.c. terasamente și 
a 213 puțuri. Zilnic, 20 000 de 
tineri sînt prezenți Ia săpatul 
canalelor, principale și secun
dare, la defrișarea și desfunda- 
tul terenului, la săparea puțuri-
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Pe azurul cerului gălățean se profilează imense rotunde metalice. O comandă precisă și uria
șul de oțel se~ supune docil voinței montorilor unui nou obiectiv din zona sudică a Combinatu

lui siderurgic din Galați
Foto: I. CU CU

La Direcția de sistematizare 
arhitectură și proiectarea 
construcțiilor din Craiova, 
arhitecta Jeni Brandt lucrînd 
ia proiectul unui nou spital 
cu 1 000 de patrui ce se va 
construi In acest an in oraș

PERMANENȚA
ÎNVĂȚĂTURII

de NICOLAE ȚIC
Unui reporter pornit în an

chetă, în oricare parte a țării, 
i-ar fi foarte greu să desco
pere azi niște tineri despre 
care să se poată afirma, fără 
pic de exagerare, că nu-i in
teresează nimic, că nu vor să 
știe azi mai mult decît ieri, 
că ultimele cercetări privind 
spațiul cosmic îi lasă indife
renți, ori că o carte de va
loare, citită și îndrăgită de 
prietenii lor, n-a reușit să-i 
scoată din amorțeală... Dim
potrivă, curiozitatea, dorința 
de a cerceta, de a ști cit mai 
mult, din domenii de activi
tate cît mai diverse, de a fi la 
curent cu noutățile domină 
viața spirituală a tineretului 
nostru, și este firesc să fie 
așa în condițiile prielnice 
studiului, create pentru toți 
în anii socialismului. Notele 
bune, în proporții tot mai 
mari, din toate cataloagele 
școlilor din țară, stau mărtu
rie în această privință. Căr
țile de literatură, de artă și 
de știință, ziarele pătrund 
peste tot, și peste tot sînt aș
teptate. Televiziunea oferă ti
neretului emisiuni 
de informare în 
artei și științei.

Și nu o dată, 
vorbind, comentînd — pe cei 
tineri, măcar în sinea noastră

speciale, 
domeniul

auzindu-i

recunoaștem că, la vîrsta lor, 
noi știam mai puțin, sau, în 
orice caz, aveam o informare 
mai puțin cuprinzătoare. Iar 
ei întreabă: De ce ? Și le 
răspundem : Nu aveam con
dițiile voastre... Și nici cli
matul vostru de învățătură și 
cercetare... Climatul acesta 
înseamnă ambiție sănătoasă 
și răspundere la învățătură ; 
grija față de colegul care 
își însușește mai greu anu
mite materii ori față de 
cel care neglijează tempo
rar învățătura; dorința de a 
vedea cum de la o zi la alta 
colegii tăi știu mai mult, au 
o informare culturală și știin
țifică tot mai bogată, înving 
buchiseala, unilateralitatea, se 
avîntă, își încep primele lu
crări profesionale pe care le 
vor împlini, poate, mai tîrziu...

In crearea acestui climat 
favorabil învățăturii, organi
zațiile U.T.C. au avut și au un 
rol important. Am asistat, nu 
o dată, la adunări ale uteciș- 
tilor în care problema infor
mării cultural-științifice, a 
studiului se punea cu răspun
dere și exigență, căutîndu-se 
metodele cele mai potrivite de 
rezolvare, ținînd seama, une
ori, și de niște condiții oare-
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Cu cîtva timp In urmă, am avut o discuție cu cîțiva stu
denți de la Universitatea „Babeș Bolyai" din Cluj. Tema dis
cuției — „Activitatea organizației U.T.C. din facultate și ce
rințele studenților" — a prilejuit un interesant schimb de 
păreri. Relatăm mai jos punctele de vedere exprimate, invi
tând totodată cadrele U.T.C. și studenții să-și spună părerea 
pe această temă, să ne împărtășească propria experiență, ob
servațiile și propunerile lor.

• ION PĂTRAȘCU, student 
anul V biologie-botanică, se
cretar al comitetului U.T.C. de 
an :

„E foarte important, pentru 
valoarea muncii educative, 
cum este concepută de la bun 
început activitatea. Să ne gin- 
dim că studentul este la vîrsta 
formării sale ca intelectual și 
trebuie să-i oferim activități la 
nivelul acestei vîrste. în cei 
cinci ani de facultate am tras 
multe învățăminte în legătură 
cu aceasta. Am învățat, în pri
mul rînd, să ne ferim de

anul V — științe economice, 
membru în comitetul U.T.C. 
pe facultate: „Noi, de la în
ceput de an, am stat de vorbă 
cu studenții, dorind să le aflăm 
părerea în legătură cu felul In 
care trebuie să concepem acti
vitatea de organizație. După 
studiul unor capitole din 
documentele de partid, ne-am 
adresat tov. decan cu rugămin
tea să participe la o discuție cu 
studenții anilor IV- și V despre 
probleme de industrie și agri- ganizează acțiunile educative, 
cultură reieșite din Documen
tele Congresului. Menționăm 
că n-a fost vorba de o expu
nere ; discuția s-a desfășurat 
sub formă de întrebări și răs
punsuri. După aceasta, s-a or
ganizat, cu aceiași studenți, vi
zitarea unor importante obiec
tive industriale, unități agri-

• CONSTANTIN GAIȚĂ — cole : Steagul roșu și Tractorul-

șabloane, să dovedim elastici
tate în conceperea muncii, să 
judecăm de la caz la caz ce 
avem de făcut. Totul e să cu
noaștem viața colectivului, 
preocupările studenților, cerin
țele lor, să-i consultăm in per
manență. Dacă activul U.T.C. 
cunoaște ceea ce se Intîmplă 
în colectivul respectiv, ce pro
bleme ridică acesta, dacă-i 
cunoaște pe studenți, poate găsi 
solufii dintre cele mai bune, cu 
puternic efect educativ".

Primăvara in parcul „23 August" din Capitală

Brașov, Termocentrala de la 
Iernut, unități agricole din Bis
trița, Lechința, Mediaș, Dum
brăveni și altele. Studenții au 
primit aici explicații,din partea 
specialiștilor Întreprinderilor 
și a cadrelor didactice care 
ne-au însoțit".

• GABRIELA IANUL — a- 
nul III — Facultatea de ma
tematică : „Totul este să ne 
gîndim la nivelul la care, se.or-

la ceea ce-i oferim studentului. 
Sint acțiuni care răpesc din 
timpul studentului pentru că 
nu 
tru 
tez 
in 
mare politică. Tema am cunos
cut-o abia in decursul desfă
șurării informării. Nu s-a luat 
nici o măsură pentru ca infor-

slnt bine pregătite. Pen- 
exemplificare vă rela- 

un iapt: cu cîtva timp 
urmă, s-a anunțat o inior-

marea să se desfășoare în con
diții normale. Am fost invitați 
intr-o sală studenți din mai 
multe facultăți. Un tovarăș 
ne-a citit un text scurt și cu 
aceasta informarea s-a Înche
iat. De ce insă de data aceasta 
organizatorii au uitat că sintem 
studenți, că citim ziarele și că 
n-are nici o valoare ca cineva 
să vină să citească în fața 
noastră niște spicuiri din arti
cole. Informarea politică pentru 
noi, cred eu, trebuie să aibă un 
caracter sintetic, să se desfă
șoare sub formă de Întrebări și 
răspunsuri, să avem posibili
tatea să discutăm cit mai mult, 
și cu oamenii cei mai compe-

LUCREȚIA LUSTIG 
IOAN RUS

(Continuare In pag. a Il-a)
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Spre exemplu, nu se scrie 
doar: electrician, topitor, să- 

Ipător, tehnician, inginer etc., ci 
electrician auto, topitor-turnă- 
tor de metale și aliaje nefe- 

I roase, săpător In construcții, 
tehnician textile, inginer chi
mist, sau, In agricultură, legu- 

» micul tor, viticultor, Îngrijitor 
■ de animale și așa mai departe.

Recensămintul
Continuăm să publicăm noi 

răspunsuri la întrebările pe 
care cititorii ni le adresează 
în aceste zile 
recensămintul 
locuințelor.

în legătură cu 
populației și al

să se răspundă 
referitoare la

Cum trebuie 
Ia întrebările 
locul de muncă și ocupație 1

Toate persoanele care au îm
plinit 14 ani și care depun o 
activitate aducătoare de venit 
vor declara denumirea și o- 
biectul întreprinderii, instituți
ei sau organizației unde lucrea
ză.

O* atenție deosebită trebuie 
dată 'formulării cît mai exacte 
a denumirii unității respective, 
pentru a se putea deduce cu 
ușurință ramura economică în 
care se Încadrează activitatea 
acesteia. Dacă din formularea 
denumirii nu reiese acest lucru, 
atunci se va trece în mod ex
pres obiectul activității de bază 
a unității respective. Spre 

i: nu se va indica nu
mai numele Întreprinderii: Fa
brica „Dezrobirea", ci Fabrica 
de produse zaharoase „Dezrobi
rea".

Pe Ungă activitatea de bază, 
unele întreprinderi au și acti
vități anexe. Persoanele care 
lucrează in unitățile anexe ale 
Întreprinderilor vor declara 
acest lucru, iar recenzorii vor 
scrie in formularul de recen- 
sămint mai Intii denumirea și 
obiectul unității anexe și in 
continuare denumirea între
prinderii. Astfel, spre exemplu, 
se va scrie cantina Fabricii de 
confecții și tricotaje „București" 

I este vorba de activitatea 
anexă a unei cooperative a- 

se va scrie: atelierul 
; al cooperativei agri- 

— „30 Decembrie".
Tot Ia această Întrebare se 

notează și sectorul social-eco
nomic din care face parte uni
tatea la care lucrează persoana 
recenzată: sectorul de stat, 
cooperatist, organizații obștești, 
sau individual.

O importanță deosebită o are 
cunoașterea situației profesio
nale a populației active.

Declarația pe care o vor face 
cetățenii pentru a răspunde Ia 
Întrebarea „ocupația la locul de 
muncă" trebuie să fie cît mai 
completă, pentru a se putea 

> cu precizie specialita- 
__ ocupației persoanei recen
zate.

CÎND A ȚI DANSA T 
ULTIMA DATĂ?

Asemenea multor orașe ale tă
rii, orașul Slatina a cunoscut o 
dezvoltare însemnată în ultimii 
ani. Uzina de aluminiu, cele două 
întreprinderi industriale, liceele, 
școala de mecanici agricoli, cen
trul școlar agricol și numeroa
sele instituții se înscriu în cartea 
sa de vizită în care ultimele lite-. 
re se retușează încă. Aici, mun
cesc și trăiesc peste 5 000 de ti
neri. Ne-am propus să aflăm ce 
posibilități de petrecere a tim
pului liber au tinerii din acest 
oraș întinerit ? Răspuns : Celor 
5 000 de tineri li se oferă cite o 
seară distractivă, cite un „mare

bal" la casa de cultură și cite o 
reuniune pe trimestru sau pe an 
pentru elevi.

Nu este prea puțin? am între
bat.

„Nu“, ni s-a răspuns, și am fost 
încredințați că tinerilor din Sla
tina, „nici nu prea le place să 
danseze". Auzită într-un birou, 
la Uzina de aluminiu, o aseme
nea părere merită să fie verifi
cată la fața locului, stînd de 
vorbă, direct, cu tinerii: prea nu 
ne venea să credem că... a îmbă- 
trînit tinerețea la Slatina! Ce’ 
spun el?

„N-am dansat de doi ani, de 
cînd am venit la Slatina", „N-am 
dansat de la nunta mea", „în trei 
ani am dansat de două ori". Ase
menea răspunsuri, e drept, le-am 
auzit deseori, dar nu sînt singu
rele. „Unde să dansăm ? La casa 
de cultură nu încap mai mult de 
150—200 de perechi", „Mai dan
săm pe la cîte o nuntă, dar cîte 
nunți pot fi ca să se distreze 
săptămînal 5 000 de băieți și de 
fete ?".

AURELIA POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)



Nu detnult, în vi
trina clădirii ce cidă- 
poftește universitatea 
populară a orașului 
Brăila a apărut un afiș 
cpre invita trecătorii 
la un scurt popas în 
liolul de la intrare 
unde tî nărui artist 
plastic amator Ion 
Dinu, maistru la fabri
ca de mobilă a Combi
natului de industriali
zare a lemnului din lo
calitate, iși expunea, 
intr-o primă expoziție 
personală, lucrările 
sale de gravură în 
lemn. în prima zi, doar 
cîțiva vizitatori, între 
qi și prietenii,, colegii 
de muncă pi tînărului 
artist. Apoi 'afluența și 
interesul publicului 
spre această expoziție 
a crescut. Vizitatorii 
stînd îndelung să des
cifreze sensurile și ex
presia artistică a celor 
unsprezece lucrări a- 
ranjate pe unul singur 
dintre pereți, au sim
țit că au în față un ta
lent promițător, în de
venire. Efortul cuprins 
pe aceste trepte de

creație, rezultatele lu
crului artistic sint a- 
proape sinonime cu 
înclinația, pasiunea, 
talentul. Admiri cu 
încîntare, cunoscînd 
lipsa de experiență a 
autorului (el este un 
proaspăt absolvent al 
unei școli profesiona
le). „ Piața Palatului

Miniaturi
peisajul contemporan- 
Dintr-un alt tablou 
,,scrutează" ochii vioi, 
pătrunzători ai „Capu
lui de pescar", „Cu
riozitățile Munților Bu-

Flacăra vie 
a talentului

Republicii", suita Bi- 
cazului, un poem al 
luminii, cuprinzînd 
„Barajul de la Bicaz", 
„Sala Turbinelor",
„Hidrocentrala Steja- 
ru", „Căderea apei" și 
„Prima microcentrală 
în aval de Bicaz" toa
te reflect]nd predilec
ția autorului pentru

cegi“ (Babele), „Poiana 
Secuilor", „Peisajul" 
cu cerbi în goană pe 
sub cetina brazilor, ne 
transpun într-o altă 
viziune, în spațiile 
poeziei lui Labiș.

în urma unei discuții 
cu tînărul Ion Dinu, 
am înțeles că lucrări
le expuse sînt rodul

unei munci asidui, gre
le dar secondate de o 
pasiune fierbinte. Do- 
vedindu-și aptitudinile 
pentru sculpturi și în
crustaturi, el a făcut 
pînă în prezent zeci și 
zeci de lucrări, unele 
poate numai din dorin
ța de a-și dezvolta u- 
șurința mînuirii daliei. 
Orele lui de lucru 
se înmulțesc, pe zi ce 
trece. Și în munca 
lui de cizelare a 
lemnului nelimitîndu- 
se la a transpune 
în gravuri imagini a- 
dunate de obiectivul 
fotografic, știe că tre
buie să fie prezente ca 
o flacără vie stăruința 
și modestia. Este un 
îndemn exprimat de 
altfel și în caietul de 
impresii, bogat în a- 
tribute măgulitoare.

V. CĂBULEA

Institutul de limbi și litera
tură străină al Universității 
București. Aspect de la o oră 
de traduceri simultane în la
boratorul de îonetică cu stu
denții anului III, Facultatea 

de limbi germanice

La cules de ghiocei

Foto; AGERPRES

(Urmare din pag. I) 

tenți problemele care ne inte
resează".

• ION PĂTRAȘCU : îndem
na/ pe care-1 primim irecvent 
de ta profesorii noștri de a 
măsura timpul cu rigla de 
calcul și a-1 drămui in iolosul 
iormării noastre multilaterale 
a găsit ecou. Studentul vine, 
In consecință, numai la acele 
acțiuni care-1 interesează prin 
tematica și nivelul la care se 
desfășoară, care-i adpc un 
plus pregătirii și iormării sate.

Să exemplific. Am sim
țit că studenții sint dornici să 
discute probleme care să-i so
licite intelectual. Cel mai mare 
interes îl stirnesc intîlnirile cu 
profesori de prestigiu. Ce 
ne-am gîndit ? Să organizăm cit 
mai multe asemenea întilpiri. 
Dar nu la int'implare, ci urmă
rind obiectivele ' muncii noas
tre. Academicianul Eugen Para, 
care este profesorul multora 
dintre noi, a călătorit mult in 
(ară și în străinătate. I-am a- 
dresat rugămintea să vjnă o dată 
in mijlocul studenților, in afara 
orelor de curs, să Ie vorbească 
despre cele văzute. Altădată 
l-am invitat pe tovarășul Da
niel Popescu, rector al Institu
tului de arte plastice „Ion An- 
dreescu".

Intilnirile acestea au intrai 
în tradiție. Am ajuns acum ca 
studenții să facă propuneri. 
Studenții au dorit să discute 
despre unele probleme filozo
fice legate de specialitatea lor 
—■ biologia. Au solicitat o dis
cuție despre demnitatea stu
denților, despre prietenie. Au 
urmărit în ziar dezbaterea cu 
tema „A fi modern" și ne-au 
cerut să discute și ei o aseme
nea temă, sub multiplele ei as
pecte : despre știința și tehni
ca modernă, despre fenomenul 
cultural modern, despre ținută 
corespunzătoare limbaj. Toate 
aceste propuneri și-au găsit 
materializarea in acțiuni care 
au avut ecou in rindul studen
ților. După asemenea activități, 
stăm de vorbă cu studenții să 
aflam de la ei cum le aprecia
ză"

Pledoaria pentru exi
stență și muncă de con
ținut a fost unanimă. 
Receptivitate, tact, gîn- 
dire, apei frecvent la 
inițiativa studenților — 
iată ce stă la temelia 
muncii diferențiate pe 
care organizațiile U-T.C. 
trebuie s-o desfășoare 
cu această categorie de 
tineri, în devenire spe
cialiști. Și, desigur, nu 
este lipsit de importantă 
să se facă o selecție pli
nă de grijă a celei mai 
bune experiențe, care 
și-a cîștigat drept de 
cetățenie în viața uni
versitară.

• CONSTANTIN GAIȚĂ: 
„Timpul studentului e foarte

măsurat — mă refer la stu
dentul care realmente își vede 
de treabă. A-i oferi improvi
zații, lucruri făcute fa intim- 
plare, înseamnă a-i fura din 
acest timp prețios. Să mă ex
plic. Intr-un timp, credeam că 
realizăm mare lucru dacă or
ganizăm ieșiri colective la sta
dion. Ne propuneam să le du
cem și pe colegele noastre la 
meciurile de fotbal. Treceam 
în plan vizionări de filme sau 
spectacole. Sincer vorbind, era 
o formalitate. Să nu se înțe
leagă că sint împotriva vizio
nărilor colective ■, dacă un grup 
de studenți ia inițiativa să 
meargă la film — foarte bine I 
Dar să nu trecem asemenea 
acțiuni in plan. E nereal. Stu
denții merg irecvent la specta
cole (la noi peste fiO la sută au 
abonamente permanente la 
operă și teatru) tară să plani
ficăm noi. Fiecare are — chiar 
dacă nu scris — un program 
individual și merge la specia-

acțiuni la care sint 
Noi spunem că 
sivi, dar nu-i așa. 
pildă, vin la serile 
activitate devenită 
în iacultatea noastră ? 
că sînt interesante și ei 
lucrul acesta, știu că nu 
pierde timpul".

invitați, 
sînt pa- 

De ce, de 
anului — 

tradițională 
Pentru 

știu 
vor

• MIHAI* ZAHARIA — anul 
IV — geografie : „In munca 
organizației nu trebuie să lu
crăm cu tipare, dar experien
țele bune trebuie să le preluăm 
și să le adapta in specificului 
colectivului nostru, preocupări
lor noastre. Poate că și expe
riența noastră, pe care o voi 
relata, este bună, Ciclul serilor 
tematice, organizat la noi, cu
prinde o sferă toarte largă: 
călătorii pe harta economică a 
patriei, organizate cu ajutorul 
unor specialiști, discuții pe 
teme estetice și altele. Uneori 
se țin referate, alteori se anun
ță tema, iar specialiștii invitați 
răspund unor Întrebări ale stu-

Anul universitar repetă niște 
evenimente, dar asta nu pre
supune repetarea tematicii a- 
dunării.

Nu este 
tăm noi 
nea de zi 
generale izvorăște din 
viața organizației 
Pe la începutul anului univer
sitar, biroul U.T.C. încerca să-și 
explice faptul că cu un an in 
urmă noi am obținut media ge
nerală 8, iar anul trecut me
dia 7,50. Ne întrebam de ce ? 
A crescut exigența tovarășilor 
profesori, sau a scăzut preocu
parea unor studenți față de în
vățătură ? Discutind această 
realitate cu ctțiva studenți 
s-a născut ideea unei adu

să in- 
decan Ștefan 

pe tov. rector Con- 
Daicoviciu. Discuția 

lie, de fapt, o conți- 
unei alte dezbateri

nevoie să inven- 
niște teme, ordi- 
a fiecărei adunări 

însăși 
respective.

nări generale la care 
vităm pe tov.
Pasai și 
stantin 
avea să 
nuare a 
dintr-o adunare generală des
pre răspunderea studenților din

Studenții despre
munca lor

col cînd are timpul său liber. 
Altceva este dacă ne propu
nem să organizăm o discuție 
despre yn spectacol care ni se 
pare că ridică probleme inte
resante, despre un anumit fe
nomen cultural. O asemenea 
acțiune corespunde unor 
gențe studențești, suscită 
res, invită la cunoașterea 
spectacole, a unor lucrări
artă sau litere S-a vorbit aici 
despre o întîlnire cu artiști ai 
ieattului National cu o temati
că toarte interesantă : Teatrul 
contemporan. O asemenea dis
cuție contribuie la educarea es
tetică a studenților''.

denților. Este o acțiune tine
rească, care atrage participai ea 
tuturor studenților din an. De 
aceea o vom continua".

Noi

exi- 
inte- 
unor 

de

® GELU GEORGE — anul 
111 — Facultatea de drept : 
„Ni s-a intimplal și nouă să 
organizăm cile o acțiune care 
să nu se bucure de participarea 
studenților. După părerea mea, 
uneori ratăm acțiuni cu tema
tică interesantă prin neprice
pere. Cadrele U.T.C, alese 
îndrume munca in ani nu 
solicită întotdeauna toată 
ceperea, nu dovedesc inițiativă, 
nu îi consultă 
se Întimplă să 
rile să meargă 
lucrurile merg 
explic de ce la 
studenții nu mai vin la unele

să 
își 

pri-

pe studenți; 
mai lase lucru- 
de Ia sine. Și 
prost. Așa îmi 
un moment dat

OHHMHTICH
Ca debutant în teatru, Ion 

Băieșu nu ne-a amintit în în
tregime calitățile prozei sale. 
„Ariciul de la „Dopul perfect" 
e o comedie satirică spumoasă, 
scrisă cu nerv pe alocuri, cu 
replici vii dar pline de inde- 
ciziuni- Capacitatea de inven
ție a scriitorului s-a manifes
tat din plin și aici, dar ceea 
ce se cerea, ar fi fost o mai 
mare cenzură, subordonarea la 
o idee principală. Cu alte eu- 
vinte, autorul a avut în mînă 
o substanță pe care era dator 
s-o gradeze mai riguros. Ne- 
făcînd asta, piesa are inegali
tăți de ritm și pare de multe 
ori a se fi sfîrșit, ori insistă 
inutil pe episoade secundare. 
Iar virtuțile replicii nu pot 
acoperi aceste carențe de con
strucție dramatică. Lipsa de 
disciplină a narațiunii, care în 
proză dă roade neașteptate, 
nu se mai potrivește scenei. 
Ion Băieșu nu s-a adap

tat suficient cerințelor drama
tice și de aici insuficiențele 
ei parțiale. Ele trebuie semna
late cu atît mai mult cu cît 
scriitorul avea un foarte bun 
punct de plecare. Piesa lui e o

Nu există, așa cum 
arătau interlocutorii 
noștri, rețete și tipare 
care pot fi recomandate 
ca fiind valabile pentru 
toți anii de 
tru toate 
Există doar 
criteriu al 
muncii de care 
ținut scama : bogăția de 
idei pentru conceperea 
activității educative o 
găsim în însăși viața 
universitară, consultîn- 
du-i pe studenți. Iată de 
ce s-a insistat atît de 
mult asupra cunoașterii 
preocupărilor și dorințe
lor studenților, studierii 
specificului fiecărui co
lectiv.

studii, pcn- 
facultățile. 

un singur 
eficacității 

trebuie

• LIVIU BORCEA — anul 
IV — istorie : „Cineva, în dis
cuția noastră, spunea că uneori 
ne limităm in munca de edu
cație la adunarea generală. Se 
mai întimplă și așa, e drept. 
Dar se mai întimplă și altfel: 
să nu se acorde grija cuvenită 
pregătirii, desfășurării și efi
cacității adunărilor generale.

fect". Pe lîngă caracterul fa- 
bulistic este adăugat și cel al 
exagerărilor conștiente cu in
tenția sublinierii apăsate a si
tuațiilor. Prin mărire defor
mantă, totul capătă un aspect 
absurd și excrescențele sociale 
își dovedesc inutilitatea.

Demonstrația artistică a a- 
utorului asta urmărește, și vir- 
tuțiile piesei, pe lîngă cele ale

ultimul an de facultate, 
sintem in ultimul an și aseme
nea dezbatere ne ajută să in
trăm mai bine pregătiți In pro
fesiune.

Ce vreau să remarc — și 
cred că aceasta are un carac
ter general la noi: participa
rea tovarășilor profesori de 
prestigiu la adunările noastre 
generale, se bucură de aprecie
rea studenților".

• PETRE KESSLER — anul V 
matematică : „Eu sînt de acord 
că n-are nici un rost să trans
formăm adunarea generală în
tr-o adunare profesional-melo 
dică. Dar aceasta nu înseamnă 
că trebuie să eliminăm com
plet din tematica adunărilor 
generale o problemă atît de 
importantă : cum își îndepli
nesc studenții principala lor 
îndatorire. Ni s-a spus : nu dis
cutați teme profesionale, ci e- 
ducative. Eu cred că nu trebuie 
să fim rigizi. Trebuie să 
ne orientăm de la caz la caz. 
Noi am moștenit un colectiv 
mai slab, iapt care a determinat 
biroul să discute de mai multe 
ori aspecte ale atitudinii față 
de învățătură. Pe la începutul 
anului, de pildă, am discutat, 
împreună cu cîțiva tovarăși 
profesori, despre „Gum se va

control, situația critică a coo
perativei este observată, și res
ponsabilului ei 1 se sugerează, 
pentru îndreptarea lucrurilor, 
utilizarea unui arici. Evident, 
e vorba de o gazetă de perete 
acidă care ar putea îndrepta 
situația prin afirmarea de a- 
devăruri. Acesta e momentul 
care declanșează situațiile ab
surde, căci Guzgănici senior,

Încadra tinărul absolvent în 
colectivul în care va muncii".

• MIHAI ZAHARIA : „Noi 
am discutat in adunările ge
nerale și despre pregătirea se
siunii și despre rezultatele ei, 
pentru că ne-am dat seama că 
sînt utile. Discuțiile despre 
„cum ne pregătim pentru mun
ca de specialiști". despre „cin
ste, modestie și simplitate" 
s-au îmbinat foarte bine cu 
discuțiile despre probleme cu
rente din anul nostru. Totul 
este, insă, cum se discută. 
Dacă adunarea vine cu niște 
date seci, cu niște exemple me
reu repetate nu trezește inte
res. Dar dacă se procedează 
altfel: organizația U.T.C. in
vită cadre didactice sau antre
nează un colectiv de studenți 
să pregătească materiale inte
resante, cu fapte convingă
toare, atunci adunarea devine 
un cadru de dezbatere a pro
blemelor colectivului și ale fie
căruia in parte. Se întimplă, 
ceea ce este de așteptat : cu- 
vintul opiniei se face auzit, 
studenții sint stimulați să-și 
spună părerea exigent, să vină 
cu propuneri".

Incontestabil, rolul a- 
dunării generale în com
plexul muncii educative 
este cunoscut. Totul 
este cum se realizează 
acesta în practică. în 
oriee caz o listă de teme 
pentru adunări gene - 
rale nu se poate stabili 
în sediul comitetului 
U.T.C. Biroul U.T.C. de 
an este cel în măsură 
să cunoască, să se con
sulte cu uteciștii și să 
hotărască, împreună cu 
aceștia, care este pro
blema numărul unu eare 
trebuie discutată în a- 
dunarea generală.

I 0 instalație originală
I Un colectiv de specialiști 

din metalurgie a proiectat și 
■ construit o instalație de tur

nare centrifugală a rolelor 
pentru căile de rulare ale lami- 

Inoarelor, bazată pe o concepție 
constructivă și tehnologică o- 
riginală. Cu ajutorul acesteia 

Is-au produs pentru prima oară 
în țară role din fontă aliată, 
de dimensiuni și greutăți mari.

I Instalația este adaptată și 
pentru turnarea altor tipuri 
de piese tubulare din fontă,

Icum sînt cămăși de cilindri 
pentru motoarele Diesel.

. (Agerpres)

Ia radiația infraroșie emisă 
de corpul uman. Pentru a face 
ca termografia să devină mai 
accesibilă investigațiilor cli
nice curente, dr. R. N, Law- 
son, un chirurg din Montreal 
a imaginat o metodă simplă, 
bazată pe capacitatea unor 
compuși de fosfor de a emite 
radiații luminoase. Lumina 
emisă fiind invers proporțio- 

pa- 
cientul este uns cu „pasta ter- 
mosensibilă" pe suprafața cor
pului. După un minut, supra
fața tratată este apoi exami
nată . într-o lumină ultravio
letă. Metoda a fost aplieată 
cu 90 la sută rezultate pozi
tive în diagnosticul unor for
me de cancer. Chirurgul' ca
nadian a stabilit, de pildă, că 
„indicii de temperatură-* ai 
glandelor mamare atinse de 
formațiuni neoplazice maligne 
sînt superiori 
tați de glandele

De peste 150 de ani, oame
nii de știință studiază cu un 
interes mereu crescînd razele 
infraroșii. La început se cre
dea că ele există numai în 
spectrul solar, ocupînd locul 
din stînga razelor roșii. Cu 
timpul s-a constatat că orice 
corp viu sau obiect cald, pro
duce raze infraroșii, dar aces
tea sint invizibile ochiului.

Invizibilitatea lor se dato- nată cu temperatura lor, 
rește faptului că ele sînt si
tuate dincolo de limita roșie a 
domeniului vizibil, adică a 
lungimii de undă de 6 000 uni
tăți angstromi.

Prin metode speciale, razele 
infraroșii pot fi însă „văzute" 
ele dînd astfel informații pre
țioase asupra naturii substan
ței, structurii sau condițiilor 
fizice în care se găsește.

Diagnostic în... iniraroșu

Printre primele utilizări ale 
radiațiilor infraroșii au fost 
cele medicale. S-a reușit ast
fel punerea la punct a unor 
metode pentru diagnosticarea 
pe baza radiațiilor 
ale iritațiilor 
mai vechi de pe 
pielea unui bol
nav, a afecțiu
nilor sistemului 
vaselor de sin
ge superficiale, 
a leziunilor 
fundului de 
ochi etc.

In ultimii 
ani s-a dez
voltat astfel o 
nouă metodă 
de diagnostic medical, în spe
cial al bolilor în faza incipien
tă. Acest lucru este de o deo
sebită importanță practică în 
patologie, mai ales în diagnos
ticarea precoce a tumorilor 
canceroase, cînd acestea bene
ficiază de maximum de efici
ență terapeutică.

Cu ajutorul unei termogra- 
fii se obține, prin înregistra
rea radiațiilor infraroșii, o 
adevărată „hartă termică" a 
suprafeței corpului. Cum tem
peratura pielii depinde în 
mare măsură de cantitatea de 
sînge care circulă în straturile 
subcutanate, variațiile aces
teia vor oglindi fluctuații ale 
volumului de sînge circulant. 
Aceste fluctuații se produc ca 
o consecință a unor piedici 
circulatorii, ceea ce duce la 
alterarea aspectului „hărții" 
de temperatură.

Astfel unele tumori pot apă
rea pe aceste hărți sub forma 
unor „pete de căldură", în 
faza în care alte metode de 

, investigație sînt inoperante.

Intervin și

infraroșii

celor prezen- 
sănătoaSe.

T ermograiia

Diferite firme 
alte dispozitive

în

au 
de

clinică

realizat și 
diagnostic

Irifraroi u

ultravioletele

Cu ajutorul 
mografice pot 
și alte stări 
chiar fiziologice. Astfel poate 
fi determinată poziția placen
tei la femeile gravide.

Aplicarea termografiei 
clinică era limitată pînă 
curînd de costul foarte ridi
cat al aparaturii compuse din 
numeroasele celule sensibile

metodelor ter- 
fi diagnosticate 
patologice sau

în 
de

pe baza radiațiilor infraroșii. 
Unele aparate electronice de 
acest fel, analizînd radiația 
infraroșie a corpului uman 
poate furniza elemente eficace 
de diagnostic. în Anglia a 
fost realizată o cameră elec
tronică „Piroxan" care pre- 
luînd imaginea radiației infra
roșii a suprafeței corpului 
omenesc creează posibilitatea 
de a se aprecia dintr-o sin
gură privire prezența unor 
anomalii în organism. Apara
tul „Termoscan", de proveni
ență americană, a fost experi
mentat practic și perfecționat 
în Canada.

Interesantă este, de aseme
nea, utilizarea cercetărilor cu 
ajutorul radiațiilor infraroșii 
în diverse sectoare ale biolo
giei. Datorită „filmelor infra
roșii" s-a reușit cinematogra
fierea unor procese fiziologice 
complicate sau pătrunderea ăn 
intimitatea biologiei insec
telor.

Pe aceeași cale s-au putut 
cerceta și combate diverse 
boli ale plantelor ale căror 
simptome minime prezente pe 
frunze nu puteau fi depistate 
prin metodele „clasice" ne- 
fiind vizibile în lumina obiș
nuită.

Fără îndoială că studierea 
și experimentarea mai depar
te a razelor infraroșii vor 
duce la noi și importante des
coperiri pentru biologie și 
medicină.

Dr. EM. ROMAN

vorba de un debutant în dra
maturgie, e mult prea mult. 
Cred că dimpotrivă ar trebui 
căutate pedagogic calitățile ei 
dramatice pe care le-am mai 
enunțat și netrecute cu vede
rea imperfecțiunile. Piesa lui 
Băieșu are marea calitate de 
a face un seducător apel la 
fantezie, la replică acidă ori 
subtilă. Dar autorul nu cunoaș

Teatrul „Barbu Delavrancea“

..Ariciul de la „Dopul perfect1'
fabulă, un mod de a discuta 
indirect aspecte nemulțumi
toare. Dintre toate, Ion Băieșu 
și-a ales satirizarea „nepotis
mului" la o cooperativă fan
tastică, intitulată „Dopul per

replicii, pleacă și din această 
viziune satirică care măreș
te lucrurile pînă la a le difor
ma. Există însă o discordanță 
nesesizată de autor,între ma
nieră și fondul de fapte pe 
care-1 vehiculează. Or, aici 
avem surpriza să constatăm, 
tocmai la un autor care de o- 
bicei caută a nu se conforma 
la schemă, comformismul și 
schematismul situațiilor. Cau
za pare să stea în originea ini
țială a piesei scoasă dintr-o 
mai veche schiță a autorului. 
Pe scurt, o cooperativă de do
puri merge prost pentru că în 
loc de oameni pricepuți, Guz- 
gănici, șeful ei, a adus acolo 
toată familia lui de neispră
vită La cel mal superficial

înțelege că e vorba de achi
ziționarea unui arici viu •— sa
tiră a ignoranței și a lipsei de 
perspicacitate — lucru care se 
și face, arici de care n-are 
voie să se apropie nimeni și din 
care cauză se iscă tot felul de 
peripeții semnificative. Oricît 
de interesante sînt ele, trama 
este destul de veche și de cu
noscută și nimeni nu se îndo
iește că victoria e de partea 
ariciului. Fantezia autorului 
este însă debordantă și asis
tăm la scene de un comic e- 
norm prin absurditate : prin- 
tr-o absurdă convenție, Guz
gănici devine personaj pozitiv 
și familia, ca să scape de el, îl 
îngroapă. A spune despre pie
să că e o nereușită, cînd •

te rigorile genului abordat care 
cer o disciplină de creație mai 
fermă decît se cere de obicei 
naratorului. Punerea în scenă 
n-a avantajat piesa și nici de
butul scenic al prozatorului 
devenit dramaturg. Regizorul 
a încărcat totul : scena cu de
coruri fanteziste mergînd pes
te intențiile autorului, pe in
terpret cu gesturi și atitu
dini suplimentare. Sînt clipe 
cînd totul devine un haos ca 
în întîlnirea lui Guzgănici cu 
dresorii, și asta bineînțeles că 
afectează receptarea piesei, 
comunicarea autorului cu pu
blicul. De altfel, maniera de 
a juca a actorilor acestui tea
tru pune prea mult aecent pe 
•misiunile vocale ridicate,

care obosesc spectatorii. în 
general, spectacolul a suprali
citat niște vagi sugestii ale 
piesei transformînd uneori sce
na într-un loc al împrejurări
lor abracadabrante. într-un 
asemenea vălmășag, distincții 
multe nu se pot face. 
Mențiunea specială revine de
sigur lui Dem Rădulescu, 
actor atît de talentat care 
face însă concesii comicu
lui ieftin. El face un tur de 
forță, fiind prezent în scenă 
cu brio de la început pînă 
la sfîrșit. Merită remarcată și 
apariția parodică a groparului 
în interpretarea lui Romulus 
Bărbulescu. Regizorul a făcut 
risipă de efecte foarte intere
sante, fiecare în parte (mi
nus vacarmul de pe alocuri) 
dar nesupuse unei idei uni
tare care să reiasă din text. 
El a excelat în crearea latu
rii plastice a spectacolului și 
momentul înmormîntării e me
morabil ca plastică scenică, 
în concluzie, un spectacol în 
care eforturile colaboratorilor 
n-au fost convergente și n-au 
servit întotdeauna textul pie
sei, dezavantajînd pe autor.

în final, dorim să aducem 
aprecierile noastre Teatrului 
„Barbu Delavrancea" pentru 
consecvența cu care încurajea
ză dramaturgia tinerilor. Chiar 
dacă pînă acum nu a fost lan
sată o piesă definitorie pentru 
ambițiile ce-i animă pe con
ducătorii acestui teatru, însăși 
frecvența debuturilor e o fe
ricită promisiune.

M. UNGHEANU

Noua Casă de cultură din orașul Bacău
Foto: AGERPRES

Permanenta
(Urmare din pag. I)

cum speciale. Pe un șantier 
ca acela de la Ozana ■— Cra
cau, unde lucrau cîteva sute 
de tineri, exista, la început, 
o bibliotecă doar de cîteva 
zeci de volume, ziarele ajun
geau cu întîrziere, aparatele 
de radio — parcă s-ar fi vor
bit între ele — se defectau 
mereu... Situația aceasta a de
venit iritantă pentru foarte 
mulți dintre tinerii lucrători
— așa nu se putea, trebuia 
făcut ceva, și cît mai repede... 
Nu era vorba doar de alun
garea plictiselii prin lectură, 
ci de o nevoie firească, a tu
turor, de a-și îmbogăți cu
noștințele, de a se informa. 
Numărul cărților de la biblio
tecă a sporit de la. o zi la alta
— cîțiva uteciști se ocupau de 
bibliotecă, alții de presă, iar 
trei sau patru, mai pregătiți 
în domeniul respectiv, au în
ființat un cerc de fizică... In 
scurt timp, cu efortul tuturor, 
s-au creat și condițiile- șl cli
matul prielnic învățăturii.

Numele unor tineri activînd 
în domeniul științei, sau al 
culturii sînt din ce în ce mai 
cunoscute, cîștigă în prestigiu 
și popularitate. Acest presti
giu este binemeritat, el se ba
zează pe o strădanie continuă, 
care a început, poate, în cer
cul de fizică ori de matema
tică al Casei pionierilor, la 
cercul de literatură ori de 
muzică, iar azi dă roade... 
•Dar există atîția tineri cu o 
pregătire excelentă și multi
laterală ale căror nume nu 
ajung decît rar în coloanele

învățăturii
presei — și poate că nu vor 
fi niciodată nume celebre... 
Numele atîtor profesori, și in
gineri, și doctori, și meseriași... 
Oameni care își fac zilnic da
toria cu pasiune, care îi înva
ță pe alții, construiesc, sal
vează vieți. Și care au învățat 
să se lupte cu rutina, cu în
gustimea, care, indiferent unde 
ar munci, își continuă pre
gătirea începută pe băncile 
școlii, se informează, așteaptă 
cu înfrigurare o carte. Am cu
noscut un tînăr doctor utecist, 
într-un sat de munte, care, 
după orele de dispensar, se 
apuca să învețe cu o conștiin
ciozitate de student. După 
cum singur mărturisea, cuno
ștințele din facultate l-ar fi 
ajutat să-și facă meseria 
mulți ani, fără să mai răsfo
iască tratate... Dar, dacă nu ar 
răsfoi aceste tratate, dacă nu 
s-ar ține la curent cu noută
țile din meseria lui, ar avea 
sentimentul că este un cîrpacî, 
un om care se înșeală pe sine 
și pe alții.

Strădania continuă, informare 
cultural-ștințifică la zi — a- 
cesta este „secretul" la care 
se referă atîția tineri cu acti
vitate lăudabilă, atunci cînd 
li se pune banala întrebare : 
Cum ați reușit ?!... Cum ați 
reușit să vă numărați printre 
cei mai buni din școală, din 
facultate ? Cum, ați reușit să 
aplicați o nouă metodă de lu
cru, să ajungeți tft d inovație 
valoroasă

Muncind, tnvățînd zi de zi, 
avtnd încredere eă într-o ziC 
să izbutesc.



IN DEZBATERE

PROIECTUL DE STATUT AL U.T.C.
Din toate regiunile țării corespondenții noștri continuă să ne trans

mită relatări de la adunările activului U.T.C., consacrate dezbaterii 
proiectului de Statut al Uniunii Tineretului Comunist.

Trăsătura caracteristică a dezbaterilor ctee au loc o constituie una
nima adeziune față de proiectul de Statut, convingerea uteciștilor că 

50resPUI1^e sarcinilor mari pe care partidul Ie-a pus în fața organiza
ției în actuala etapă de dezvoltare.

Discutînd cu maturitate, manifestînd o înaltă exigentă față de acti
vitatea organizațiilor U.T.C., uteciștii, cadrele U.T.C., desprind din pre
vederile proiectului de Statut concluzii deosebit de prețioase pentru 
activitatea lor viitoare.

Luînd cuvîntul în adunarea activu
lui U.T.C. din Capitală, DUMITRU 
GHEORGHIȘEAN, secretar al Comite
tului orășenesc București al U.T.C. a 
spus :

— Toate prevederile proiectului de 
Statut, de la primul pînă la ultimul 
capitol, reflectă grija permanentă pe 
care o acordă organizația noastră cali
tății de membru al Uniunii Tineretului 
Comunist. Precizînd că „Uniunea Ti
neretului Comunist din Republica So
cialistă România este organizație revo
luționară a tineretului care unește în 
rîndurile sale masele largi de tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, inte
lectuali, funcționari, animați de idea
lurile nobile ale socialismului și co
munismului", proiectul de statut sub
liniază totodată necesitatea creșterii 
continuie a rîndurilor U.T.C. O aseme
nea preocupare este firească și pro
prie organizației noastre comuniste, ea 
corespunde nivelului ridicat al con
științei tinerilor, dorinței acestora de 
a activa în rîndurile U.T.C., de a se 
forma în cadrul organizației lor revo
luționare ca oameni cu un înalt profil 
moral și politic. Nu trebuie < să trecem 
cu vederea însă peste unele neajunsuri 
care au existat în activitatea organi
zației orășenești, a unor comitete ra
ionale U.T.C. și organizații de bază 
privind creșterea rîndurilor organiza
ției noastre. Nu totdeauna munca de 
pregătire și primire în U.T.C. este con
dusă cu răspundere și competență de 
către organele și organizațiile U.T.C. 
De aceea mă alătur și eu acelor tova
răși care au propus ca în statut să se 
înscrie obligația organizației de bază 
de a-i pregăti temeinic pe tinerii care 
doresc să devină membri ai U.T.C.. de 
a-i ajuta să cunoască caracterul revo
luționar al organizației noastre, cerin
țele pe care le are față de membrii 
săi.

— Din îndatoririle și drepturile 
membrilor U.T.C., consemnate în pro
iectul de statut, se conturează limpe
de profilul politic-moral al utecistului 
— spunea în aceeași adunare STAN 
TRAIAN, membru al comitetului 
U.T.C. de la Uzinele „Grivița roșie". 
Prin întreaga muncă desfășurată or
ganizația U.T.C. îl ajută pe fiecare ute
cist să-și însușească și să manifeste 
în munca și activitatea de fiecare zi, 
calitățile politico-morale ale comuniș-

tilor, pentru a-și împlini dorința fier
binte de a deveni comunist, de a me-

similate în drepturi comitetelor U.T.C. 
din orașele raionale. Numărul uteciș- 
tilor aleși în aceste comitete ajunge u- 
neori pînă la 50 și chiar mai mult. 
Este foarte greu să întrunești întregul 
comitet pentru a dezbate unele pro
bleme operative ale muncii de organi
zație. De aceea, nu rare ori, secretarul 
comitetului este pus în situația de a 
hotărî de unul singur. Pentru a înlă
tura acest neajuns și a întări munca 
colectivă, propun ca în asemenea ca
zuri să se prevadă în statut posibilita
tea alegerii unui birou care să condu-

sînto deservește. De asemenea, 
G.A.S-uri care, deși își au sediul în- 
tr-o comună, au secții răspîndite în 
mai multe comune. în aceste cazuri, 
propun să se prevadă în statut ca or
ganizațiile de bază U.T.C. din brigă
zile de tractoare sau secțiile G.A.S. să 
fie subordonate comitetului U.T.C. din 
comuna în raza căreia își desfășoară 
activitatea. Aceasta ar permite un con
trol și o îndrumare mai operativă și 
mai eficientă în același timp, a activi
tății pe care o desfășoară.

educativă pe care o desfășoară organi
zația noastră și care are ca efect fi
resc și preîntîmpinarea abaterilor, pro
pun să se renunțe la sancțiunea „vot 
de blam cu avertisment" și să rămînă 
ea sancțiuni care pot fi aplicate ute
ciștilor, mustrare, vot de blam și 
excluderea în cazurile prevăzute de 
statut.

MARCU, secretară a Co- 
raionai Șomcuța al U.T.C. 

că limita de vîrstă utecistă 
trebuit scăzută la 26 de ani 

vîrsta de intrare în

MATURITATE Șl EXIGENTA
de la activului U. T. C.

rita înalta cinste de a fi primit mem
bru al Partidului Comunist Român.

Pornind de la sarcinile mari pe care 
partidul le-a pus în fața Uniunii Tine
retului Comunist, de la propria lor 
experiență în munca de organizație, 
participanții la dezbateri au făcut nu
meroase propuneri cu privire la pro
iectul de statut, au pus întrebări. Une
le dintre ele le 
care urmează :

publicăm în rîndurile

că activitatea între ședințele comite
tului.

ELENA STĂNESCU, activistă a Co
mitetului raional Slatina al U.T.C.: 
Cea mai mare parte a anului brigăzile 
de tractoare își desfășoară activitatea 
pe teritoriul comunei ‘unde se află coo
perativa agricolă de producție pe care

ION PAȘCAN, prim-secretar al Co
mitetului raional Tecuci al U.T.C.: 
Prevederile din proiectul de statut cu 
privire la caracterul educativ al sanc
țiunii reflectă grija deosebită pe care 
organizația noastră a avut-o întot
deauna față de fiecare membru al său. 
Ținînd însă seama de gradul de con
știință ridicat al tinerilor, de munca

LUCIA 
mitetului 
Consider 
nu ar fi 
ci mai curînd
U.T.C. ridicată la 16 ani. Aceasta din 
cauză că în școlile generale de 8 ani 
există paralel organizații de pionieri și 
de U.T.C. lucru care poate duce la 
dispersarea forțelor. Propun, de aceea, 
ca pînă la terminarea celor 8 clase ele
vii să-și desfășoare mai departe acti
vitatea în organizația de pionieri și 
după aceea să se pună problema pri
mirii lor în U.T.C., adică în momentul 
cînd tînărul intră propriu-zis în viață, 
în cooperativa agricolă, în școala pro
fesională sau liceu.

Manifestarea concretă a democratis
mului organizației noastre, dezbaterile 
care au loc, caracterizate prin maturi
tate, experiență și un înalt simț de 
răspundere față de munca de organi
zație, dovedesc în același timp grija 
uteciștilor, a cadrelor U.T.C. pentru 
continua întărire politică și organiza
torică a Uniunii Tineretului Comunist.

Tineretul universi 
tar din Capitală a pri
mit cu ' 
proiectul 
al Uniunii 
Comunist, 
in ani. în 
infiripat discuții aprin
se, adevărate dezba
teri. Este semnificația 
adeziunii unanime a 
uteciștilor, a tuturor 
studenților la prevede
rile proiectului de sta
tut.

Miercuri seară a a 
vut loc adunarea acti
vului U.T.C. al cetru- 
lui universitar Bucu
rești consacrată dez
baterii proiectului de 
statut al Uniunii Tine
retului Comunist.

Participant^ la adu
nare au arătat că a- 
cest document de mate, 
însemnătate creează 
cadrul prielnic viitoa-

viu interes 
de statut 

i Tineretului 
în facultăți, 
grupe s-au

tăți și ale asocia
ției studenților. Re- 
ferindu-se însă la o 
prevedere cuprinsă in 
capitolul VII — „Ro
lul organizației de ba
ză U.T.C. de a mobi
liza tineretul școlar și 
universitar la Înfăptu
irea sarcinii sale de 
căpetenie — Învăță
tura. însușirea temei
nică a cunoștințelor 
predate în Întregul 
proces instructiv-edu
cativ, respectarea dis
ciplinei școlare și u- 
niversitare"— vorbi
torul a subliniat nece
sitatea unei precizări 
că „aceasta este o 
sarcină comună a or
ganizației U.T.C. și a 
asociației studenților 
de la nivelul anu
lui de studiu, o sar
cină pe care mem
brii biroului U.T.C. și

O sinteză

a experienței
V. ORGHIDAN

TEODO-

Propuneri, întrebări

GHEORGHE, 
comitetului

ROMULUS BATOG, secretar al co
mitetului U.T.C. de la Combinatul chi
mic Borzești: Sînt comitete ale orga
nizațiilor U.T.C. din uzine, combinate, 
șantiere de construcții, care nu sînt a-

U.T.C. de a 
interes".

ION MIHUȚ, 
chimie, orașul 
Dej : Proiectul

să se refere 
organizațiilor 
se ocupa de 
masei mari 
la mișcarea

rîrii adunării generale cu 
privire la 
U.T.C.".

primirea în
nit fix să plătească o co
tizație de 0,50 lei pe 
lună".

Orizontul
politic

și ideologic
ai utecistului

Grupul școlar petrol 
Gheorghe Gheorghiu- 
de statut oglindește 

într-un mod clar grija pe care organi
zația noastră o manifestă pentru 
marea din fiecare utecist a unui 
înaintat, bine pregătit profesional, 
completare la acea prevedere cu 
vire la îndatorirea organizației 
bază U.T.C. din școală de a mobiliza 
elevii la îndeplinirea principalei lor 
îndatoriri — învățătura, propun să se 
adauge un paragraf cu privire la co
laborarea strinsă ce trebuie să existe 
între organizația U.T.C., școală și con
ducerea întreprinderilor, în vederea 
sprijinirii elevilor școlilor profesiona
le, tehnice și tehnice de maiștri, în în
sușirea unor temeinice cunoștințe 
practice.

ALEXANDRU DUM-I-' 
TRACHE, prim secretar 
al Comitetului orășenesc 
Iași, al U.T.C.: „Propun, 
reformularea aliniatului 
nr. 8 din articolul 29 în 
felul următor : — în
drumă nemijlocit întrea
ga activitate a organiza
țiilor U.T.C. din între
prinderi, instituții, coo
perative agricole, sate, 
stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării a- 
gricole de stat, institute 
de invățămînt superior, 
școli, cartiere, potrivit 
cu specificul și preocu
pările tineretului din 
locurile de muncă res
pective". Răminînd for
mularea pe care proiec
tul de statut o are in 
prezent, s-ar putea înțe
lege că de stațiunile de 
mașini și tractoare și 
gospodăriile de stat să 
se ocupe direct comite
tele regionale ale U.T.C., 
ceea ce mi se pare anor
mal".

CARMEN CIOBANU 
— activistă a Comitetu
lui orășenesc Arad al 
U.T.C. : „In proiectul de 
statut se spune că „In 
U.T.C. sînt primiți tinerii 
între 14—26 de ani". Un 
rol important pentru 
pregătirea și educarea 
viitorilor uteciști îl are 
mișcarea pionierească. 
De aceea consider că ar 
trebui înscrise în proiec-

înaintate

tul de statut, mult mai 
pe larg de cît sînt în ac
tuala redactare, sarcinile 
ce revin Uniunii Tinere
tului Comunist în îndru
marea organizației de 
pionieri, să se specifice 
răspunderile deosebite 
pe care le au în această 
privință organizațiile 
U.T.C. din școli. Propun 
totodată să se prevadă 
în noul statut ca tinerii 
între 14 și 15 ani să fie 
primiți în organizația 
U.T.C. numai dacă au 
activat'în organizația de 
pionieri".

SIMION DANCOȘ, 
prim secretar al Comite
tului orășenesc Baia 
Mare al U.T.C.: „Modul în 
care proiectul de statut 
reglementează primirea 
de noi membri reflectă 
întărirea politică și orga
nizatorică a U.T.C., gra
dul de conștiință crescut 
al tineretului. Practica a 
dovedit că uteciștii dez
bat cu maturitate proble
mele muncii de organi
zație, că adunarea gene
rală se manifestă în via
ța fiecărei organizații de 
bază, ca adevărat organ 
superior de conducere, 
că hotărîrile luate sînt 
rezultatele unei temei
nice analize, rodul gîn- 
dirii colective. De aceea 
consider că nu mai este 
necesară confirmarea, de 
către comitetul U.T.C. 
imediat superior, a hotă-

BADEA 
secretarul 
U.T.C. al Uzinelor „Auto
buzul" : — Organele, or
ganizațiile U.T.C. dau o 
atenție din ce în ce mai 
mare organizării unor ac
tivități care să răspundă 
mai bine preocupărilor 
diferitelor categorii de ti
neri. Ar fi deosebit de 
util pentru orientarea 
muncii dacă în statut s-ar 
preciza sarcinile specifice 
care stau în fața organi
zațiilor U.T.C. din indus
trie, agricultură, școli și 
facultăți, instituții, cartier 
etc.

STOICA CONSTAN
TIN — — - secretar al 
Comitetului raional 1 Mai 
al U.T.C.:

„Consider justă propu
nerea făcută de tovară
șul Grigore Suciu din 
Deva cu privire Ia re
nunțarea la prevederea 
din proiectul de statut 
conform căreia tinerii 
care au „un venit lunar 
brut pînă la 500 Iei, plă
tesc 0,25 la sută"... Acea
sta nu mai corespunde 
realității. Propun însă ca 
în proiectul de statut, la 
articolul 50, să se facă și 
următoarea completare: 
„tineri care nu au un ve

ION POPESCU — prim 
secretar al Comitetului 
raional N. Bălcescu al 
U.T.C.:

„Propun ca în proiectul 
de statut să fie trecut un 
articol care 
la sarcina 
U.T.C. de a 
antrenarea 
de tineri
sportivă ; care să scoată 
în evidentă, legătura care 
există între organizațiile 
U.T.C. și asociațiile spor
tive. Aceasta deoarece 
sportul ocupă un loc deo
sebit in preocupările ti
nerilor și este de datoria 
organizațiilor 
stimula acest

IRK
CRISTIAN

SIU, secretarul comite
tului U.T.C. de la Aca
demia Republicii Socia
liste România: „Din pro
iectul de statut nu re
zultă cui se adresează 
cu cererea utecistul care 
a împlinit vîrsta de 26 
de ani și cere să rămînă 
mai departe utecist, cine 
hotărăște asupra ei ? A- 
dunarea generală, biro
ul sau comitetul U.T.C. ? 
Consider că ar fi bine 
ca această problemă să 
intre în competența a- 
dunării generale U.T.C.".

la s'udenți 
moralei 

stimulind 
masă exi-

re lor succese. Lui nd 
cuvintul, tovarășul 
TRAIAN ȘTEFĂNES- 
CU — secretar al co
mitetului U.T.C. al 
centrului universitar 
Bucureșli — a spus :
— Studiind cu atenție 
proiectul de statut, am 
Înțeles că organizații
le U.T.C. din facultăți 
sint chemate să des
fășoare o și mai sus
ținută muncă politică 
în vederea mobilizării 
tuturor studenților la 
o pregătire profesio- 
lă temeinică > să spri
jine elortul acestora 
în lărgirea orizontului 
politie și cultural ; să 
promoveze 
trăsăturile 
comuniste 
opinia de
gentă a uteciștilor. in
transigentă lată de 
lipsu'i și abateri.
Proiectul 

consacră un 
capitolul IX 
tulul dintre 
Tineretului 
și Uniunea 
lor 
proape 
pantii la discuții 
apreciat valoarea 
scrierii acestui 
pito/ în proiectul 
statut Tovarășul EU
GEN MARINESCU — 
secretarul Consiliului 
U.A.S. din centrul u- 
niversitar București
— arată că de multe 
ori, în practica muncii 
desfășurate în institute 
șl tacu/lăți sarcinile 
organizațiilor U.T.C. 
si ale asociațiilor stu
denților se suprapu
neau. Proiectul de sta
tut — tn capitotui IX
— face o diferențiere 
clară intre sarcinile 
organizațiilor U.T.C. 
din instituie și facul-

de statut 
capitol — 
— rapor- 
Uniunea 

Comunist 
Asociat ii- 

Studentilor. A- 
toți partici- 

au 
fa
ca
de

delegatul asociației 
studenților — mem
bru al biroului U.T.C. 
— o rezolvă, cu spri
jinul studenților frun
tași, al uleciștilor, fo
losind forme speci
fice : adunarea gene
rală U.T.C., consfătu
irea profesională etc".

Tovarășul ION IO- 
NESCU — activist al 
comitetului U.T.C. al 
centrului universitar, 
s-a referit la 
prevedere din 
Iul VII : „In 
rea generală, 
informează 
despre modul 
au fost 
măsurile 
adunarea 
precedentă" Vorbito
rul a subliniat necesi
tatea ca in statut să 
se aducă următoarea 
completare: „Uteciș
tii să fie informați 
despre întreaga acti
vitate desfășurată în
tre două adunări gene
rale" far tovarășul 
GHEORGHE VASI
LESCU — a arătat că : 
..In facultățile tehnice, 
anii de studiu sînt 
îinpărțiți pe secții d.e 
specialitate — cu pro
grame de învățămțnt 
diferite; organizațiile 
de bază U.T.C. însă 
funcționează Ia nive
lul întregului an 
de studiu. în acest caz 
ar ft bine, să se pre
vadă înființarea de or
ganizații de bază la 
nivelul secțiilor de 
specializare".

o altă 
capito- 
aduna- 
biroul 

uteciștii 
în care

îndeplinite 
stabilite în 

generală

ADRIAN
VASILESCU

CONSTANT1N OANA
prim-secretar al Comitetului 

regional Ploiești al U.T.C.

Ca și întregul 
nostru popor, 
tineretul vede 
în politica par
tidului propria 
sa politică ; în 
planurile ela
borate de partid, în directivele 
sale își găsește exprimate 
propriile sale năzuințe și idea
luri, propriile sale planuri de 
viitor. Este deci cît se poate 
de firească dorința arzătoare 
a tineretului de a cunoaște 
politica partidului, interesul 
mare cu care se apleacă asu
pra documentelor de partid, 
studiindu-le, desprinzînd din 
ele învățăminte pentru pro
pria sa viață și activitate. 
Tocmai unei astfel de reali
tăți îi răspund acele prevederi 
din proiectul noului Statut al 
U.T.C., care subliniază că U- 
niunea Tineretului Comunist, 
prin întreaga sa activitate, 
contribuie la cunoașterea și 
însușirea de către masele de 
tineri a politicii partidului, 
educă tineretul în spiritul 
dragostei înflăcărate și al 
devotamentului profund față 
de scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România, 
și încercatul conducător al 
întregului nostru popor — 
Partidul Comunist Român. De 
aceea consider, în același 
timp, că este întrutotul justi
ficat accentul deosebit care 
se pune în proiectul de statut 
pe obligația fiecărui mem
bru al U.T.C. de a-și ridica 

permanent ni
velul politic și 
ideologic, de 
a-și însuși în
vățătura mar
xist - leninistă, 
linia politică 

genearală, hotărîrile și direc
tivele partidului nostru.

Uniunea Tineretului Comu
nist a acumulat o bogată și 
valoroasă experiență în mun
ca de educare politică a tine
rilor, de înarmare a acestora 
cu cunoașterea aprofundată a 
politicii partidului.

Sigur că și în regiunea 
noastră, ca și în celelalte re
giuni ale țării, s-au obținut 
multe rezultate bune în acea
stă direcție. Aș mai aminti, 
faptul că în momentul de față 
organizația noastră regională 
dispune de un corp de propa
gandiști, de lectori cu, o bună 
pregătire politică și ideologică, 
cu experiență ; că organizați
ile U.T.C. se ocupă cu mai 
multă atenție de sprijinirea ti
nerilor pentru a cunoaște po
litica partidului, folosind în a- 
cest scop forme și metode va
riate, specifice vîrstei și puterii 
de înțelegere a tinerilor.

Ar fi însă greșit să ne mul
țumim cu ceea ce am făcut. 
Sarcinile mari care ne stau în 
față, dorința puternică a ti
neretului de a cunoaște în 
profunzime politica partidu
lui, cere din partea organelor 
și organizațiilor U.T.C. îmbu

nătățirea permanentă a conți
nutului activității lor.

în proiectul de statut se 
prevede datoria organizațiilor 
de bază de a desfășura o 
largă muncă de educare poli
tică a tinerilor, de a organiza 
învățămîntul politic. Din pă
cate, mai sînt și în regiunea 
noastră organizații de bază 
care își aduc aminte că tre
buie să se ocupe de învăță
mîntul politic, doar la deschi
derea și închiderea acestuia. 
Este de datoria comitetului 
regional, a comitetelor raio
nale și orășenești de a ajuta 
mai mult organizațiile de bază 
pentru ca acestea, la rîndul 
lor, să organizeze mai bine 
munca de educare politică a 
tinerilor.

întrucît în organizarea și 
conducerea activității de înar
mare a tineretului cu cunoaș
terea politicii partidului nos
tru, un loc important îl au co
mitetele raionale și orășenești 
ale U.T.C., consider că în sta
tut ar trebui înscrisă obliga
tivitatea și răspunderea di
rectă a comitetului raional 
sau orășenesc pentru organi
zarea și conducerea acestei ac
tivități.

Educarea politică a tineretu
lui este un rezultat firesc al 
întregii activități desfășura
te de organizație. în această 
privință în practica muncii 
U.T.C. s-au cristalizat anumite 
metode, anumite forme care 
răspund mai direct interesului 

tinerilor de a cunoaște poli
tica partidului nostru. De 
aceea, considerăm necesar să 
dăm o mai mare atenție în 
viitor organizării unor activi
tăți atît de îndrăgite de ti
neri, cum sînt întîlnirile cu 
activiști de partid și de stat, 
cu oameni de știință, cultură 
și artă, care să explice tinerilor 
în amănunțime și cu compe
tență politica partidului nostru. 
Numai în cadrul orașului 
Ploiești, de pildă, peste 12 000 
de tineri au participat la în
tîlnirile organizate cu mem
bri ai biroului comitetului oră
șenesc de partid, cu partici- 
panți la cel de al IX-lea Con
gres al partidului, precum și 
la simpozioanele care au avut 
loc cu temele „însemnătatea 
istorică a Congresului al IX- 
lea al P.C.R.", „Direcțiile de 
dezvoltare a României socia
liste în următorii 5 ani" etc. 
în numeroase comune din ra
ioanele Buzău, Tîrgoviște, Te- 
leajen și altele, în cadrul 
unor simpozioane și conferin
țe, li s-a vorbit tinerilor des
pre : „Directivele Congresului 
partidului privind dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste". 
„Cum va arăta satul socialist 
la sfîrșitul cincinalului" etc. 
în această perioadă au loc 
în orașele Ploiești, Cîm- 
pina, Tîrgoviște, Buzău, Sche
la Urlați, Mizil, Vălenii de 
Munte, întîlniri ale tineretu
lui cu membri ai biroului co
mitetului regional de partid. în 

același- timp, activiști ai 
U.T.C., lectori prezintă în orga
nizațiile U.T.C. expuneri des
pre : „Conducerea de către 
partid — izvorul forței și tă
riei U.T.C.", „U.T.C. — organi
zația revoluționară a tinere
tului din patria noastră" etc. 
Toate aceste întîlniri, confe
rințe, precum și simpozioa
nele ce se vor organiza pe te
mele : „E tinerețea noastră 
partidului datoare", „Părinte 
drag, partid iubit", vor fi ur
mate de programe cuitural- 
artistice cu un confinut adec
vat.

Cred, de asemenea, că va 
trebui să ne ocupăm cu mai 
multă atenție de îmbunătăți
rea conținutului adunărilor 
generale, de folosirea cadrului 
prielnic pe care îl creează a- 
cestea pentru a face cunoscută 
tinerilor politica partidului, 
îndatoririle pe care le au la 
locul lor de muncă și învăță
tură, pentru a-i mobiliza la 
îndeplinirea exemplară a aces
tora.

în lunile ianuarie-februa- 
rie ale acestui an, de exemplu, 
în adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.C. din indus
trie, s-au dezbătut pe larg 
sarcinile ce revin tinere
tului în lumina Documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R., din 
8-10 decembrie 1965 și ale 
Sesiunii Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1965 
pentru îndeplinirea planului 
de producție pe primul an al 

cincinalului în unitatea unde 
muncesc. De asemenea, la 
sate uteciștii au fost ajutați 
să dezbată sarcinile ce le re
vin' în lumina Documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
11-12 noiembrie 1965, cum pot 
contribui ei la îndeplinirea 
planurilor de producție stabi
lite de adunările generale ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție pentru anul 1966. în 
fiecare din aceste adunări, 
fie că este vorba de organiza
țiile U.T.C. din industrie sau 
de cele din agricultură, ute
ciștii au stabilit planuri con
crete de activitate menite să 
ducă la mobilizarea și mai 
activă a tuturor tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție care stau în fața uni
tății respective.

Noi ne vom strădui să îm
bogățim această experiență, 
să o generalizăm, pentru a 
face din fiecare adunare ge
nerală o adevărată școală de 
educare comunistă.

Rîndurile de față sînt de
parte de a fi epuizat tot ceea 
ce fac organizațiile U.T.C. din 
regiunea noastră și mai ales 
tot ceea ce trebuie făcut, 
pentru a-i ajuta pe tineri 
să-și însușească temeinic po
litica partidului. Ele dovedesc 
însă faptul că, așa rum se 
prevede și în proiectul de sta
tut, această problemă consti
tuie și pentru organizația 
noastră regională o preocu
pare esențială.

Proiectul de Sta
tut al U.T.C. l-am 
citit cu atenție și 
am observat cu 
multă bucurie că 
sarcinile trasate la 
cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. 
cu privire la educa
rea comunistă a 
tineretului stră
bat ca un fir ro
șu, întregul pro-

Aș vrea să mă re
fer în mod deose
bit. la sarcinile or
ganizației de bază 
U.T.C. Am întîlnit 
atît la capitolul I 
cît și la capitolul 
II, o problemă pe 
care o consider deo
sebit de importan
tă. Este vorba de 
sarcina Uniunii Ti
neretului Comunist

0 precizare 

necesară 
iect, de la primul 
pînă la ultimul ca
pitol. Nu pot să nu 
fac remarca însă că, 
dat fiind sarcinile 
mari pe care parti
dul ni le-a pus în 
față, va trebui ca 
munca de educare 
comunistă să fie ri
dicată pe o treaptă 
superioară.

de a cultiva la ti
neri trăsăturile mo
rale ale omului îna
intat, cinstea, cura
jul, dragostea față 
de muncă, o con
duită civilizată în 
familie și societate 
și altele. La punctul 
1 din capitolul II 
se spune : „Să fie

un exemplu de co
rectitudine și con
duită. morală în fa
milie și societate, 
să fie cinstit, mo
dest și curajos. Să 
ia atitudine față de 
manifestările îna
poiate, față de in
fluențele ideologiei
și moralei 
ze“. în 
VII însă, 
enumeră

burghe- 
capitolul 
cînd se 
sarcinile

organizațiilor . de 
bază, la aliniatul d,
se spune : „promo
vează în rîndul ti
neretului... compor
tarea civilizată în 
toate împrejurări

le". Cred că ar fi 
mult mai util pen
tru orientarea mun
cii organizațiilor de 
bază dacă în locul 
unei astfel de for
mulări generale ar 
fi numite cele mai 
importante împre
jurări în care tine
rii trebuie să dea 
dovadă de o com
portare demnă, ci
vilizată.

ION TUFIȘ 
secretarul 

comitetului U.T.C.
de la Uzina

Tehnometal Timi
șoara



Fotbal

mondial

Din „culisele

Campionatului

SP
satisfăcător, cu unele că- 
spre sfîrșitul partidei, 
jucătorii au fost dezori-

aiVEMArOGHAF£

• N-AU PLECAT CU MÎNA 
GOALĂ...

După tragerea Ia sorti a grupelor 
turneului final, festivitate (plină de 
emoții) care a avut loc la Londra, 
reprezentanții celor 16 echipe fi
naliste au primit cite trei mingii 
oficiale, cu care se va juca în iulie, 
fiecare minge a fost de altă culoa
re : alb, galben și portocaliu, 
au o circumtefintă de 68—71 
și a greutate de 436—497 gr.

Ele 
cm

• SE ANUNȚA O SURPRI
ZA?

Președintele Federației Interna
ționale de Fotbal, Stanley Rous, i-a 
vhzul iucînd pe fotbaliștii din e- 
chipa R.P.D. Coreene și a fqcut 
aprecieri) bune oii' privire la tnodul 
în care s-eu prezentat pe teren. 
„Mărturisesc că ei m-au surprins 
și sini sigur cg vor sur prinde și 
pe alții’ — a spus el,..

• O CUPĂ PĂZITĂ CU 
RISCUL VIEȚII

Puțini- știu că dacă „Cupa Jules 
Rimet" a mai putut fi decernată e- 
chipei învingătoare din 1950 și pînă 
astăzi acest lucru se datorește unui 
singur om : președintelui federației 
italiene, dr. O. Barassi. într-adevăr 
în 1939 cînd s-a declarat al doilea 
război mondial, Cupa se afla în 
posesia federației italiene, (cuceri
tă pentru a doua oară consecutiv 
în 1938). Pentru a o pune la adă
post de lăcomia fasciștilor, mari a- 
mători de asemenea comori, (Cupa 
este din aur masiv), a ținut-o as
cunsă timp de șase ani sub patul 
său, într-o cutie de păstrat pantofi. 
Astfel a fost salvat trofeul, cizelat 
de aurarul Abel Larieur.

• ÎNTĂRITURI... VALO
ROASE

In cadru] tur
neului între
prins în Bucu
rești, echipa iu
goslavă de polo 
pe apă Med- 

vesciak — Zagreb a susținut 
(trei întîlniri: cu Selecționata 
de tineret (6—7), cu Rapid 
(2—4) și cu Steaua (2—3). Tur
neul a prilejuit interesante 
concluzii. Iată ce ne-ă decla
rat prof. univ. JERE GOJA- 
NOVIC, vicepreședintele clu
bului iugoslav care a condus 
echipa.

„Turneul a fost deosebit de 
util pentru noi, preconizat pe 
linia verificării potențialului 
echipei în compania unor ad
versari dificili, în condiții de 
solicitare (trei întîlniri în tot 
atîtea zile). Meciurile ne-au 
prilejuit unele observații, de
osebit de semnificative mai 
ales că echipa — recent pro
movată în prima divizie — în
cepe campionatul în cursul 
■săptămînii viitoare. Cea de a 
doua partidă (n.r. cu Steaua) 
ne-a ridicat mai multe proble
me, în ceea ce privește tactica 
colectivă în apărare în scopul 
de a contracara jocul construc
tiv în atac al adversarului. De 
asemenea, apreciez evoluția 
echipei dumneavoastră de ti
neret, care ș-a evidențiat prin-- 

• tr-un înot bun și un joc pă
trunzător. plin de . resurse".

Secretarul general al Fede
rației Române de natatie, 
prof. CORNEL RĂDUȚ ne-a 
relatat următoarele : „întâlni
rile cu echipa iugoslavă 
vin să încheie perioada pre
gătitoare efectuată în bazin, 
acoperit și să ne ofere un ele
ment cc ncret față de care pu
tem aprecia forma sportivă 
obținută, înaintea începerii 
sezonului în aer liber. Pe linia 
asigurării și celorlalte echipe 
fruntașe de polo, a unei pre
gătiri complexe și de calitate, 
aceste meciuri au avut darul 
să solicite jucătorii și colecti
vele care muncesc cu ei. Fede
rația se va ocupa și în continu
are de creșterea nivelului pre
gătirii și a altor echipe cu po
sibilități. „Tineretul" a evo-

cînd 
entați de faptul că erau con
duși dar au găsit resurse să 
termine învingători. Cu forma
ția de tineret va trebui să lu
crăm mai mult la capitolul 
finalizarea acțiunilor, asigu- 
rînd jucătorilor un bagaj de 
deprinderi de mișcare fără ca
rențe. „Rapid“-ul a făcut un 
joc bun iar la „Steaua" era loc 
de și mai bine.

Este într-adevăr salutară 
peocuparea federație, care ur
mărește creșterea nivelului 
pregătirii a cît mai multor 
formații. Pe cînd o dispută e- 
chilibrată între Dinamo și altă 
formație decît Steaua ? Dar cu 
echipele din provincie ce se 
întîmplă ? Pentru ele nu se 
pot asigura întîlniri internațio
nale ? Bunul renume in
ternațional al jocului de polo 
românesc, trebuie consolidat. 
La aceasta este indispensabilă 
o bază de masă corespuzătoa-

Clubul sportiv școlar. La antrenament secția de gimnastică

Evoluția spada
sinilor români la 
Concursul 
național de 
dă desfășurat 
cîteva zile 
urmă în sala 

stitutului politehnic este 
bucurătoare, cu atît mai mult, 
cu cît în rîndurile reprezentativei 
noastre au fost promovați o serie 
de tineri care au dublat dorința de 
a învinge cu o bună pregătire teh
nică. Pentru Anton Pongraț, Alex. 
Istrate, I. Sepeșiu, concursul a con
stituit astfel un mijloc de afirmare. 
Tineri (toți pînă la 20 de ani), au 
fost oamenii de bază în echipele

inter- 
spa- 

cu 
în

Tn- 
îm-

/. Dar echipele

din provincie?

I. „Asalturi44 ce
se cer consolidate

re. Aportul factorilor de răs
pundere (federația, colegiul de 
antrenori, secțiile cluburilor, 
sportivii) trebuie să-și însu
meze eforturile.

VIOREL BABA

noastre. De aceea ne gîndim cu 
mai mult optimism decît pînă a- 
cum la această probă pentru cam
pionatul mondial de tineret, care 
va avea loc la începutul lunii apri
lie în Austria. Dacă din punct de 
vedere tehnic spadasinii noștri au 
făcut progrese, lipsa de experien-

ță și-a spus totuși cuvîntul și l-a 
făcut să piardă cîteva asalturi pre
țioase.

După terminarea concursului, am 
discutat cu antrenorul sovietic V. 
UDRAS — antrenorul principal de 
spadă al lotului sovietic — care 
se află la noi în țară într-un 
schimb de experiență, și care a 
asistat Ia întreceri.

— Cum apreciați desfășurarea 
concursului ?

— A fost un concurs util 
pentru spadasinii români. Vic
toria asupra echipelor Italiei și 
Poloniei, reprezintă un succes 
promițător pentru spada româneas
că. Federația a avut o inițiativă 
foarte bună organizînd acest con
curs (înaintea campionatului mon
dial de tineret și a Cupei Europei), 

. care a scos în evidentă atît părțile 
negative — inconstanța și lipsa de 
experiență — cît și părțile pozitive 
— o bună pregătire tehnică, mo
bilitate pe planșă, — de care tre
buie ținut seama în activitatea vii
toare.

----Care dintre scrimeri v-au plă
cut mai mult î

— Dintre străini, germanul K. 
Dumke, care a și tîștigât turneul 
individual și italianul Musumecci. 
Dintre spadasinii români Marines
cu — dîrz și eficace, Sinco și Hu- 
saru — tehnici, A. Pongraț, Alex. 
Istrate și I. Sepeșiu tineri cu un 
viitor promițător care au multe 
calități pentru această armă și pe 
care în acest concurs le-au arătat. 
Cred că așa, ca și pînă acum, a- 
tenția trebuie îndreptată și în vi
itor spre tineret (aveți o echipă 
reprezentativă foarte tînără I), dar 
trebuie călită în luptă, pentru a-și 
forma o personalitate pe planșă. 
O îndrumare mai atentă din partea 
antrenorilor din punct de vedere 
tehnic și mai ales tactic și rezulta
tele nu vor întîrzia să apară.

OCTAVIAN VINTILĂ 
maestru al sportului

La campionatul mondial, echipa 
R. F. Germane va fi întărită cu doi 
jucători germani care activează în 
campionatul italian. Este vorba de 
Schnelinger de la A. C. Milano și 
Haller de la Bologna. Ambii vor 
intra în cantonamentul lotului 
R. F. Germane după 22 mai, adică 
după ultima etapă din campionatul 

.’iris;

• CULORILE...
Din cele 16 finaliste ale campio

natul mondial de fotbal, opt echi
pe vor purta tricouri roșii, trei vor 
fi. îmbrăcate, în albastru, două în 
alb, una In verde și una in gal
ben. Echipa argentiniană va fi sin
gura dintre participante cu tricouri 
bicoloare : alb cu albastru.

• REVENIREA VA FI TRI
UMFALĂ ?

După o absentă de mai bine de 
un an din echipa națională în care 
a jucat de 72 de ori, fotbalistul 
maghiar Lajos Tichy se află în a- 
tenția selecționerilor în vederea 
campionatelor mondiale.

•O PĂRERE AUTORIZA
TĂ'

Celebrul portar sovietic lașin 
consideră că echipa Braziliei are 
fiujine șanse să. redevină campioa
nă mondială. Anglia este, după 
părerea- lui lașin, favorita acestor 
campionate.

Bilanț bogat

în valea

polimerilor

(Urmare din pag. I)
alefost organizate biblioteci 

cărții tehnice. La avizierele 
bibliotecilor se poate citi: „Vă 
invităm să consultați..." (ur
mează o listă bogată cu cărți 
din literatura tehnică, specifi
ca locului de muncă).

★
Trecem prin rețeaua mira

culoasei metamorfoze a feno
lului. Pentru ca să ajungem la 
relon, produsul finit care 
îndreaptă 
fabrici ’ 
dite pe 
sătoria 
cotajul 
fecții 
Ghimbav, Timișoara ș a.) par
curgem o adevărată vale a po
limerilor, domțmată de culoa
rea albă a cristalelor sticloa
se ale firelor și fibrelor sinte
tice.

Cota întîi a relonului — 
secția monomer, producătoa
rea caprolactamei. In secția A 
lucrează 64 de tineri. Princi
pala lor sarcină este respec
tarea normelor procesului teh
nologic al caprolactamei. Fie
care operație este o metamor
foză complexă, ducînd în cele 
din urmă la obținerea produ
sului pur, conform parametri
lor stabiliți.

se 
spre numeroasele 

prelucrătoare răspîn- 
tot cuprinsul țării (Țe- 
Panduri, Adesgo, Tri- 
roșu, Fabrica de con- 

București, Buhuși,

formația locală Știin
ța și lidera clasamen
tului Rapid Bucu
rești, precum și pe 
cel de la Arad dintre 
U.T.A. și Steaua.

In Capitală, pe 
stadionul Dinamo 
wr'- divTMrtu partida 
dintre. Dinamo Bucu
rești și Siderurgistul 
Calați. Iată celelalte

9 Duminică înce- j 
pe returul celei mai ; 
populare competiții i 
sportive din țara 
noastră — campio- i 
natul republican de 
fotbal pentru echi
pele de categoria A. i 
Etapa inaugomiă-mo- ' 
gramează rrfFc.iuri in- < 
teresante, dintre care ; 
remarcăm pe. cel de (---- ... ___
la Craiova dintre întîlniri: Steagul Ro-

fu Brașov—Știința Ti
mișoara ; Farul Con
stanța—C.S.M.S. Iași; 
Petrolul Ploiești-—Di
namo Pitești; Crișul 
Oradea—Știința Cluj.

• Ieri la Cannes a 
avut loc tragerea la

Wae Tilulescu
Joi a avut loc în sala mică 
Palatului Republicii Socia-a 

liste România sesiunea come
morativă prilejuită de împli
nirea a 25 de ani de la înceta
rea din viață a lui Nicolae 
Titulescu, organizată sub aus
piciile Ministerului Afacerilor 
Externe, Academiei, Ministe
rului Învățămîntului și Aso
ciației de drept internațional 
și relații internaționale.

Au fost prezenți Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Măneseu, ministrul 
afacerilor externe, Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, 
Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției,

acad. lorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei, Athanase 
Joja, președintele Comisiei 
naționale pentru U.N.E.S.C.O., 
și prof. univ. Takacs Ludovic, 
membri ai Consiliului de Stat, 
membri ai conducerii unor 
ministere, ai Academiei și al
tor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, profesori 
universitari, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe și din alte insti
tuții de stat, reprezentanți ai 
presei române și străine, stu- 
denți, un numeros public.

La sesiune au luat parte 
rude și prieteni ai lui Nicolae 
Titulescu.

Au asistat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

u r t
sorți a semifinalelor 
„Cupei campionilor 
europeni" și a „Cupei 
Cupelor" la fotbal. In 
„Cupa campionilor 
europeni" se vor întîl- 
ni: Manchester Uni
ted cu Partizan Bel

grad și Internazionala 
Milano cu Real Ma
drid. In „Cupa Cupe
lor" Celtic Glaskow va 
juca contra lui Liver
pool iar West Ham 
United contra Borus- 
siei Dortmund.

® In optimile de 
finală ale turneului 
internațional de tenis 
de cîmp de la A-

lexandria, campionul 
României Ion Țiriac 
l-a învins cu 6-0, 6-1 
pe cehoslovacul la- 
vorski. O surprinză
toare victorie a re
purtat jucătorul so
vietic Lihaciov, care 
l-a eliminat cu 1-6, 
7-5, 6-3 pe Graebnet 
(S.U.A.).

(Ager preș)

„Lectura" tabloului de co
mandă cere în primul rînd o 
concentrare maximă, atenție 
de o intensitate excepțională, 
sprijinită bineînțeles de te
meinica pregătire profesională. 
Asemenea însușiri deprinse 
printr-o muncă perseverentă 
le au tineri ca Pancu Constan
tin 23 de ani, operator la Fa
brica de sulfat de hidroxila- 
mină, elev în clasa a IX-a la 
seral, Prujoiu Petre, 20 de ani, 
operator la distilarea caprolac- 
tamei, Curcă Victor, operator 
la faza de transpoziție.

Cota a doua a relonului — 
secția poliamid. Aici se obține 
polimerul din care izvorăsc ca 
prin niște site de excepționa
lă finețe albele fire și fibre 
de relon. Din cei 208 munci
tori, 180 n-au împlinit încă 30 
de ani, iar 140 sînt uteciști. 
Ca pretutindeni, aici mai mult 
de jumătate din dirijorii pro
ceselor chimice, sînt tineri. In 
anul 1965 întreaga secție a 
fost fruntașă pe combinat.

Cota a treia a relonului — 
secția textilă. Firele se întind, 
se răsucesc, rotindu-se alb pe 
bobine. Dintre cele 900 de tex- 
tiliste peste 400 sînt membre 
ale organizației U.T.C. Șeful 
secției, inginerul R. Căciularu. 
ne vorbește despre munca și 
realizările tinerilor care lu
crează aici. Toți membrii or
ganizației U.T.C. au fost an
trenați în întrecerea socialistă,. 
cei mai mulți obținând rezul
tate valoroase, situîndu-se în 
primele rânduri ale luptei pen
tru calitatea produselor.

*
Odată cu ultimii muncitori 

de la Uzina de fibre sintetice 
din Săvinești, parcurgem cei 
cîțiva kilometri care ne des
part de orașul Piatra Neamț. 
Imaginea vechii așezări stră
juite de muntele Pietricica

a ambasadorului UJ. Ctaieze la Bucuiești 
rugat pe .ambasador să trans
mită din partea Consiliului 
de Stat, a 'Consiliului de Mi
niștri, a poporului român și a 
sa personal, calde salutări pre
ședintelui republicii, Liu Sao- 
ți, Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze și în
tregului popor chinez.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că oamenii mun
cii din Republica Socialistă 
România se bucură sincer de 
realizările Republicii Popu
lare Chineze în toate domenii
le vieții economice, culturale, 
tehnico-științifice și nutresc 
sentimente de profundă stimă 
și sinceră prietenie față de e- 
roicul popor chinez, 
struiește cu succes s 
sub conducerea Partidului Co
munist Chinez. Poporul român 
urează din inimă 1 
chinez prieten, noi și tot mai 
mari succese în munca plină 
de elan, pentru înflorirea pa
triei sale.

Sîntem bucuroși să sublini
em — a spus în continuare 
președintele Consiliului de 
Stat .— că între țările noastre 
s-au statornicit relații de pri
etenie și colaborare bazate pe 
principiile egalității în drep
turi, respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării frățești și 
avantajului reciproc, care se 
adîncesc și se lărgesc conti
nuu, spre binele ambelor noas
tre popoare, în interesul cau
zei socialismului și apărării 
păcii în lume.

în încheiere, președintele 
. Conșiliyluț de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
urat ambasadorului Republi
cii’ Populare Chineze succese 
în îndeplinirea misiunii ce i-a 
fost încredințată, asigurîndu-1 
că șe va bucura de tot spriji
nul, și ăjiit.orțfl Consiliului de 

și

La 17 martie, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Chineze la București, Tzen 
Iun-ciuan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze a ex
primat, în numele poporului 
și guvernului chinez și al pre
ședintelui Liu Sao-ți, înalta 
lor considerație și călduroase 
salutări pentru poporul și gu
vernul român și președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica.

Subliniind că, între poporul 
chinez și poporul român s-a 
statornicit o prietenie profundă 
și de nezdruncinat în cursul 
îndelungatei lupte revoluțio
nare, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze a remarcat 
că în ultimii ani relațiile de 
colaborare și întrajutorare 
dintre țările noastre în dome
niile politic, economic, cultu
ral și tehnico-științific, au cu
noscut o dezvoltare multilate
rală și rapidă. El și-a expri
mat profunda convingere 
acestea se vor consolida 
dezvolta tot mai mult.

Relevînd realizările obținute 
sub conducerea Partidului Co
munist Român în opera de 
construire a socialismului și 
încrederea cu care poporul 
român luptă pentru realizarea 
noului plan cincinal, pentru 
înflorirea și pe mai departe a 
României, ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze a 
spus : „Poporul chinez se bucu
ră din inimă de succesele ob
ținute de poporul frate român 
și-i urează, în mod sincer, să 
obțină necontenit succese și 
mai mari în consolidarea și 
dezvoltarea cuceririlor revolu- Stat,'al guvernului român 

ai său personal.
După ceremonia prezentării 

scrisorilor de acreditate, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a ayut o convor
bire cordială cu ambasadorul 
Republicii Populare Chineze, 
Tzen Iun-ciuan.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii 
Populare Chineze a fost înso
țit de membrii ambasadei.

(Agerpres)
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RĂSCOALA — cinemascop — 
icompletare Țara Hațegului).

rulează la Fatria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15).

FOST CINDVA HOȚ — 
rulează la București (orelo 
8,30; 11, 13,30; 16; 18,30;
21), Modern (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Fe
roviar (orele 8,45; 
13,45: 16,15; 18,45;

FIFI ÎNARIPATUL 
rulează la Republica 
9; 11; 13; 15; 17; 19;

BEATA 
gravul

rulează la Excelsior (orel< 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45] 
21).

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

MIZERABILII — (seriile I șl a II-a) --- .

A

11,15;
21,15).

(orei»
21,15).

Pîrvu Mutu-Zu-

cinemascop
(orels 
18,30;
8,45;

18,45;

— Mamzelle Chariot 
rulează la Cinematica (ore
le 12,30)

MAI FRUMOASĂ 
rulează Ia Capitol 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 
21).

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

S-A ÎMTÎMPLAT

CEA

CUCE
BABY JANE ?

rulează la Central orele 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).

ARȘIȚA — cinemascop — Tîr- 
guri și iarmaroace

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; ț8,15; 20,30), în
frățirea între popoare (ore
le 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

EXPRESUL PARIS—MUN-
CHEN — Scoarțe populare 

rulează la Union (orele 15i 
17; 19; 21).

ției socialiste, în desăvîrșirea 
operei de construcție socialis
tă".

în încheiere, ambasadorul a 
arătat că în misiunea sa în 
Republica Socialistă România 
nu va precupeți nici un efort 
pentru consolidarea și dezvol
tarea și pe mai departe a pri
eteniei frățești dintre poporul 
chinez și poporul român și a 
colaborării strînse dintre cele 
două țări.

în răspunsul său, președinte
le Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a exprimat sincere mul
țumiri pentru cuvintele prie
tenești și urările rostite la a- 
dresa poporului român și a

Cadru din Ulmul 
In pustiul Patagoniei*

Primiri la Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Elveției la 
București, Charles-Albert Du
bois.

In aceeași zi președintele

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Suediei la București, Oîof 
Gustav Bjurstrom.

La primiri a fost de față 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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Intreprinderea Optică Română. Linia de probă a aparatului„Denteor“ pentru cabinetele stomatologice

«O

hIII B

ește dizolvată în noua urba
nistică a orașului.

Pe lingă perspectivele ur
banistice pe care le are orașul 
(se proiectează construcția 
noului cartier Pietricica pre
văzut în prima fază cu con
struirea a 950 de apartamente, 
a încă 2 cinematografe avînd 
peste 1 000 de locuri ca și un 
impunător hotel 
primăvara nu 
dit aici tot atît 
în alte părți, 
plantare a puieților și arbuș
tilor ornamentali a înscris în 
agenda muncii patriotice efec
tuate de tineri, plantarea pri
milor 3 000 de puieți din cei 
7 000 cîți vor fi sădiți în a- 
ceastă primăvară. Munca pa
triotică este doar un aspect 
din realizările celor 8 000 de 
uteciști din Piatra Neamț. 
Cîmpul afirmării atributelor 
lor tinerești, este în primul 
rînd activitatea de producție. 
4 500 de uteciști sînt cuprinși 
în întrecerea socialistă. Ca ur
mare a unei munci politice 
mai susținute, a creșterii con
științei utilității lor sociale, 
din rîndurile lor peste 600 de 
tineri au primit insigna de 
fruntaș în întrecerea socia
lista. Lazăr Elena (Uzina de 
fire și fibre sintetice), Marin 
Nicolae (Reconstrucția). Florea 
Lupu (Combinatul chimic de 
îngrășăminte azotoase), Moca- 
nu Nicolae (Întreprinderea 
mecanică Ceahlăul), Miron 
Gheorghe (Metalochimica), 
Carp loan (Fabrica de hîrtie 
„Comuna din Paris") sînt doar 
cîteva nume cu care 
drește organizația U.T.C. 
orașului. Alți tineri și-au 
scris numele în mișcarea 
inovații și raționalizări: 
anul trecut din cele 115 pro
puneri prezentate cabinetului 
tehnic, 42 au fost deja aplica
te, realizîndu-se economii

turistic. Deși 
s-a dove- 

de grăbită ca 
acțiunea de

se mîn-
a 

în
de 
în

PINGUINUL — Vizita condu
cătorilor de partid și de stat 
Li regiunea Crișana — Plasma 

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 — Pictorul 
din Praga — în costum de 
scafandru — Deasupra pămîn- 
tului — Maestrul boxează — 
Politețe ?

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—12 în continuare).

PROCESUL ALB
rulează la Giulești (orele 
15; 17,45; 20,30), Arta (ore
le 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

CATIFEAUA NEAGRĂ — Vi
zita ,__
și de stat în regiunea Crișana

în

conducătorilor de partid

rulează la Dacia (orele 9,30 
—13,45 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30).

PROCESUL DE LA Nt'RN- 
BERG — ambele serii

rulează la Cosmos
16; 19,15), Moșilor 
15,30; 19,15).

CLOCOTITORI —

(orele 
(10,30;

Poli-ANI 
tețe ?

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

WINNNETOU — cinemascop 
(seria a II)-a) — Ceramica
din Oboga — Arme ale cu
noașterii — Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în 
regiunea Banat

i la Bucegi 
12,15; 15;
Tomis 

13,45; 
Melodia 

14,30;

postcalculate de peste 2 mi
lioane lei, iar antecalculate 
peste 4 milioane lei.

★
Congresul al IV-lea 

U.T.C. este întâmpinat de 
nerii pietreni pe lingă impor
tantele realizări în producție 
și cu o serie de acțiuni instruc- 
tiv-educative. Săptămîna tine
retului, organizată de comite
tul orășenesc U.T.C. în colabo
rare cu consiliul local al sin
dicatelor și consiliul orășenesc 
U.C.F.S. a prilejuit o serie de 
manifestări la care au parti
cipat mii de tineri. In una din 
zilele acestei săptămîni, peste 
6 000 de tineri au învățat nu
meroase cîntece și poezii pa
triotice. Emisiunea „Tinerețea 
ne e dragă" prezentată la sta
ția de radioficare a orașului, 
simpozionul literar „Figuri de 
comuniști în literatură" au 
fost primite cu mult interes 
de către tineri.

de

al 
ti-

Cind ați dansat

ultima oară ?
(Urmare din pag. 1)

— Noi sîntem printre cei 
cu noroc, ne-a spus Nicolae 
Gheorghe și Stanciu Gheor
ghe. De cînd sîntem în Slatina 
am fost invitați o singură 
dată la dans la Casa de cul
tură la o seară a tineretului 
unde era foarte aglomerat și 
n-am prea dansat. Ar fi mai 
bine să organizăm seri de 
dans la noi la uzină Ne-am 
cunoaște mai bine, s-ar crea 
o atmosferă mai plăcută în

colectiv, s-ar înfiripa priete
nii.

Iată, dar, că nu am găsit 
„confirmată" părerea celor 
responsabili cu organizarea 
distracției tinerilor de la U- 
zina din Slatina și, bineînțe
les, și a membrilor comitetului 
U.T.C. Explicația este alta: 
din cauza inexistenței unei 
vieți culturale, tinerii aproape 
au încetat să mai creadă în 
posibilitatea organizării seri
lor distractiv-educative ! Ele 
au devenit, din cauza celor ce 
răspund de pregătirea lor, un 
vis mult prea temerar, chiar 
și pentru cei mai optimiști.

Ce se întîmplă în alte locuri 
din oraș ? Ce explicații ni se 
vor mai da ?

Poposim la întreprinderea 
„Steaua Roșie".

— Acum doi ani se organi
zau seri pentru tineret la noi 
în întreprindere cu programe 
artistice interesante, cu dans. 
Așteptam cu multă nerăbdare 
aceste seri, își amintește tî- 
năra Zincă Stela. Dar de 
atunci nu s-a mai organizat 
nimic — continuă tînărul Bog- 
dăreanu Ștefan — și cam de 
atunci nici noi n-am mai dan
sat ; se spune că nu este voie 
să organizăm dans în sala în
treprinderii.

— Nu ni se dă voie moti
vează tovarășul Virgil Sma- 
randache, secretarul comitetu
lui U.T.C.

Dar asta, bineînțeles, este 
un fel de a scăpa de insisten
țele tinerilor care cer organi
zarea timpului liber în mod 
plăcut și instructiv. Aici exis
tă cea mai frumoasă și spați
oasă sală din oraș, pe care co
mitetul U.T.C. și comitetul 
sindical ar putea s-o foloseas
că pentru organizarea unor 
activități bogate atît pentru 
tineri, cît și pentru vîrstnici.

în întreprindere există și o 
formație de muzică, există și 
un pick-up, dar este deocam
dată mai mult un obiect 
folosință „personală" 
ponsabilului cultural.

La întreprinderea 
dustrie locală am

al
de

reș

in-de 
înțîlnit 

aceeași situație. Există sală, 
muzică, 200 de tineri dornici 
să danseze. Singura absență 
din această enumerare 
este... preocuparea comitetu
lui U.T.C !

— Am dansat ultima oară 
în trimestrul I, ne-a spus și 
eleva Profeanu Elena, clasa a 
Xl-a B de Ia Liceul nr. 1. Reu
niunile noastre sînt foarte 
frumoase, se organizează con
cursuri : „Cel mai bun recita
tor", „Cel mai bun solist", 
montaje literar - muzicale, 
„Dansul cărților" și alte acti
vități care atrag elevii. Se or
ganizează însă cam rar.

— La școala noastră se or
ganizează de obicei o singură 
reuniune pe an pentru toți cei 
trei ani de studii (600-700 de 
elevi). In anul I n-ai voie să 
mergi la reuniune, în anul al 
doilea trebuie să-i lași pe cei 
mari să danseze, iar în anul al 
treilea la reuniuni dansezi 2-3 
dansuri pentru că în școală 
sînt puține fete, ne-au decla
rat elevii Matei Gheorghe, Pe
trescu Gabriel și alții de la 
școala de mecanici agricoli. 
Cînd am vrut să organizăm 
asemenea reuniuni în colabo
rare cu alte școli am fost în
tâmpinați cu un refuz catego
ric : elevelor liceelor, de pildă, 
nu li se dă voie să meargă la 
reuniunile de la școala de me
canici agricoli, deși aici se or
ganizează reuniuni interesan
te, cu programe artistice atră
gătoare, cu muzică bună.

în discuțiile noastre cu ti
nerii și îndeosebi cu elevii a 
revenit cu insistență ras-

,Nu știm să dansăm. I 
putea învăța?" ■

I
I
I
I
I.

punsul: „1
Unde am putea învăța ?

Iată încă o întrebare, 
cearcă cineva să-i dea 
puns ?

N-am 
mare din 
orășenesc 
bui, așa cum este și firesc, să 
se ocupe mai îndeaproape de 
a da răspuns cerințelor atît 
de întemeiate ale tinerilor, să 
utilizeze măsuri mai eficace 
care să ducă la mai buna or
ganizare a timpului lor liber.

în- 
răs-

auzit nici o confir- 
partea comitetului 

U.T.C., care ar tre-

rulează 
9,30; 1
20,45), 
11,30;
20,30), 
12,15;
21,15).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — O vî- 
nătoare neobișnuită — Gara 

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

DEPĂȘIREA — Și acum... 
puțină gimnastică

rulează la Flacăra (orele 
13; 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).
JONES — Vizita con-

(orele 
18; 21), 

(orele 9,15; 
16; 18,15;
(orele 10; 
16,45; 19;

TOM
ducătorilor de partid și de stat 
in regiunea Crișana — Sărbă
torirea Unirii Principatelor 
Române

rulează Ia Miorița (grele 
9,30; 12,15; 15; 18; 21),
Pacea (orele 11,30; 15;
17,45; 20,30).

In întâmpinarea
Congresului U. T. C.

(Urmare din pag. I)

lor. .Pînă acum, s au 
crări complete pe o 
de 5 000 hectare.

ft Tineretul din
București întimpină cel
IV-lea Congres al U.T.C. cu ini
țierea a numeroase acțiuni. La 
Tr. Măgurele, spre exemplu, a 

. avut loc de, aurind un schimb 
de experiență între organizații
le U.T.C. de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din loca
litate și Combinatul de îngrășă
minte chimice Craiova pe 
tema Forme și metode folo
site de organizațiile U.T.C. 
pentru mobilizarea tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan". 
Un asemenea schimb de expe
riență a avut loc și la G.A.S. 
Uzunu, între tinerii mecaniza
tori de aici și cei de la S.M.T. 
Călugăreni.

In comunele raionului Roșiorii 
de Vede se desfășoară în aces
te zile concursul de cîntece și 
poezii despre patrie și partid, 
precum și concursul fotografi
lor amatori, pentru întocmirea 
albumului „Imagini din viața și 
munca tineretului din raion".

Inițiative valoroase au avut

făcut lu- 
suprafață

regiunea 
de-al

aproape 
la ame- 
din fata 
agricole 
la repa-

și tinerii din celelalte raioane 
ale regiunii. La Slobozia, peste 
300 de tineri au plantat cîteva 
mii de puieți în punctul numit 
— Cotul lui Drăgan. La Călărași, 
în aceeași zi, peste 500 tineri 
au lucrat la amenajarea stadio
nului din localitate, iar în raio
nul Drăgănești Vlașca, 
2 500 tineri au muncit 
najarea spațiilor verzi 
sediilor cooperativelor 
și sfaturilor populare, 
rarea drumurilor.

® Tinerii din regiunea Ma
ramureș aduc o contribuție pre
țioasă la activitatea obștească. 
Peste 3 milioane lei însumea
ză valoarea lucrărilor executate 
de ei pentru înfrumusețarea sa
telor și comunelor, iar cantita
tea de fier expediată anul a- 
cesta oțelăriilor depășește 1 000 
de tone. O muncă la fel de 
rodnică desfășoară tinerii ma
ramureșeni și pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare, deschise 
în raioanele Cărei, Satu Mare, 
Oaș și Cehul Silvaniei, ca și pe 
terenurile în pantă sac slab 
productive, unde au plantat 
pomi fructiferi — în trimestrul 
în curs — pe o suprafață de 
30 de hectare.



i
n „Scinteia tineretului" nr. 5221 și 5233 au fost 
publicate două ample articole ale tovarășilor 
CONSTANTIN SCARLAT ministrul industriei 
chimice, și MIHAI MARINESCU, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, cu privire Ia 
diversele aspecte pe care le cuprinde pregătirea 
profesională a cadrelor din aceste importante ra
muri ale industriei.

După cum era și firesc, problemele ridicate în
articolele publicate, precizările și observațiile — unele cu 
adresă exactă — au suscitat un viu interes în rîndurile con
structorilor de mașini și ale chimiștilor. La ancheta între
prinsă de ziar, 
conducători de întreprinderi, specialiști, organe ale U.T.C. 
s-au referit în ‘ '
derea asimilării noilor produse și tehnologii prevăzute pentru 
acest an.

Publicăm în numărul de azi o parte dintre răspunsurile 
primite.

cei mai mulți dintre interlocutorii noștri —

mod deosebit la pregătirea tinerilor în ve-

I
III
I
I 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
NIVELUL TEHNICII MODERNE

fa/ directe 9 Esențial: studiul 
de perspectivă

Să întrebăm

La. Șantierul naval Galați, 
ciclul lung de fabricație al na
velor nou asimilate impune 
pregătirea cadrelor pe etape. 
După cum se știe, anul trecut 
a început construcția pro
totipului cargoului mineralier 
de 12 500 tdw, iar de la înce
putul acestui an a cargoului de 
cherestea modernizat.

Evident construcția acestor 
nave trebuie realizată cu 
mare precizie, cu un consum 
minim de metal. Intervin, 
deci, probleme dificile de teh
nologie La partea a doua a 
construcției corpului cargoului 
de 12 500 tdw, și la con
strucția vasului pentru che
restea s-a aplicat pentru pri
ma dată în șantierul nostru 
debitarea automată după tra
saj fotooptic. Pregătirea ca
drelor este etapa hotărîtoare 
în cadrul măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite în 
scopul aplicării noului sistem 
de lucru. Cum am procedat ?

Din rîndul trasatorilor au 
fost selecționați oamenii cei 
mai bine pregătiți.

O parte au fost trimiși la 
specializare în întreprinderi 
cu tradiție în construcția va
selor de acest fel. Ceilalți, 
plus șase desenatoare, au ur
mat un curs de însușire a 
noii meserii, în care, pe lingă 
elementele noi de geometrie 
descriptivă, geometrie anali
tică, fizică, fotografie etc., au 
învățat și tehnologie pură și 
noțiuni de planificare, fapt 
care le-a asigurat o calificare 
superioară maistrului de ate
lier.

Noua metodă de trasaj a 
fost introdusă începînd de la 15 
decembrie 1965. Schimbarea 
tehnologiei de trasaj a impus 
schimbări și în atelierele pro
ductive. Peliculele fotografice, 
care reprezintă așezarea dife
ritelor piese pe foaia de ta
blă, sînt utilizate în trei fe
luri : prin copiere la mașina 
automată de debitare, prin 
proiecție cu ajutorul unui apa
rat instalat intr-un turn spe
cial amenajat (muncitorii 
marcînd pe tablă urma proiec
tată), sau prin mașina de de
bitat prin coordonate.

In acest scop, muncitorii au 
fost specializați în mod cores
punzător. La mașina electro
nică de debitat prin copiere 
au fost repartizați trei dintre 
cei mai buni sudori cu flacără 
oxiacetilenică. Ei au fost in- 
struiți atît teoretic cit și prac
tic. Știu acum să regleze ma
șina, să o folosească cu ran
dament maxim. Mecanicul ți 
electricianul care se ocupă de 
întreținerea mașinii au parti
cipat la montaj alături de spe

cialiștii firmei furnizoare, cu- 
noscînd astfel toate particu
laritățile noului agregat.

Pentru ca toți muncitorii 
din atelierul de confecționat 
să cunoască noile procedee de 
trasaj, debitarea și mașinile 
utilizate — chiar dacă nu lu
crează efectiv la ele — și 
pentru a-i acomoda cu noută
țile apărute în tehnologia de 
lucru în urma introducerii 
noii metode, a fost organizat 
un curs de ridicare a califi
cării. Aici aș vrea să subliniez 
că metoda adoptată a fost im
pusă de condițiile de lucru, de 
cerințele producției. De obi
cei, cursurile de ridicare a 
calificării aveau loc o dată la 
două săptămîni. De data a- 
ceasta, cursul s-a ținut de 
două ori pe săptămînă sub 
directa conducere a ingineru
lui șef Ștefan Drugescu și în 
șase săptămîni oamenii au fost 
inițiați în cunoașterea noului 
procedeu.

De o eficiență deosebită s-a 
dovedit apoi contactul direct 
dintre trasatori — care for
mează nucleul de specialiști 
în ceea ce privește noua me
todă — și ceilalți muncitori. 
Ulterior am utilizat această 
cale de pregătire și pentru 
maiștri și dispeceri. S-a mers 
îndeosebi pe demonstrația 
practică, la mașină, explicații
le fiind date pe loc la unul- 
doi oameni, Este calea di
rectă care dă cele mai 
bune rezultate atunci cînd 
trebuie rezolvate probleme 
imediate. îmbunătățirile pro
puse în aceste discuții de 
muncitori și maiștri pentru 
asigurarea stabilității tablei 
în timpul proiecției din turn 
— factor esențial în asigura
rea preciziei de trasaj — ca
litatea și productivitatea înal
tă realizată la debitare, ne în
tăresc convingerea că meto
dele folosite pentru pregăti
rea „în mers" a oamenilor au 
fost bine alese. In viitor, pe 
măsură ce vor apare și cele
lalte proiecte, vom trece la 
pregătirea corespunzătoare a 
cadrelor care vor participa la 
execuția acestor nave moderne.

Se impune o precizare. Pre
gătirea profesională nu tre
buie să îmbrace forme rigide. 
De altfel, dacă studiezi 
cu atenție desfășurarea pro
ceselor tehnologice acestea 
înseși îți indică direcția în 
care trebuie orientată pregă
tirea profesională pentru ca 
problemele să fie rezolvate la 
timp și eficient.

Ing. PANAIT MELISARATOS 
director general al Șantierului 

naval Galați

în acest an uzina noastră are ca 
obiectiv important omologarea și 
pregătirea fabricației de serie a 
unor produse de înaltă tehnicitate, 
cu performanțe superioare, ca in- 

- stalația de foraj 4 DH-125, instala
ția de prevenire a erupțiilor la 700 
de atmosfere și altele. După cum 
este și firesc, pînă la lansarea lor 
în fabricația de serie se cer a fi 
puse la punct foarte multe detalii. 
Aceasta cere din partea inginerilor 
și tehnicienilor, mai ales a celor 
din sectoarele de concepție, o ac
tivitate susținută de cercetare, o 
amplă documentare tehnică.

Sînt folosite mai multe căi : stu
dii bibliografice — care sînt co
mandate la I.D.T. sau la Centrul 
de documentare al ministerului, 
cercetarea modelelor de referin
ță, valorificarea experienței pro- 
iectanților. Sectorul de proiectare 
este împărțit pe specialități. Pen
tru a cuprinde toate problemele, 
fiecare tip de publicație — pe 
specialități — este dirijat către in
ginerul ce! mai bine pregătit în 
domeniul respectiv. Proiectantul, 
sesizînd o chestiune importantă, o 
studiază și propune ce trebuie fă
cut. în fișa pe care o completea
ză, el dă indicații cu privire la 
procedeul, metoda sau perfecțio
narea descrisă, la oportunitatea a- 
plicării în uzină, propune studiul 
tehnico-economic, experimentarea 
sau chiar asimilarea unui produs 
sau a unei game de produse.

Aceste propuneri sînt dezbătute 
apoi în Consiliul tehnico-științific 
a! uzinei. Dacă propunerile sînt a- 
probate, se trece la aprofundarea 
problemei : este cerută documen
tația suplimentară, se include re
zolvarea ei în planul de lucru al 
serviciului -respectiv. Documentația 
suplinientară' este studiată de între
gul colectiv care participă la pro
iectarea noului produs. In timpul 
proiectării se ține o permanentă 
legătură cu exploatarea. Bogata 
experiență a specialiștilor care ex
ploatează utilajele uzinei noastre, 
discuțiile cu ei, au constituit în
totdeauna un bun prilej de acumu
lare a noi cunoștințe de către pro- 
iectanți. Proiectul tehnic întocmit 
în prima formă este analizat și cu 
inginerii din grupa de urmărire a 
comportării produselor în exploata
re, care, de regulă vin cu obser
vații Și propuneri prețioase.

Aceasta-i principala cale adopta
tă pentru pregătirea proiectanților 
în vederea asimilării produselor 
noi. Dar nu singura. Pentru a ușu
ra studiul documentației, condu
cerea uzinei a luat măsurile ne
cesare ca 25 de ingineri și tehni
cieni proiectanți să învețe limba 
engleză

De la întocmirea proiectului teh
nic și pînă la lansarea produsului 
în fabricație de serie, diferite sub- 
ansamble sînt îmbunătățite, atît 
din punct de vedere constructiv 
cît și tehnologic. Pentru ca abso
lut toți proiectanții să fie la cu
rent cu noutățile pe care le pre
zintă noile utilaje, a fost organi
zat un curs de specializare a cărui 
tematică urmărește tocmai prezen
tarea amănunțită a noilor produse. 
Iată cîteva din temele studiate Ia 
acest curs : ,,Instalația 4 DH-125 : 
caracteristici, performanțe, soluții 
de proiectare" j „Calculul și con
strucția pompelor de noroi de 
mare putere", „Transmisii hidro
statice și utilizarea lor în uzină la 
construcția utilajului petrolier" 
etc. După fiecare ședință se indică

materialul bibliografic, sînt expuse 
și sînt explicate standardele noi, 
care au tangență cu problema dez
bătută.

Cu toate eforturile depuse de 
conducere, de șefii de ateliere de 
proiectare sau de șefii secțiilor 
productive, ca toate cadrele tehni- 
co-inginerești să fie pregătite co
respunzător, față de nivelul la 
care se cer a fi construite utila
jele noastre, mai avem încă multe 
de făcut. Noi nu putem oferi oa
menilor o documentare de perspec
tivă. posibilitatea unei cercetări de 
perspectivă. în această direcție aș 
avea de făcut o seamă de obser
vații cu privire la legătura dintre 
Institutul de proiectări și cercetări 
utilaj petrolier (I.P.C.U.P.) și uzi
na noastră. Noi nu am reușit pină 
acum să realizăm o întrepătrunde
re a diverselor probleme de (Con
cepție și realizare a produsului, fi
indcă lipsește aproape cu desăvîr- 
șire informarea reciprocă. în țară 
sînt cîteva uzine care produc uti
laje petroliere, dar acestea lucrea
ză dispersat, I.P.C.U.P. nereușind 
să le cuprindă pe toate, să fie cu 
adevărat coordonator al activității 
de introducere a noului în tehni
ca de foraj și extracție. Acest lu
cru se datorește în primul rînd 
faptului că aparținem de două mi
nistere diferite — respectiv, Mi
nisterul Petrolului și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini
— fapt pe care nu-1 consider nor
mal. Asigurarea unei conduceri ci
nice a unităților de cercetare, de 
proiectare și de producție a utila
jului petrolier ar oferi posibilitatea 
efectuării unor studii și pregătiri 
de perspectivă, ar crea posibilita
tea introducerii mai rapide a nou
lui In. acest domeniu de activitate.^

Pe de altă parte, avînd în vede
re că majoritatea cadrelor noastre 
de specialitate sînt tinere, organi
zația U.T.C. poate contribui cu mai 
multă competență în crearea unui 
climat favorabil studiului. Mă fac 
ecoul unor propuneri venite din 
rîndul inginerilor sugerînd organi
zației U.T.C. să studieze formele 
cele mai potrivite pentru a stimula 
pe tinerii specialiști să trimită mă
car o dată pe semestru un mate
rial unei reviste de specialitate. 
Cadrele inginerești din uzina noa
stră scriu încă puțin publicațiilor 
tehnice ; asta înseamnă că studia
ză puțin, în afară de ceea ce li 
se oferă prin diferite forme de 
pregătire. Organizația U.T.C. de 
la proiectări ar putea iniția diferi
te acțiuni de verificare a cunoștin
țelor pe care le-ar putea denumi
— să zicem — „3 întrebări — 3 
răspunsuri". Trei proiectanți s-ar 
angaja să dea răspunsurile la pro
blemele puse și apoi să le prezinte 
peste 2—3 săptămîni tuturor tineri
lor din organizație. Sînt multiple 
posibilitățile prin care se poate ac
ționa în sprijinul pregătirii cadrelor 
tehnice. Organizația U.T.C. are po
sibilități, experiență pentru a depăși 
stadiul la care a rămas cam de 
mult timp — mobilizarea tinerilor 
la diferite forme de pregătire — 
pentru că numai atît, la ceea ce 
se cere în prezent inginerilor și 
tehnicienilor, e prea puțin.

Ing. C. MARINESCU 
director tehnic al Uzinei 

„1 Mai" Ploiești

și pe
Anul acesta uzina noastră 

va produce pentru prima dată 
motoare Diesel de 1 250 c.p. 
pentru locomotiva Diesel hi
draulică. în asimilarea lui pe 
lingă, punerea la punct a do
cumentației tehnice, a pregă
tirii tehnologiei de fabricație 
era, firește;. necesară și o pre
gătire corespunzătoare a mun
citorilor. Și, cum cea mai 
mare parte dintre ei sînt ti
neri, comitetul U.T.C. al 
secției a considerat ca una 
din principalele sale sarcini 
inițierea unor măsuri care să 
vină direct în sprijinul tine
rilor pentru a putea să-și în
sușească caracteristicile nou
lui produs.

Nu era primul pe care-1 a- 
similam în fabricație. De 
aceea și de data aceasta 
am recurs la vechea meto
dologie. După ce tehnolo
gia noului produs a fost 
primită în secție s-a făcut 
sortarea reperelor în funcție 
de complexitatea lor. Apoi, pe 
grupe de lucrări s-a trecut la 
explicarea noii tehnologii. La 
sfîrșitul acestui ciclu de lecții 
am făcut, cu ajutorul specia
liștilor, un sondaj pentru a ve
dea măsura în care a fost în
sușită noua tehnologie de fa
bricație. Atît cît trebuia să 
cunoască pentru executarea 
corectă a reperelor, tinerii po
sedau cunoștințe teoretice su
ficiente. De altfel, rezultatele 
pe care le-au obținut ulterior 
în producție au confirmat con
cluziile noastre.

Considerasem acțiunea ini
țiată în această direcție în
cheiată. Pornind însă de la 
ideea că și în continuare vom 
asimila noi produse, ne-am 
propus să mergem mai de
parte și să stimulăm gîndirea 
tehnică a tinerilor. Mijloacele 
cele mai potrivite ni s-a părut 
a fi organizarea unor con
cursuri : „Cine știe meserie dă 
produse de calitate", pentru 
lăcătuși, strungari, montori, și 
celelalte meserii, formă, care 
așa cum arată propria noastră 
experiență dezvoltă la tineri 
gustul pentru citirea literatu
rii de specialitate, îi ajută 
să-și lărgească orizontul teh
nic. La întocmirea tematicii 
ne-am gîndit să cerem și pă
rerea unor tineri cu mai mul
tă experiență. ,,, „

In primul rînd tinerii no-au . 
atras atenția și pe bună drep
tate, că am făcut foarte puțin 
pe linia informării lor cu nou
tățile tehnice. „Avem în sec
ție, spunea Gheorghe Covalin, 
ingineri și tehnicieni foarte 
pricepuți. Ar fi bine ca comi
tetul U.T.C. cu ajutorul lor să 
organizeze periodic informări 
cu ultimele realizări din teh-

tineri
nica modernă în materie de 
motoare". Iar Eugen Călin du- 
cînd mai departe ideea a spus: 
„Sînt foarte bune instructa
jele tehnice făcute de specia
liști. Ele răspund unor cerințe 
imediate ale producției. Dar a 
-te limita numai la atît în
seamnă să îngustezi pregăti
rea profesională a oamenilor, 
în acest caz învățăm cum să 
executăm corect operațiile la 
reperul pe care-1 lucrăm. Dar 
nu avem viziunea de ansam
blu a produsului Pentru mo
torul Diesel ar fi bine ca spe
cialiștii să întocmească o car
te tehnică a lui care ar fi u- 
tilă și celor de la prelucrări și 
celor de la montaj".

Mihai Frențin a spus că for
mele de pregătire profesională 
pot fi foarte bine folosite și 
pentru dezvoltarea răspunde
rii personale în muncă. Nu
mai că aceste forme, spunea 
el, trebuie îmbunătățite. De 
pildă concursurile pe meserii 
trebuie altfel organizate. La 
noi producția este organizată 
în flux. Dar fiecare cunoaște 
doar operația lui și greutățile 
ce le întîmpină. Să procedăm 
așa. In cadrul concursului 
strungarii să răspundă pentru 
întrebările puse celor de la 
montaj și invers. E un exem
plu. în felul acesta ei vor a- 
vea o viziune de ansamblu a- 
supra produsului, vor cu
noaște toate operațiile pe flux., 
vor știi greutățile cate, fără 
voie, le provoacă în executa
rea operației următoare. In 
felul acesta va crește răspun
derea pentru calitatea muncii.

Firește, toate aceste propu
neri le-am notat cu grijă. 
Ceea ce putem face noi (de 
exemplu organizarea con
cursurilor pe meserii) au fost 
înscrise în planul de muncă și 
am trecut la aplicarea lor. 
Celelalte propuneri le-am a- 
dus la cunoștința conducerii 
secției care le-a găsit foarte 
interesante, utile și acum se 
studiază posibilitățile de rea
lizare.

Dar dincolo de aceste Infor
mații noi am tras o concluzie 
foarte importantă — aceea ca 
in orice problemă pe care ne 
propunem să o rezolvăm să 
organizăm o largă.; consultare 
a tiherilor. Numai atunci pu
terii răspunde cerințelor lor 
și avem posibilitatea să-i a- 
jutăm cu adevărat în rezol
varea problemelor de produc
ție.

CONSTANTIN ALEXE 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la secția motoare Diesel, 
Uzina constructoare 
de mașini — Reșița

p
rogresul tehnic este In uzina noastră 
un proces neîntrerupt Amintesc in 
această direcție faptul că a început 
construcția noului laminor de 6 țoii 
și a trăgător iei de țevi care vor ii 
utilate cu instalații și utilaje de un 
Înalt nivel 
trerupt de 
tehnic cere 

cunoștințelor 
să-l urmeze 
proiesionale a cadrelot cu tot ce apare

tehnic. Acest proces nein- 
promovare a progresului 
in mod obiectiv ca imbo- 
proiesionale ale mun- 

pas cu pas. Ridicarea ca-
gățirea 
citorilor 
lificării _____
nou in tehnică este considerată in uzina noastră 
tot ca un proces neîntrerupt

Anul acesta, de pildă, acțiunea de ridicare a 
calificării profesionale este subordonată unoi obi
ective importante : Îmbunătățirii tehnologiei de 
fabricație, creșterii calității produselor, cunoaște
rii utilajelor noi cu care vor ti dotate secțiile a- 
flote in construcții. In uzină au fost organizate fn 
acest scop peste 80 de cursuri de ridicare a 
licării.

Organizația U.T.C. are datoria — așa cum 
prevede proiectul noului Statut al U.T.C 
dezvolte la tineri pasiunea de a învăța necontenit, 
de a-și perfecționa continuu pregătirea profesio
nală. Măsunie stabilite de conducerea uzinei de a 
antrena întreaga masă de muncitori să-și perfec
ționeze calificarea au găsit un ecou imediat in 
rîndul organizațiilor.

Pentru buna organizare și desfășurare a acestor 
cursuri, in urma indicației date de comitetul de 
partid, comitetele U.T.C. au întreprins o largă 
consultare a tinerilor pentru a afla părerea lor 
despre ce ar trebui să cuprindă lecțiile, asupra 
căror procese tehnologice, metode de lucru să se 
insiste mai mult. Tinerii din majoritatea secțiilor 
au cerut ca în tematica eursurilor să fie prevăzute 
mai multe ore despre procesele tehnologice de 
bază, pentru înțelegerea profundă a fenomenelor

și cum

cali-

bine
să

ntroducerea rapi
dă și multilaterală 
a progresului teh
nic în toate ramu
rile economice, di
versificarea pro
ducției, impun în 
anumite domenii 
de activitate ne

cesitatea calificării muncitori
lor în a doua meserie sau în
sușirea cunoștințelor de bază 
în meseriile înrudite. în in

garnituri de cauciuc sau in
vers).

Apoi, este cunoscut că în 
industria chimică există peri
oade de opriri totale pentru 
reviziile și reparațiile plani
ficate. în această perioadă o- 
peratorii chimiști trebuie să 
participe la efectuarea lucră
rilor respective, altfel un anu
mit număr de zile devin Inuti
lizabili. Dar pot să facă asta

peratorii chimiști ar deriva 
din principiile care stau la 
baza pregătirii cadrelor teh- 
nico-inginerești. Eu, de pildă, 
am făcut în facultate desen 
tehnic, rezistența materiale
lor, mecanică, organe de ma
șini, electrotehnică, aparate, 
instalații, utilaje care au în
sumat aproximativ 40 la sută 
din timpul alocat pregătirii. 
Acest lucru dacă s-ar face și

pătat un nivel tehnic mai com
plex deși din punct de vedere 
al cunoașterii tehnologiei me
seriei erau mai puțin pregă
tiți. Acest neajuns a fost însă 
înlăturat prin cursurile de ri
dicare a calificării.

Pentru lăcătuși, problema 
este un pic mai complexă ei 
fiind universal utilizabili în 
orice ramură a economiei. 
Sînt utilizabili numai că ran-

de nivelul de pregătire al 
muncitorului, bagajul lui de 
cunoștințe trebuie să se re
zume la două lucruri: 1) cu
noștințe de cultură tehnică 
generală corespunzătoare ni
velului categoriei lui, 2) spe
cializarea lui, dealtfel bine 
precizată în indicatorul tari
far.

Se observă la noi în econo
mie că datorită unei practici

dustria chimică unde procese
le tehnologice au un regim de 
lucru continuu, această proble
mă este cu atît mai actuală. 
Experiența noastră arată că 
randamentul muncitorilor, de 
la Uzinele chimice Govora este 
cu atît mai mare cu cît opera
torii chimiști cunosc elemente 
de mecanică, iar lăcătușii po
sedă cunoștințe de chimie. 
Numai cunoașterea lărgită a 
acestor două meserii de fieca
re muncitor permite operato
rilor chimiști să tragă conclu
ziile . cele mai juste cu privire 
la ; funcționarea aparatelor. Ei 
nu . vor măi declara un aparat 
cu. avarie’ mecanică atunci 
cînd el este în avarie tehnolo
gică și invers. în același timp 
lăcătușii au posibilitatea să 
cunoască agresivitatea (chimi
că) a mediilor care circulă prin 
aparatele ce Ie întrețin, pot să 
ia cele mai potrivite măsuri 
de tehnica securității muncii, 
să aleagă cu discernămînt 
materialele pentru reparații și
să nu le folosească în compen
sație (în loc de garnituri de 
clingherit, de pildă, să pună

ceh mi imporem 
IWESEIEIE

numaî dacă cunosc lăcătușe- 
ria. Problema este limpede. 
Cum se poate însă realiza ?

în ceea ce privește pe ope
ratorii chimiști lucrurile sînt 
mai simple. Programa lor de 
pregătire ține, la ora actuală, 
seama de aceste cerințe ale 
industriei ehimice. Cred Insă 
că ar fi mai bine dacă pro
grama de pregătire pentru o-

cu acești operatori, firește, la 
nivelul respectiv, muncitorii 
noștri ar avea un orizont mai 
larg de cunoștințe tehnice, 
s-ar descurca mai ușor în 
producție. Faptul a fost dove
dit practic de către noi cu 
muncitorii care i-am pregătit 
nu în șeolile profesionale ci 
la cursurile de calificare. După 
absolvirea cursurilor el au că-

damentul cu care sînt folosiți 
e foarte diferit. De aceea con
sider ca foarte binevenită 
măsura prin care pe lîngă 
școlile profesionale de chimie 
s-au înființat acele secții eare 
pregătesc lăcătuși pentru uti
lajele chimice.

Această pregătire bilatera
lă nu exclude specializarea. 
După părerea mea Indiferent

îndelungate au rezultat lu
crători care execută foarte 
bine toate lucrările prevăzute 
pentru categoria lor tarifară. 
Nivelul acestora de cultură 
tehnică e însă scăzut. Un* 
de-i răul ? Din moment 
ce lucrătorul face tot ce 
i se cere ce importanță 
are dacă posedă sau nu un ni* 
vel tehnic î Răul e că acești

muncitori sînt foarte buni exe- 
cutanți dar întotdeauna slabi 
organizatori ai producției. Cu 
alte cuvinte dacă pe lîngă a- 
cesta ar mai exista unul care 
să-i pregătească producția, 
randamentul lui ar fi foarte 
bun. Dar un al doilea nu exis
tă niciodată. în consecință lu
crează cu randament scă
zut. Acesta este inconvenien
tul calificării la locul de mun
că.

Iată de ce pregătirea cadre
lor necesare pentru viitoarele 
unități industriale trebuie să 
înceapă la momentul oportun. 
Să nu se aștepte momentul 
punerii în funcțiune și de abia 
atunci serviciile de personal, 
așa cum s-a întîmplat la Cra
iova și Slatina, să înceapă re
crutarea muncitorilor necesari, 
fiind nevoiți să apeleze la oa
menii altor întreprinderi și 
uzine chimice. Tocmai de 
aceea apar acele greutăți la 
punerea în funcțiune și nu se 
realizează la timp parametrii 
proiectați. Practica arată că 
cele mai bune rezultate s-au 
obținut numai atunci cînd pre
gătirea cadrelor a început o- 
dată cu execuția lucrărilor de 
investiții. După părerea mea 
pregătirea cadrelor are o tot 
atît de mare importanță dacă 
nu chiar mai mare ca și în
vestirea banilor în noile o- 
biective.

Ing. ION BOITAN
șeful serviciului tehnic la 
Uzinele de produse sodice 

Govora

hzico-chirnice complexe prin care trece metalul 
plnă devine țeava.

Conducerea uzinei a apreciat aceasta propunere 
și ea a stat la baza elaboram tematicilor de la 
cursuri. In același timp organizațiile U.T.C., avind 
in vedere gradul diferit de ptegătire a tinerilor, 
in urma consultării maiștrilor și șefilor de secție 
au recomandat acestora cursurile care corespund 
cel mai bine nivelului lor de cunoștințe. Așa au 
procedat, de pildă, organizațiile U.T.C. de la la
minorul de 6 țoii, de la filetaj etc.

Acum, cînd cursurile au tost organizai», etnd la 
ele participă peste 2b0 tineri, atenția rmastiă este 
îndreptată spre asigurarea unei Pune frecvențe a 
tinerilor, spre Însușirea temeinică de către aceștia 
a cunoștințelor ce se predau. Am stabilit în acest 
scop ca toți membrii comitetului U.T C. să parti
cipe la aceste cursuri. Fiind prezenți la lecții, ei 
au posibilitatea să cunoască îndeaproape felul cum 
se pregătesc tinerii, cum iși însușesc cele predate, 
cunosc ia timp observațiile făcute de către lectori 
și tineri în legătură cu fiecare lecție în parte, și, 
în acest fel, organizațiile U.T.C. inițiază perma
nent acțiuni care să vină in spri/inul îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale. Lectorii au recomandai 
tinerilor, de pildă, să studieze din materialul do
cumentat existent în biblioteca uzinei metodele 
tehnologice noi in fabricația țevilor. Biblioteca 
dispune însă de toarte mult material documentar 
pe această temă. Există multe reviste și cărți in 
limbi străine.

Am cerut lectorilor să recomande tinerilor o bi
bliografie precisă. Materialele informative care 
prezentau cel mai mare interes, au foit traduse. 
In acest fel ele au putut fi studiate de către un 
număr mare de tineri.

Pentru aprofundarea cunoștințelor despre struc
tura și funcționarea unoi instalații mai complexe 
am organizat — la recomandarea lectorilor con
cursuri „Cine cunoaște mai bine mașinile ia care 
lucrăm" care i-au îndemnat pe tineri să studieze 
temeinic problemele tehnice legate de perfecțio
narea meseriei lor.

O largă răspindire au căpătat raidurile pe care 
le inițiază comitetul U.T.C. împreună cu specia
liștii uzinei pentru a constata cum muncesc tine
rii, ce probleme ridică activitatea ioi la un ioc de 
muncă sau altul. Rezultatele raidurilor sinț con
semnate in carnetele de calitate ale echipelor și 
lunar se prezintă informări în adunările organiza
țiilor U.T.C. pe secție asupra activității tinerilor 
pentru realizarea unor produse de calitate superi
oară. Aceste analize dau posibilitatea ca comite
tul U.T.C. pe uzină și organizațiile U T.C din sec- 
fiii să urmărească pas cu pas gradul de aplicabi
litate în practică a cunoștințelor obținute ia cursu
rile de ridicarea calificării sau specializa'e.

Proiectul noului Statut al U.T.C. precizează cu 
claritate răspunderile deosebite ce revin organiza
țiilor U.T.C. pentru dezvoltarea la tineri a pasiunii 
de a învăța necontenit, de a-și perfecționa conti
nuu pregătirea profesională. Organizația noastră 
U.T.C. se consideră angajată în îndeplinirea aces
tor sarcini perevăzute in proiectul de statui și va 
milita permanent, prin toate formele și mijloacele, 
pentru ca tinerii din Uzina „Republica" să-și însu
șească cu perseverență tehnica, să dobtndească 
cunoștințe profesionale temeinice care să-i ajute 
să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile de 
plan, să dea produse de cea mai bună calitate.

DUMITRU MIRICĂ 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la Uzina „Republica" — 

București



Comemorarea lui Nicolae Titulescu 
la Geneva și Paris

GENEVA 17 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Joi la prînz, la Pa
latul Națiunilor s-au comemorat 
25 de ani de Ia moartea emi
nentului diplomat român, Nico
lae Titulescu. Au participat lor
dul Chalfont, (Anglia), Adrian 
Fischer (S.U.A.), Semion Țarap- 
kin (Uniunea Sovietică) — An
tonio Correa do Lago (Brazilia), 
Carlo Lukanov (Bulgaria), U 
Thi Han (Birmania), E. L. M. 
Burns (Canada), Zdenek Cernik 
(Cehoslovacia), Amha Aberra 
(Etiopia), V. N. Trivedi (India), 
Francesco Cavalletti (Italia), 
Antonio Gomez Robledo (Me
xic), L. C. N. Obi (Nigeria), M. 
Blusztayn (Polonia), Hussein 
Khallaf (R.A.U.), A Myrdal 
(Suedia), șefi ai delegațiilor și 
delegați permanenți Ia Confe
rința celor 18 state pentru dez
armare ; Dragoslav Protici re
prezentantul special al secreta
rului general al Națiunilor Uni
te la tratativele pentru dezar
mare, William Epstein, repre
zentantul special adjunct al 
secretarului general al Națiuni
lor Unite la tratativele pentru 
dezarmare, De Noue, șeful pro
tocolului Palatului Națiunilor, 
conducători ai instituțiilor spe
cializate și ai altor organizații 
avind sediul la Geneva, repre
zentanți consulari, funcționari 
internaționali, ziariști elvețieni 
și străini. Au fost prezenți Va- 
sile Dumitrescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in Elveția, șeful delegației ro
mâne Ia Conferința celor 18 
state pentru dezarmare, și Ni- 
colae Ecobescu, reprezentant 
permanent al Republicii Socia
liste România pe lingă oficiul 
Națiunilor Unite fa Geneva.

Din partea Consiliului de 
Stat al Elveției și cantonului 
Geneva a fost prezent șeful 
Protocolului, Paul Gottrez. Con
siliul administrativ al orașului 
Geneva a fost reprezentat prin 
consilierul Pietre Boufiard. Au 
mai participat fostul secretar 
general adjunct al Societății 
Națiunilor, Pablo de Azcarate 
y Florez și alte personalități 
care l-au cunoscut pe Nicolae 
Titulescu.

Apreciind rolul important ju
cat de Nicolae Titulescu în ac
tivitatea primului organism po

litic internațional care a fost 
Liga Națiunilor, P. P. Spinelli, 
directorul general al Oficiului 
Națiunilor Unite de la Geneva 
a spus: „Nicolae Titulescu cre
dea in pace, -în posibilitatea li
nei Înțelegeri intre popoarele 
lumii. Cred că' și în lumea de 
azi avem nevoie de asemenea 
oameni de stat".

Th. Aghnides, fost ambasador 
al Greciei, fost subsecretar ge
neral la Liga Națiunilor, evo- 
cind figura diplomatului roman, 
a subliniat că N. Titulescu era 
plin de mindrie cînd apăra in
teresele României. Cit despre 
adversari, știa să le primească 
loviturile, dar mai ales să le 
riposteze prin fraze bogate și 
pline de forță. Nu-l voi uita 
niciodată, a încheiat vorbitorul. 
Anii au trecut, am cunoscut un 
război atroce care a răscolit 
lumea. Aceasta nu mă împie
dică azi cînd calc pragul a- 
cestui palat să încerc sentimen
tul că ascult din nou ecourile 
discursurilor lui Titulescu. O- 
mul acesta, de o vivacitate fre
mătătoare, a marcat cu putere 
o epocă și a trasat o diră stră
lucitoare pe cerul Genevei".

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Geneva, Vasile Du
mitrescu, șeful delegației româ
ne la Conferința celor 18 state 
pentru dezarmare, care a vorbit 
despre viața și opera lui Nico
lae Titulescu și despre prețui
rea de care acest cunoscut di
plomat român se bucură astăzi 
în patria sa, Republica Socia
listă România.

PARIS 17 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: în cadrul manifestă

rilor organizate In Franța cu o- 
cazia comemorării a 25 de ani 
de la moartea diplomatului ro
mân Nicolae Titulescu, la radio
difuziunea franceză a avut loc 
joi o emisiune specială. Patru 
eminente personalități franceze 
care l-au cunoscut bine pe Ni
colae Titulescu — Paul Boncour 
iost președinte al Consiliului 
de Miniștri al Franței, Renă 
Massigli, fost ambasador al 
Franței la Londra și fost secre
tar general al Ministerului Afa
cerilor Externe francez, Vladi
mir d’Ormesson, membru al 
Academiei Franceze, fost am
basador, președintele Comite
tului Organizației de Radio și 
Televiziune Franceză (O.R.T.F.) 
și cunoscuta ziaristă Genevieve 
Tabouis — au evocat episoade 
din viața diplomatului român .și 
rolul important pe care l-a ju
cat el între cele două războaie 
mondiale, în special în perioa
da cînd a prezidat ședințele 
Ligii Națiunilor (1930 și 1931).

-h
Ziarul „Le Figaro" consacră 

lui Nicolae Titulescu un articol 
in care scrie intre altele : „Nu
mele lui Titulescu va rămîne 
strîns legat de istoria diploma
tică europeană de la începutul 
acestui secol. El a avut marele 
merit de a fi înțeles că Rusia 
Sovietică era chemată să joace 
un rol de prim plan pe scena 
internațională". Nicolae Titu
lescu — scrie în Încheiere zia
rul — a fost timp de mulți ani 
unul din reprezentanții cei mai 
interesanți ai diplomației. Rea
mintim— cu acest prilej al co
memorării marții sale — că Ti
tulescu a fost și unul dintre 
reprezentanții ei cei mai clarvă
zători".

® PROFESORUL universitar ro
mân, O. Onicescu, a prezentat o 
comunicare la Academia Dei Lincei 
in legătură cu comemorarea sta- 
tisticianului și democratului italian 
Corrado Gini.

Imagini din timpul comunicării 
au lost transmise și la postul de 
televiziune Roma. B. D. VIETNAM. — Tineri voluntari lucrînd la construirea 

unei șosele în provincia Quang Btnk

După ciocnirile 

de la Los Angeles

la Tîrgul international 
de Ia licna

Președintele
Austriei a vizitat 

expoziția 
României

VIENA 17 Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Joi după-amiază pre
ședintele Republicii Austria, 
Franz Jonas, a vizitat Tîrgul 
internațional de la Viena. Pre
ședintele s-a oprit și la Expo
ziția turistică a Republicii So
cialiste România din clădirea 
Tîrgului. El a fost întîmpinat 
de ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, 
Mircea Ocheană și de șeful 
Agenției Economice, Constan
tin Stoica.

Protestul 
studenților 
rhodesieni

Aproximativ 200 de studenți 
africani au manifestat miercuri 
în fața Universității din Salis
bury, pentru a-și exprima pro
testul față de autoritățile uni
versității, care au refuzat să se 
opună, în luna noiembrie 1965, 
actului ilegal al guvernului lui 
Smith de declarare unilaterală a 
independentei țării. Manifes- 
tanții i-au cerut rectorului, 
Walter Adams, să dea o decla
rație în care condamnă regi
mul lui Smith. El a răspuns de
monstranților că va primi o de
legație a acestora cu care va 
sta de vorbă. Agenția France 
Presse menționează că Adams 
urmează să plece la sfîrșitul 
săptămînii la Londra pentru a 
conferi cu autoritățile britanice 
în legătură cu viitorul acestei 
Instituții de învățămînt.

La Los Angeles, in timpul violentelor ciocniri din ultimele 
zile

Problema aderării Angliei la Piața 
comună a fost repusă pe tapet cu 
două luni în urmă, la aniversarea eșe
cului înregistrat de Heath în 1963. S-a 
făcut atunci observația că, între timp, 
condițiile s-au schimbat; Franța nu 
numai că nu se mai opune, dar ar 
avea chiar interesul ca Anglia să se 
alăture celor șase, întrucît în felul 
acesta, Parisul ar dobîndi un asociat 
în lupta împotriva principiului majo
rității și a organismelor suprastatale.

are a fost reacția cercurilor 
politice britanice ? Dacă lide
rii conservatori s-au aruncat 
cu nădejde asupra subiectului, 
ridicînd în slăvi perspectiva 
„europenizării" Marii 
laburiștii au adoptat o atitu
dine rezervată. Iar 
cînd a venit vremea preciză

rilor, cind cele două partide și-au publicat 
manifestele electorale, în programul labu
rist problema a fost trecută discret și în 
termeni generali: Marea Britanie va căuta 
să realizeze „o apropiere" între A.E.L.S. 
și C.E.E. în viitor. Despre felul cum se va 
realiza aceasta și cînd anume, nu s-a spus 
nimic și nici precizarea făcută ieri, în sen
sul că Londra este dispusă să-și depună 
cererea dacă cei șase vor adopta meto
dele britanice de subvenționare a agricul
turii, nu aduce lămurirea necesară.

Cum se explică atitudinea rezervată a 
laburiștilor ? De ce Wilson acționează as
tăzi cu prudență, după ce, mai înain
te, elaborase faimosul plan de creare a 
unei largi zone a liberului schimb, care 
să cuprindă A.E.L.S., C.E.E. și alte țări ? 
Fără îndoială că, în primul rînd, este 
vorba de considerente electorale. Nimeni 
nu poate garanta că alegătorii englezi au 
în prezent o părere așa de bună despre 
asocierea britanică la C.E.E. îneît, în ca
drul campaniei electorale, să se bată mo
nedă pe această temă. în al doilea rînd

Britanii,

atunci

Cartierul Watts 
din Los Angeles a 

continuat miercuri 
să se afle în tensi
une, după incidente
le de marți în cursul 
cărora au fost ucise 
două persoane și 
grav rănite 25.

Agenția U.P.I. relatează că 
permanent pe străzile acestui 
cartier, calificat în presă ca 
un adevărat ghetou al negrilor 
din California, patrulează gru
puri de polițiști și membri ai 
gărzii naționale înarmați. După 
cum a declarat adjunctul șefu
lui poliției din Los Angeles) 
Thomas Reddin, forțele de or
dine au trecut miercuri după- 
amiază printr-un „moment cri
tic" atunci cind numeroși tineri 
negri au organizat o întrunire 
în clădirea unei școli din car
tier. El a precizat că printre a- 
ceștia se aflau mulți dintre cei 
care au participat la incidente
le de marți, declanșate de ares
tarea unui negru de către poli
ție.

Reprezentanții populației de

culoare din localitate conside
ră că starea economică a ne
grilor din Statele Unite con
stituie cauza principală a inci
dentelor din cartierul Watts, 
care au izbucnit pentru prima 
oară in august anul trecut, 
luind o amploare considerată 
periculoasă pentru autoritățile 
din Los Angeles. Reverendul A. 
Peters a declarat că „primejdia 
unor noi violențe nu va fi 
eliminată' atîta timp cit negrii 
nu vor obține drepturi egale cu 
cetățenii .albi ai Statelor Unite. 
Actorul negru de comedie Dick 
Gregory, care in august anul 
trecut a fost rănit în cursul in
cidentelor, a declarat că „nu a 
fost surprins de ceea ce s-a 
întimplat la Los Angeles", de
oarece „nimic nu s-a schimbat 
în acest oraș lncepînd din vara 
trecută". Acolo, a spus el, con
tinuă să existe „același șef al 
poliției, același serviciu de po
liție și prin urmare vor exista 
aceleași necazuri". în cartierul 
Watts se menține încă, a spus 
Gregory, situația de anul trecut 
in care negrii sînt lipsiți de 
drepturi, nu găsesc de lucru șl 
trăiesc în sărăcie.

însă, după părerea mai multor specialiști 
în probleme anglo-europene, procedeul la
burist are la bază o analiză realistă a si
tuației. Această analiză arată că deși con
dițiile politico-economice s-au schimbat 
în bună măsură de Ia fiasco-ul din 1963, 
modificarea conjuncturaiă nu este sufi
cientă pentru a se putea trece efectiv la 
realizarea mult discutatei aderări.

Oficiosul francez „LA NATION", refe- 
rindu-se la fondul chestiunii, scrie că 
Bonnul și Parisul „au căzut de acord că

Comentariul zilei

£ £ £
și prudența 
laburistă

problema aceasta nu le pare a fi de ac
tualitate, ținînd seama de realitățile eco
nomice britanice". Potrivit ziarului „ideea 
europeană" nu a pătruns încă suficient în 
straturile populației pentru a se putea 
afirma că există în Anglia un curent ire
zistibil în favoarea ei. întrebîndu-se dacă 
Anglia este gata să reînceapă negocierile 
cu Piața comună, „LA NATION" scrie: 
„Noi credem că, dacă din punct de vedere 
teoretic această alternativă se apropie cu 
pași mari, ea este încă prematură din 
punct de vedere practic".

Inregistrînd dorința laburistă de a se

alătura Europei („laburiștii își dau din ce 
în ce mai mult seama că Marea Britanie 
nu va putea să păstreze o influență în 
lume decît dacă vocea sa este amplificată 
prin comunitatea europeană"), „LE MON
DE" se referă la obstacolele care încă mal 
persistă în această direcție: dificultățile 
agricole ale C.E.E., „legăturile speciale" 
ale Angliei cu S.U.A., Commonwealth-ul, 
slăbiciunea lirei sterline și, în sfîrșit, opi
nia publică engleză. Aceasta din urmă ră
mîne abia să fie convinsă și, „nu este 
nici comod, nici prea agreabil să faci pe 
cetățenii maiestății sale să simtă mai bine 
că decrepitudinea Commonwealth-ului și 
starea de epuizare a industriei britanice 
duc în mod inexorabil la o cură euro
peană".

Obstacolele sînt, în orice caz, suficiente 
pentru a duce la o amînare sine die a în
tregului dosar. De altfel, după cum re
marca „Die Welt", atît reacțiile din Marea 
Britanie cît și cele din Franța lasă să se 
înțeleagă că tratativele cu Londra nu vor 
începe chiar atît de curînd. însuși Edward 
Heath a declarat nu demult că discuțiile 
cu „cei șase" nu trebuie reluate înainte 
de 1 ianuarie 1968, cînd — după cum se 
speră — Piața comună își va fi dobîndit 
o altă formă prin intrarea în vigoare a 
politicii agrare comune și prin dispariția 
tarifelor vamale.

La stadiul acesta nu se poate, bineînțe
les, prevedea o acțiune concretă la o dată 
apropiată. Dar problema va fi, cu siguran
ță, dezbătută, întoarsă pe toate fețele, ori 
de cîte ori se va ivi prilejul. Unul dintre 
acestea a fost recenta sesiune a U.E.O. 
Urmează acum intervalul care a mai ră
mas pînă la alegeri, în cuprinsul căruia 
conservatorii — după propria lor afirma
ție — vor folosi problema aderării Angliei 
la Piața comună ca un punct important în 
campania lor electorală.

ION D. GOIA

O LA 16 martie a avut loc pri
ma ședință a noului guvern ai 
R. P. Bulgaria.

A fost confirmat Biroul Consiliu
lui de Miniștri în frunte cu Todor 
Jivkov. Președintele Consiliului de 
Miniștri a rostit o cuvîntare în 
care s-a referit la principalele pro
bleme ale situației interne și in
ternaționale a țării și a expus sar
cinile fundamentale ale activității 
guvernului.

• PROTOCOLUL pe anul 1966 
privitor la schimbul de mărfuri 
între R. P. Bulgaria și Grecia, sem
nat recent la Solia, prevede ca 
volumul comerțului dintre cele 
două fări să ajungă în acest an 
la 32,2 milioane dolari, iată de 
20,25 milioane dolari, cit era pre
văzut în acordul comercial de 
lungă durată, încheiat între Bul
garia și Grecia în anul 1964. Pro
tocolul prevede nu numai crește
rea valorică a schimbului, ci și 
extinderea sortimentului de mărfuri 
și folosirea într-o mai mare mă
sură de către R. P. Bulgaria a na
velor comerciale grecești pentru 
transportul de mărfuri cu plata 
prin clearing.

© LA 17 martie, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe ambasado
rul Franței în Uniunea Sovietică, 
Philippe Bauder.

• PREZIDIUL Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a dat publicității un 
decret în care se arată că, în urma 
expirării împuternicirilor Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. al celei 
de-a 6-a legislaturi, la 12 iunie 
a.c. vor avea loc alegeri pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

• REPREZENTANTUL permanent 
al P. R. Polone la O.N.U., Bogdan 
Lewandovski, a remis președinte
lui Consiliului de Securitate o scri
soare în legătură cu cererea de 
primire în O.N.U., prezentată de 
Consiliul de Stat și de guvernul 
R. D. Germane. în scrisoare se 
arată printre altele că R. D. Ger
mană este un stat suveran și iubi
tor de pace și primirea ei în 
O.N.U. va fi un nou pas pe calea 
spre asigurarea universalității Or
ganizației Națiunilor Unite. Primi
rea R.D.G. în O.N.U. va întări 
prestigiul acestei organizații și îi 
va ridica rolul de instrument al 
păcii.

Lewandovski a propus publica
rea acestei scrisori și difuzarea ei 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate.

© REPREZENTANȚII S.U.A., An
gliei și Franței la O.N.U. au adre
sat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care, în 
numele guvernelor lor, se declară 
împotriva primirii în Organizația 
Națiunilor Unite a Republicii De
mocrate Germane.

Generalul William 
Westmoreland, coman
dantul trupelor america
ne din Vietnamul de 
sud, a ordonat o reor
ganizare a comanda
mentelor americane și 
satelite. Potrivit acestui 
ordin, comandamentul 
unic al forțelor terestre, 
format anul trecut, va 
fi înlocuit prin două 
cartiere generale.

Recent, comandamen
tul american a relevat 
că în luna februarie, 
corpul expediționar din 
Vietnamul de sud a avut 
584 morți, 60 dispăruți, 
2 734 răniți. Aceasta — 
după aprecierea săptă- 
mînalului francez LE 
NOUVEL OBSERVA- 
TEUR — echivalează cu 
pierderea unei brigăzi în 
mai puțin de patru săp- 
tămîni. Dar, ceea ce a 
șocat majoritatea obser
vatorilor, a fost faptul 
că în cursul aceleiași 
perioade la care se re
ferea comandamentul a- 
merican, trupele saîgo- 
neze nu au avut decît 
379 morți, 183 dispăruți 
și 923 răniți. Compara
ția, chiar sumară a ci

* u «însemnări

Raport secret
frelor, evidențiază că în 
cursul operațiunilor mi
litare. din februarie, tru
pele americane au înlo
cuit în multe lupte uni
tățile saigoneze. ,,Acest 
fapt — arăta publicația 
citată — este nou în 
războiul din Vietnam".

Un raport secret care 
a constituit obiect de 
discuții la întrevederile 
americano-saigoneze de 
la Honolulu, a dezvăluit 
elemente semnificative 
pentru războiul din Viet
nam. Acest raport, citat 
de LE NOUVEL OB- 
SERVATEUR, arăta că 
,,în cursul anului 1965, 
113 000 de oameni apar- 
ținînd trupelor guver
namentale au dezertat, 
din aceștia 20 000 au tre
cut direct de parte^

Vietcongului'. In același 
timp, trupele saigoneze 
au avut 13 000 morți, 
23 000 răniți și 6 000 au 
căzut prizonieri. In to
tal, în 12 luni, armata 
saigoneză a pierdut (ți
nînd seama de efectivul 
la 1 ianuarie 1965) mai 
mult de o treime din 
forțele sale. Deși în 
principiu, aceste pierderi 
au fost compensate prin 
mobilizarea forțată de 
noi recruți, totuși, creș
terea combativității uni
tăților patriotice pe de 
o parte și reducerea va
lorii de luptă a noilor 
unități, pe de altă parte 
nu a putut acoperi pier
derile saigoneze. Mai 
mult, pentru anul în 
curs, observatorii între
văd continuarea masivă

a dezertărilor din rîn
durile armatei guverna
mentale.

Ultimul episod al în
cercării de forțe de la 
Saigon, indică în plus 
că nu se poate vorbi de 
stabilitatea generalului 
Ky. Reorganizarea co
mandamentului ameri
can, trimiterea unor noi 
efective americane și sa
telite este după aprecie
rea comentatorilor, doar 
începutul unor noi răs
punderi pe care și le a- 
sumâ S.U.A. în Viet
nam. Din sprijinitori ai 
regimurilor care s-au pe
rindat la putere la Sai
gon, americanii tind a 
deveni înlocuitori ai a- 
cestora.

IOAN TIMOFTE

revistă reputată 
în cercurile de 
afaceri america
ne, „FORTUNE" 
a întreprins re
cent o anchetă în 
rîndul studenți
lor din S.U.A. 
pentru a stabili 
de opinie privind 
absolvenților de

Jo, 

business

curentele 
angajarea 
către marile societăți. Revista 
avertizează din capul locului 
că nu și-a îndreptat atenția 
către cei ce protestează împo
triva războiului din Vietnam, 
nici către cititorii poetului 
beatnik Allan Guinsberg, ci 
dimpotrivă, a anchetat stu- 
denți obișnuiți, oarecare. Cu 
toate aceste precauții „statis
tice", răspunsurile au dovedit 
existența unei stări de spirit 
menită să stârnească îngrijo
rare în lumea marii industrii 
și finanțe.

Mulți dintre viitorii absol
venți ai universităților ameri
cane au declarat că ei nu ac
ceptă să-și axeze viața pe 
business. Și, după cum adau-

gă „Fortune", „cu cît studen
tul este mai inteligent și mai 
bine pregătit, cu cît studiază 
la o universitate mai serioa
să, cu atît mai puțin vrea să 
se dedice business-ului". Re
vista, în acest caz, înțelege 
prin business nu atît activi
tatea propriu-zisă de afaceri, 
ci activitatea științifică în 
beneficiul unuia sau altuia 
dintre monopoluri. Studenții 
americani văd în această sub
ordonare o fatală îngustare a 
orizontului științific (trustul 
nu admite decît cercetările 
cuprinse în cadrul strimt al 
necesităților sale de produc
ție) și în ultima instanță stag
narea profesională, descalifi
carea. Unul dintre studenții 
anchetați a declarat: „Cerce
tări în domeniul care te inte
resează, mai de grabă poți să 
întreprinzi într-un colț de 
laborator universitar. In lu
mea business-ului te trans
formi în furnizor automat de 
soluții standard necesare 
trustului".

„Fortune" demonstrează că

dintre absolvenții Universi
tății Harward pe anul 1965, 
71 la sută voiau să se dedice 
cercetărilor, 8 Ia sută erau 
dispuși să facă serviciul mi
litar, 5 la sută n-aveau nici 
un proiect, și doar 16 la sută 
și-au manifestat intenția de 
a-și pune cunoștințele în 
slujba marilor societăți. „Stu
dentul nu discerne posibilita
tea de a sluji omenirea în 
lumea afacerilor", scrie 
„Fortune" și recunoaște astfel 
implicit existența în rîndurile 
tineretului a unor aspirații 
generoase cărora societatea 
nu le poate da curs". Ceea 
ce revista nu poate recunoaș
te însă este rădăcina socială 
a acestui dezechilibru.

„La universitate — declara 
un student revistei sus citate 
— sîntem, învățați să ne în
chinăm toate forțele studiului 
și cercetărilor, creației. Trus
turile n-au nevoie însă decît 
de automate necesare aface
rilor lor. Lumea business-ului 
nu ne va lăsa să mai creăm 
nimic".

„Sistemul de lucru la Du 
Pont Nemours te scîrbește 
pur și simplu", opinează alt 
student anchetat.

„Fortune" care, încearcă să 
limiteze semnificația sondaju
lui întreprins, trage concluzia 
că studenții se feresc de ma
rile societăți din pricina... 
manierei de a recruta intelec
tuali uzitată în lumea aface
rilor. „Prea nu știu să se 
poarte" — opinează revista. 
Drept care, sfătuiește pe oa
menii de afaceri „să nu-l mai 
disprețuiască pe omul care 
l-a citit pe Shakespeare „dacă 
vrea să-l folosească".

Avertismentul pe care îl 
lansează „Fortune" prin an
cheta sa nu vor da însă, după 
toate probabilitățile, roadele 
scontate, atîta vreme cît per
spectivele științei vor rămîne 
subordonate intereselor extra- 
științifice și mercantile ale 
marilor societăți.

VIORICA TĂNĂSESCU

U.R.S.S. — Aspecte de la șantierul Uzinei de săruri iosfatice din 
Cinkent. La siirșitul acestei luni, va intra parțial în funcțiune

Zborul navei cosmice 
„Genuni-8“ a fost întrerupt

Nava cosmică americană 
„Gemini-S“ avînd la bord pe 
cosmonauții Neil Armstrong 
și David Scott, a amerizat joi 
în jurul orei 3,18 (G.M.T.) în 
Oceanul Pacific la aproxima
tiv 800 km est de insula Oki
nawa întrerupîndu-și zborul 
în cursul celei de-a 7-a rota- 
ții.Cei doi cosmonauți au fost 
recuperați și luați împreună 
cu capsula „Gemini-8“ la bor
dul cont.ratorpilorului ameri
can „Mason", pentru a fi trans
portați la Naha (Okinava).

întreruperea zborului navei 
cosmice „Gemini-8“ după nu
mai 10 ore și jumătate de la 
lansare a intervenit brusc ca

urmare a „încetării funcțio
nării sistemului de control al 
altitudinei navei". Sarcina 
principală a navei cosmice 
„Gemini-8", „joncțiunea" cu 
racheta „Atlas Agena", după 
cum a declarat în cadrul con
ferinței de presă de la centrul 
cosmic Houston unul dintre 
conducătorii zborului, a fost 
îndeplinită. Contactul, însă nu 
a putut fi menținut mai mult 
timp datorită defecțiunii sem
nalate. După ce comandantul 
navei, cosmonautul Neil 
Armstrong a hotărît să se de
tașeze de racheta „Agena", 
N.A.S.A. a ordonat întrerupe
rea zborului.
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