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de rost înainte de a
sosi în uzină

u
tineri 
unui 

mijlo- 
tot un
Mihai

n grup de 
în jurul 
strung. în 
cui lor — 
tîiăr —
Dascălescu, strun
gar fruntaș în 
secția C. El de
monstrează tova

rășilor săi de muncă avanta
jele pe care le are, pentru 
creșterea productivității mun
cii, unul din dispozitivele 
create de el. într-o jumătate 
de oră, poate și mai puțin, ex
periența unui strungar fruntaș 
s-a multiplicat.

într-o uzină cum e cea din 
Sinaia, în care lucrează sute 
de muncitori pricepuți, cu bo
gată experiență, trebuie să e- 
xiste, în mod firesc, un circuit 
al acestei experiențe. Și există. 
Pe el circulă, prin grija orga
nizației U.T.C. și a comitetu
lui sindicatului, de la un capăt 
la altul al uzinei, ca o ștafetă, 
experiența înaintată.
' ...Vasile Țapu, șef de echipă 
ia montaj și secretar al orga
nizației U.T.C., s-a prezentat 
într-o zi la comitetul U.T.C. 
ie uzină. „Cei de la prelucrări

- s-a adresat el secretarului
- continuă să ne trimită pie- 
» care nu se încadrează în

..oleranțe. I-am sesizat, i-am 
parasesizat. Nu se vede nici o 
schimbare...“

Șeful de brigadă avea drep
tate. Dar nu la asta se gîndea 
secretarul acum. Se gîndea 
ce-ar trebui făcut pentru ca 
ia prelucrări să crească exi
gența. Trebuia găsită o solu
ție.

Discuții pe această temă, cu 
cei din prelucrări, se mal pur
taseră. Ei susțineau sus și tare 
că lucrează atent. Asta era 
adevărat. Dar unii, în grabă, 
„uitau“ să măsoare piesele cu 
nicrometrul. „Am reglat ma- 
.ina — spuneau ei — avem 
iguranța“. Dar tocmai „sigu-
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Dragi tovarăși,
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Maistru! otelar 
Dan.ie Troian și 
topitorul șef Gir- 
loi Dumitru, Com
binatul Siderur
gic Reșița, sînt 
iruntași în între
cerea socialistă. 
Pe perioada care 
a trecut, echipa 
topitorului Glrtoi 
a dat peste plan 
1610 tone otel 
de bună calitate.

Permiteți-mi, înainte de toate, să mulțu
mesc, în numele delegației Partidului Comu
nist Român, pentru invitația de a participa 
la cel de-al 23-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. îmi revine plă
cuta misiune de a vă adresa dumneavoastră, 
delegați la congres, tuturor comuniștilor, în
tregului popor, salutul cald și mesajul de 
prietenie și solidaritate internaționalistă al 
Comitetului Central al partidului nostru, al 
comuniștilor, al oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România.

Delegația română urmărește cu deosebit 
interes lucrările congresului dumneavoastră, 
în documentele pe care le dezbateți, în am
plul raport prezentat de tovarășul Brejnev, 
în cuvîntările delegaților se oglindește cu 
pregnanță înalta răspundere cu care comu
niștii abordează problemele progresului eco
nomiei și culturii țării, ale activității Parti
dului Comunist pentru întărirea și înflorirea 
continuă a Uniunii Sovietice.

Poporul român se bucură din toată inima 
de succesele remarcabile dobîndite de popoa
rele sovietice în dezvoltarea industriei, a ba
zei tehnico-materiale a agriculturii, în ridi
carea nivelului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc, in toate domeniile acti
vității sociale. Schimbările profunde petre
cute în economia sovietică, creșterea impe
tuoasă a forțelor de producție, au transfor
mat Uniunea Sovietică într-un stat socialist 
cu un uriaș potențial economic, într-o mare 
putere industrială a lumii contemporane.

Remarcabilele victorii obținute în explo
rarea Cosmosului, în folosirea energiei nu
cleare, în tehnica rachetelor și în alte dome
nii de importanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea civilizației situează Țara Sovietelor la 
loc de frunte în știința și tehnica mondială.

Realizările Uniunii Sovietice — rod al 
muncii eroice, creatoare și pline de abnegație 
a poporului, al vastei activități organizatorice 
și politice a încercatului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice — constituie un aport de 
mare însemnătate la întărirea forței econo
mice, politice, militare, a sistemului mondial 
socialist, o contribuție de seamă la creșterea 
influenței socialismului, a forțelor progresu
lui în lume.

Stabilind directivele noului plan cincinal, 
trasînd obiectivele dezvoltării viitoare a țării, 
Congresul Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice deschide perspective însuflețitoare 
pentru un nou avînt al economiei, științei și 
culturii, al întregii vieți sociale, pentru înain
tarea continuă a patriei dumneavoastră pe 
drumul comunismului, spre binele popoare
lor Uniunii Sovietice, al cauzei socialismului 
și păcii. Vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin în realizarea acestor mărețe sarcini.

cesitățilc e ale țări, 
înfăptuirii cu succes a t 
plan cincinal, a progresul . 
României socialiste.

Tovarăși,

Intre popoarele român și sovietic, î. 
iile noastre se dezvoltă relații traini 
prietenie și alianță, de colaborare tovăr 
că în domeniul economic, tehnico-știii 
cultural, se extind legăturile frățești di 
Partidul Comunist Român și Partidul Coi 
nist al Uniunii Sovietice, schimburile de e. 
periență în construcția noii orînduiri social 
consultările și vizitele reciproce de delegații 
Vizita făcută nu de mult de delegația română 

de partid și guvernamentală în țara dum
neavoastră, convorbirile purtate cu conducă
torii partidului și statului sovietic, intîlnirile 
cu populația au contribuit la întărirea prie
teniei dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, în interesul cauzei socialismului și 
păcii.

Punînd în centrul politicii sale externe prie
tenia și alianța frățească cu toate țările so
cialiste, Republica Socialistă România dezvoltă 
totodată relații de colaborare cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Colaborarea internațională și menținerea 
păcii presupun respectarea principiilor suve
ranității și independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, a dreptului sfînt al fie
cărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a 
alege, corespunzător voinței și intereselor sale, 
calea dezvoltării politice, economice și sociale. 
Fidelă acestor principii, țara noastră con
damnă acțiunile cercurilor imperialiste agre
sive, care recurg la imixtiuni în treburile in
terne ale altor țări, la presiuni și comploturi, 
atentează la independența și cuceririle po
poarelor, pun în primejdie pacea lumii. Parti
dul și guvernul țării noastre cer cu hotărîre 
încetarea agresiunii imperialiste a Statelor 
Unite ale Americij în Vietnam, retragerea 
tuturor trupelor străine și aplicarea acordu
rilor de la Geneva, ele sprijină lupta dreaptă 
a poporului vietnamez pentru libertatea și 
independența patriei sale.

Evidențiind creșterea agresivității imperia
lismului, în frunte cu cel american, pericolul 
pe care îl constituie acesta pentru cauza păcii, 
raportul prezentat de tovarășul Brejnev a 
subliniat totodată hotărîrea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice de a acționa pentru 
întărirea unității țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste internaționale pe baza egalită
ții, a independenței fiecărui partid, a nea
mestecului în treburile interne, a marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist.

Pe toate continentele, forțe uriașe acționea
ză astăzi pentru democrație și progres social, 
pentru apărarea păcii mondiale, împotriva 
planurilor agresive ale cercurilor imperialiste. 
O condiție esențială a victoriei în această 
luptă nobilă este coeziunea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiimperialiste. 
Viața arată că o importanță hotărîtoare pen
tru realizarea și întărirea acestei unități are 
aplicarea consecventă a normelor de bază ale 
relațiilor dintre partidele frățești, discutarea 
de la partid la partid, de la conducere la 
conducere, în/mod sincer, tovărășesc, în spirit 
de stimă și respect reciproc, a problemelor 
de interes comun.

Partidul nostru consideră că dificultățile e- 
xistente în mișcarea comunistă nu sînt de ne
trecut și că nu este prea tîrziu ca, prin efor
turile stăruitoare, pline de răspundere și de 
răbdare ale tuturor partidelor, să se împie
dice agravarea divergențelor și adîncirea sci
ziunii, să se salvgardeze unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale. Exprimîndu-și convingerea că mai 
puternice decît deosebirile de vederi și pre
cumpănitoare sînt interesele și țelurile comu
ne ce unesc partidele comuniste, sub steagul 
marxism-Ieninismului, al internaționalismului 
proletar, Partidul Comunist Român va depune 
și în viitor toate eforturile pentru a contribui 
la întărirea unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste internaționale

Tovarăși,

BUMI GOSPODARI POT REIOL EA
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pRaidul

C. PRIESCU

(Continuare fn pag. a II-a)

Dragi tovarăși,

C. SLAVIC

l Continuare tn pag. a ll-a)

ÎN CAMPANIA DE PRIMÂVARĂ

Casa de cultura a sindicatelor din Tulcea

IN PLUS?“

ATANASIE TOMA

(Continuare tn pag. a III-a)

abonamentul 
este o soluție 

au de gînd s-o 
timp ce restul

să 
bi-
în 

re-

nostru în

RAIONUL

MIZIL

entru fiecare 
comună și ra
ion fiecare cam
panie agricolă 
își are perso
nalitatea ei, 
elemente spe
cifice o deose
besc de cele

lalte. Este și cazul raionului 
Mizil- Actuala campanie de 
primăvară s-a caracterizat, 
pentru aceste locuri, prin 
cîteva trăsături esențiale. 
Timpul s-a încălzit devreme 
și mecanizatorii, împreună cu 
țăranii cooperatori, au putut 
ieși cu circa 2 săptămîni mai 
devreme la cîmp. Umiditatea, 
nu a perturbat lucrul, dimpo
trivă, a influențat pozitiv ca
litatea lucrărilor. Acestea sînt 
avantajele. Există însă și un 
dezavantaj : vîntul care suflă 
zilnic și evaporă apa din sol. 
Acestea au fost condițiile. 
Cum le-au pus în valoarea oa
menii ? Vom afla la fața lo
cului. Primul popas l-am făcut 
la cooperativa agricolă „1 
Mai“ din comuna Movila Ba
nului. Era spre amiază. Tînă- 
rul inginer agronom Ion Dona 
sosise de pe o tarla, președin
tele Gh. Necula de pe alta. 
Un scurt bilanț pentru ca „o- 
perativa“ să fie trimisă la ra
ion. Pentru primăvara aceas
ta au avut da însămînțat 50

hectare culturi furajere (orz, 
ovăz, borceag), 26 hectare lu- 
cemă, 180 sfeclă de zahăr și 
194 hectare floarea-soarelui. 
In afară de floarea-soarelui, 
toate celelalte culturi au fost 
însămînțate.

— De mîine — spune ingi
nerul — trecem la însămînța- 
tul florii-soarelui.

— Noi sîntem pregătiți. Mîi
ne punem semănătorile în 
funcțiune — intervine Cons
tantin Petre, șeful brigăzii a 
IX-a de tractoare de la S.M.T. 
Mihăilești.

Și, în ziua următoare, încă 
din zori, tractoriștii Petru 
Apostol, Minai Ion, E. Dobre, 
Petru Vasile și Vasile Corbu 
au trecut la fapte. Alți trei 
tractoriști continuau să execu
te grăpatul griului (mai aveau 
50 din 70 hectare culti
vate), în vreme ce doi 
mecanizatori grăpau lucerna 
și alți doi pășunea. Res
tul tractoriștilor (pină la 16) 
se găseau la grăpatul, pentru 
a doua oară, îrf scopul menți
nerii apei în sol, a ogoarelor 
în care va fi însămînțat po
rumbul. Concomitent, un con
voi de atelaje transportau în
grășăminte naturale Ia grădi-

N-A VEȚI UN BILET
9

„Pentru azi nu mai sînt bi
lete“.

Cine n-a auzit refrenul ce-l 
< acompaniază pe trecătorul de 

pe marile bulevarde care in
tră în zona cinematografelor 
sau a sălilor teatrale: 
„N-aveți un bilet în plus ?“.

în ciuda sutelor de mii de 
televizoare care aduc în ca
sele noastre lumea scenei, fil
mului și a pupitrului de 
concert, sălile de spectacol 
sînt tot mai mult solicitate. 
Setea de cultură și de frumos 
a oamenilor ridică însă nenu
mărate aspecte noi în ceea ce 
privește difuzarea biletelor de 
spectacol, devenită, fără îndo
ială, o adevărată problemă.

„Cum vă procurați bilete 
la spectacole ?“ Iată întreba
rea pe care am adresat-o tine
rilor de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București, 
Institutul de studii și proiec
tări hidroenergetice, I.P.R.S. 
Băneasa.

Prima categorie de răspun
suri se referă la spectacolele 
cinematografice. A reieșit, sur
prinzător, în ciuda marelui 
număr de bilete pentru spec
tacole distribuite în cadrul 
unora din întreprinderile res
pective de către difuzorii vo
luntari, că cei mai mulți tineri 
își rezolvă singuri această 
problemă. „Ne cumpărăm 
singure biletele, pentru cine-

matograf — au răspuns Că- 
ileanu Tincuța, Istrdte E„ Do
garii Elena și Tică Jana de 
la I.S.P.H. — De cele mai 
multe ori recurgem însă la 
invariabila și adeseori inefica- 
cea întrebare: n-aveți un 
bilet în plus ? Mai de folos 
sînt însă cunoștințele care au 
timp să stea dimineața la 
rînd în fața ghișeelor sau, 
cele mai eficace, rudele ieșite 
la pensie“.

Sau: „Biletele încercăm 
le procurăm de la casa de 
lete înainte de spectacol; 
cazul în care nu reușim,
nunțăm“. (Voltis Maria, Ion 
Maria, Petrișor Paula etc. de 
la I.P.R.S. Băneasa).

Chiar și la F.M.V.A.B.. unde 
difuzarea biletelor pentru spec
tacole este mai judicios orga
nizată pe linie sindicală, răs
punsurile demonstrează că mai 
mult de jumătate din tinerii 
uzinei încearcă să se descurce 
în această privință prin forțe 
proprii. Și nu sînt rare ca
zurile cînd nu reușesc .^difu
zarea biletelor la ghișee se 
face tocmai la orele cînd ma
joritatea tinerilor se află la 
muncă.

Numai 5 la sută din totalul 
tinerilor întrebați posedă abo
namente cinematografice și se 
declară mulțumiți cu această 
formulă. „Abonamentul cine
matografic este un mijloc mai

sigur de a vedea un film în 
premieră" declară Doicescu 
Dan de la I.S.P.H.

15 la sută din tinerii între
bați cred că 
cinematografic 
bună, dar nu 
folosească. în
declară că abonamentul cine
matografic nu le poate împlini 
dorințele. Motivul ? „Nu-mi 
cumpăr abonament cinemato
grafic — răspunde ing. Svet- 
lana Rău, de la I.P.R.S. Bă
neasa — pentru că nu toate 
cele 4 filme introduse în pro
gram satisfac preferințele 
mele". Sau, alt răspuns de la 
aceeași instituție: „Abona
mentele cinematografice nu

Poporul român, care a încheiat o etapă im
portantă în construcția societății socialiste, a 
făcut de curînd bilanțul unor însemnate rea
lizări în industrializarea țării, în transfor
marea socialistă a satului, în creșterea nive
lului de viață al celor ce muncesc. In prezent, 
el își concentrează eforturile spre înfăptuirea 
programului de dezvoltare multilaterală a 
țării, stabilit de Congresul ai IX-lea al Parti
dului Comunist Român. Aplicînd în mod 
creator învățătura marxist-leninistă la con
dițiile concrete ale României, folosind expe
riența acumulată, partidul nostru perfecțio
nează continuu conducerea economiei, cerce
tării științifice, învățămîntului și a altor do
menii de activitate.

Punînd în continuare accentul pe indus
trializarea țării — baza dezvoltării întregii 
economii, a ridicării nivelului de trai al po
porului, partidul nostru acordă o atenție deo
sebită agriculturii, înzestrării ei tehnico-ma
teriale, îmbunătățirii conducerii și îndrumă
rii acestei ramuri, corespunzător cerințelor 
sporite ale desăvîrșirii construcției socialis
mului. In vederea asigurării unei mai largi 
participări a țărănimii la conducerea agricul
turii, a dezvoltării democrației cooperatiste 
și în general a democrației socialiste, potrivit 
hotărîrii Comitetului Central al partidului 
nostru, au fost create uniunile raionale și re
gionale ale cooperativelor agricole de pro
ducție, iar recent a avut loc congresul țără
nimii cooperatiste, la care s-a constituit 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Deși de la congresul partidului nostru a 
trecut un timp scurt, rezultatele obținute în 
această perioadă, munca entuziastă desfășu
rată de popor pentru îndeplinirea hotărîrilor 
congresului evidențiază caracterul realist al 
obiectivelor stabilite, concordanța lor cu ne-

In încheiere, vă urez încă o dată, din toată 
inima, deplin succes în desfășurarea lucrărilor 
congresului, în înfăptuirea hotărîrilor pe care 
le veți adopta pentru fericirea și prosperita
tea popoarelor Uniunii Sovietice, în interesul 
cauzei comunismului și păcii.

Trăiască prietenia frățească româno-sovie- 
tică !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste internaționale !

Membrii cercului turistic de | 
la Liceul nr. 3 din Brașov Iu- 
crind la alcătuirea unor pa
nouri ce oglindesc activita
tea din excursiile la care au 

luat parte pină acum
Foto : O. PLEC AN I

satisfac, «1« se dau numai 
pentru două locuri și au zile 
fixe“.

Soluri 1° orizont
Pentru a vedea tn ce mă

sură se preocupă rețeaua cine
matografică de difuzarea bi
letelor tn rîndurile spectato
rilor, l-am rugat pe tov. Dirna 
Iorga, directorul întreprinde
rii cinematografice a orașului 
București să ne vorbească 
despre măsurile pe care orga
nele competente intenționează 
să le aplice pe viitor în aceas
tă privință.

„Buna difuzare a biletelor 
de spectacol este o problemă 
care ne preocupă și pe noi — 
a răspuns tov. Dima Iorga. 
Ne gîndim la o eventuală 
agenție centralizată pentru 
difuzarea biletelor la filmele 
în premieră. Am și găsit spa
țiul necesar în holul unui ci
nematograf de pe bulevard, 
în privința abonamentelor, 
tinerii spectatori au dreptate 
cînd exprimă rezerve. Stu
diem de aceea varianta unui 
abonament cu valabilitate ge-



istrului comerțului

Suediei
INFORMAȚIIa«

Simpozion Cervantes
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iSiliului
Jeli So- 

Gheorghe 
c joi pe 

<1 al Suedi- 

oare s-a des- 
atmosferă cor

oiat parte Gh. Cioa- 
itrul comerțului exte- 

Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, precum și Olof Gustav 
Bjurtetrom, ambasadorul Su
ediei la București.

în cursul dimineții, minis
trul comerțului al Suediei și 
persoanele care 11 însoțesc au 
avut convorbiri cu Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior și cu alți membri ai 
conducerii acestui minister.

La amiază, Gheorghe Cioa
ră e oferit un dejun.

★

Ministrul comerțului al Su
ediei, Gwnar Lange, împreu
nă eu persoanele care îl în

soțesc au făcut o vizită mi
nistrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu. A fost de 
față ambasadorul Suediei la 
București.

★

Olof Gustav Bjurtstrom, 
ambasadorul Suediei a oferit 
joi seara în saloanele amba
sadei o recepție cu ocazia vi
zitei ministrului comerțului 
al Suediei.

Printre invitați se aflau 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii 
unor ministere, ai Camerei 
de Comerț, conducători ai u- 
nor întreprinderi românești 
de comerț exterior, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

In cadrul marilor aniversări 
culturale, joi după-amiază a 
avut loc tn Capitală un sim
pozion consacrat scriitorului 
Miguel de Cervantes, de la a 
cărui moarte se împlinesc 350 
de ani.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunii Scriitorilor, 
Comisiei Naționale a Republi
cii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O., oameni de cul
tură și artă, studenți.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, membru 
corespondent al Academiei, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă. Despre personalitatea 
și opera marelui scriitor au 
vorbit criticul de artă Ion 
Frunzetti și conf. univ. dr. 
Ovtdiu Drimba.

în încheiere, participanta 
au vizionat filmul artistic 
„Don Quijote".

tenhica de maiștri vor intra în 
etapa regională, care se va 
desfășura in zilele de 3 ți 4 
aprilie. Cei ce vor obține pri
mele locuri vor participa apoi 
la competiția finală pe țară.

★

în zilele de 28—30 martie a 
avut loc în Aula Academiei 
Republicii Socialiste România 
sesiunea anuală a Institutului 
de filozofie al Academiei. Au 
participat academicieni șl 
membri corespondenți ai Aca
demiei, cercetători științifici 
și cadre didactice din învăță- 
mîntul superior. Cele 21 da

comunicări prezentate, precum 
și dezbaterile care au urmat 
au abordat un cerc larg de 
probleme din domeniul filo
zofiei, al metodologiei în știin
țele sociale particulare.

La sfîrșitul sesiunii a fost 
constituită „Asociația filozofi
lor din Republica Socialistă 
România“. Președinte al aso
ciației a fost ales acad. Atha- 
nase Joja, iar vicepreședinți 
acad. C. I. Gulian și prof. 
D. D. Roșea, membru cores
pondent al Academiei.

(Agerpret)

0 ștafetă
străbate uzina

cine-

(orele 
18,45;

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop

rulează Ia Patria 
8,30; 11; 13,30; 16; 
21,15).

RĂSCOALA — cinemascop — 
completare — Țara Hațegului 

rulează la București 
8,45; 11; 13,30; 16;
21), Grivița (orele 
11,45; 14; 16,15;
20,45).

(orele 
18,30;
9,30; 

18,30;

Concursurile 
pe specialități

După faza locală, la care au 
luat parte numeroși tineri, 
concursurile pe specialități ale 
elevilor din licee, școli peda
gogice, școli profesionale și

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI
— cinemascop — completare
— Un bloc neobișnuit

rulează la Republica 
10; 12: 14,15: 16,45:
21).

FINALA BUCLUCAȘĂ 
rulează la Luceafărul 
9,30; 11,45: 14; 16,15;
20.45) .

LUMINA VERDE — cinema
scop

rulează Ia Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30; — com
pletare — Au fost salvați).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Capitol (orele 
9.45; 12: 14,15: 16,30: 18,45; 
21 — completare — Polițele? 
Tomis (orele 9; 11; 13; 15: 
17; 19; 21 — completare — 
Pasiuni). Modern (orele 
10: 12: 15: 17; 19: 21).

TRANZIT — cinemascop 
rulează la Festival (orele 
10: 12: 14; 16,15: 18,30:
20.45) , Feroviar (orele 9,30|
11,45: 14; 16,15: 18,30;
20.45) .

TOM JONES
rulează Ia Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15: 17,45; 20,30
— completare — Tîrguri si
iarmaroace), Lira (orele 15; 
17,45; 20,30 — completare
— Vizita conducătorilor de 
partid și de stat In regiu
nea Crișana).

UNCHIUL MEU
rulează la Centrai 
9,30; 11,45: 14; 16.15: 18.30: 
20,45).

DEPĂȘIREA — completare — 
Lucrările primei Consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15, 18.30; 
21).

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE — completare — Lu
crările primei Consfătuiri pe 
țară a lucrătorilor din con
strucții

rulează la Union (orele 
15,30: 18; 20,301.

PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața ora 10. — ANI 
CLOCOTITORI — completare
— Politețe ?

rulează Ia Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Arta (orele 10; 12,30: 15.30; 
18: 20,30).

CĂLĂTORIE 
Școala de la
— Comori de 
că — Știintă 
5/1965

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CEA MAI FRUMOASĂ — 
completare — Lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții — 

rulează la Ciulești (orele 
16; 18.15: 20,30) Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,30 -
completare — Scoarțe popu
lare).

BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul

rulează 
9.45: 12: 
21).

WINNETOU 
(seria II) — 
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Ba
nat

rulează la Excelsior (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20.30) 

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Dacia (orele 9,45i
— 12.15 fn continuare 15; 
17.45; 20,30). Ferentari (o- 
role 15.30; 18, 20.301

PROCESUL DF, LA NCRN 
BERG ambele serii

rulează Ia Buzestl (orele 16: 
19,30)

ȘAH LA REGE — completare
— Adam ,și Eva în Fiat

rulează la Cosmos 
16; 18; 20).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Cotrocenl 
le 16; 18.15; 20.301.

A FOST CÎNDVA HOT — 
nemascop — completare 
Rășinari

rulează la Buceql (orele 
12,30: 15,30; 18: 20.301, Glo
ria (orele 
16; 18.30:
— Cînd 
Floreasca 
15,30: 18; 
tare — 
Flamura (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18 15; 20,30).

FEMEIA IN HALAT — com
pletare — Tîrguri și iarma
roace

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

TN PUSTIUL PATAGONTEI
— completare — Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române

(orele

(orele 
18,45;

(orele 
18,30;

forale

IMAGINARĂ 
Meri — Liniște 
artă româneas- 

și tehnică nr.

la Aurora
14,15; 16.30)

- cinemascop 
completare —

FOTBAL - Etapa a XVI-a

• Fără 5 titulari Rapid a pierdut cu 1-0 
I la Ploiești • Portarul naționalei a primit 

| 6 goluri • Al doilea 11 m ratat la Craiova 
§ © în retur, U, T. A. n-a reușit să cîștige 

ia Arad

casă la Petrolul, 
Rapid a părăsit 
terenul învinsă 
la limită : 0—1. 
Victoria petro
liștilor consem
nată în minutul 
55 de Dridea II,

printr-un gol dintr-o lovitură de 
corner, facilitat și de-o rafală 
de vînt, care a mărit traiecto
ria cu efect a mingii, le-a adus 
alte două puncte, e drept, cu 
prețul unor eforturi mări.

De altfel, dincolo de scorul de 
pe teren, înfrîngerea formației 
bucureștene a apărut inevitabi
lă cel puțin din două rhotive 
încă din cabină; nu mai puțin 
de cinci titulari: Greavu,'Geor
gescu, Dinu, Năsturescu și Co- 
dreanu au devenit indisponibili 
(în urma unei stări gripale) fiind 
înlocuiți de juniori: Ștefan, Mi- 
troi, Neagu, debutanti în retu
rul campionatului. Departe încă 
de consacrare sînt la ora actua
lă alți doi tineri: Adrian Popes
cu și Oblemenco. în fața unei 
asemenea situații și dacă adău
găm și avantajul terenului, evi
dent de la început, chiar numai 
teoretic, balanța victoriei încli
na în favoarea gazdelor.

Presupunerile dinaintea jocu
lui s-au adeverit din primele 
minute ale partidei; linia de 
atac a Petrolului în vervă, ali
mentată prompt de mijlocași au 
asaltat debordant poarta lui An
drei adesea inspirat și bine 
plasat.

Duelul acesta de departe in
egal (dacă avem în vedere doar 
lipsa titularilor rapidiști) a soli
citat apărarea oaspete la eforturi 
extraordinare. C. Dan, exceptio
nal și în această partidă, a con
dus cu maturitate lupta de apă
rare, ajutat cu voință și dîrze- 
nie

extreme, pe centru, atacanțli pe
troliști au încercat continuu o 
breșă în timp ce Rapid salva 
în ultimă instanță, de nenumă
rate ori în corner. De aici, după 
cum se știe, a căzut unicul gol 
al meciului. învingătoare în 
derbiul etapei, Petrolul Ploiești 
are meritul de a fi dominat cu 
autoritate. în rest Petrolul a 
lăsat destule semne de întreba
re privind aspirațiile Ia titlul 
de campioană. Derbiul etapei

a pierdut 

meciul...

din cabină

Meciul de ia Plo
iești, a polarizat inte
resul legitim al publi
cului spectator și 
muiți dintre obișnuiții 
tribunelor au preferat 
să stea acasă, să ■ ur
mărească la ,,tele‘ 
pasionantul duel din
tre Rapid și Petrolul. 
Frigul, un motiv în 
plus să-i {intuiască tn 
fotolii. Așa se explică 
faptul că stadionul 
Republicii a fost plin... 
doar pe jumătate. Dar, 
Ia drept vorbind nici 
n-au avut ce 
prea mult, 
n-a satisfăcut decît pe 
perioade și 
prea scurte să justifi
ce zelul inveteraților 
suporteri. 180 de mi
nute doar pentru două 
goluri, e prea puțin.

Primul meci a fost 
animat In repriza iu
tii iar cel de-a! doi
lea In partea ultimă. 
Ceea ce se poate re
marca e faptul că am
bele echipe, Universi
tatea Cluj ți Steagul 
roșu Brașov, partene
rele de joc, ale 
pelor Steaua și 
namo — acestea 
urmă aflate In 
ascensiune spre 
tea clasamentului 
au jucat de Ia egal la 
egal. Așa cum au cîș- 
tigat Steaua și Dina
mo, la scorul limită de 
1—0, tot așa puteau 
să cîștige și studenții 
clujeni ori brașovenii. 
Dacă focul Învinșilor 
a avut in clmp, o o- 
rientare bună, ef au 
creat din vifetfl și 
prin surprindere faze

pierde
Cuplajul

acestea

echi-
Di
din 

plină 
frun-

palpitante, nu același 
lucru se poate spune 
despre finalizare, A- 
veai senzația, privin- 
du-i pe înaintașii ce
lor două echipe oaspe
te, că misiunea lor se 
încheie in fala careu
lui de 16 m. în orice 
caz, acțiunile create 
de studenți, adesea a- 
plaudate la scenă 
deschisă, ca și domi
narea copioasă a ste
garilor fn repriza a 
doua — ce păcat că a 
fost o dominare steri
lă — demonstrează că

gat meciul In minutul 
35, printr-un gol splen
did, expediat cu capul 
de Varga. Sä spunem 
c-am văzut multe ra
tări nu 
realității. N-au 
create faze clare 
gol.

După părăsirea 
bunelor am căutat 
reconstituim ceea 

timpul 
aparte, 
jucător 

ni se

corespunde 
fost 

de

a făcut, In 
jocurilor, notă 
Cel mai bun 
dintre cei 44
pare că a fost... Gabo- 
raș. E, fără Îndoială,

fri- 
sâ
ce

>;

"

180 de minute :

goluri I w ?

următoarele etape ne 
rezervă destule sur
prize. Există, între e- 
chipe, un echilibru de 
torțe.

în lumina celor spă- 
se, laude prea mari nu 
putem aduce nici în
vingătorilor, Steaua a 
cîstifjat meciul fn mi
nutul 72 printr-o 
vitură de la 11 
transformată de 
vlovici, acordată 
prea multă larghețe 
de arbitrul losif Ri- 
tter, la o fază dubioa
să In careul studenți
lor. Mai fuseseră doufi 
situații similare: de 
ce nu le-a judecat la 
fel l Dinamo a clști-

lo
in

Pa-
cu

alcel mai bun portar 
nostru la ora actuală. 
Exact la celălalt pol 
se situează 
lut Adam, golgeterul 
de anul 
campionatului (f I)

Au plăcut Pexa _ 
Ivansuc — Universita
tea Cluj, S. Avram ■ 
Sătmăreanu și D. Po- _ 
pescu (cam irascibil) R 
de la Steaua, Pîrcălab aj 
șl Varga — Dinamo, 
Hașoti și Necula (care 9 
a zburdat ca un spi- § 
riduș pe tot terenul) _ 
— de la Steagul roșu. B

evoluția

trecut al

VASILE E
CÄBULEA ■

< ■

i.

noul magazin cu autoservireîn
deschis recent In Piața Gării 

de Nord din Timișoara

Foto : AGERPRES

s-a consemnat înir-un meci de 
modestă factură tehnică. De ase
menea, este neplăcut că în tim
pul celor 90 de minute ne-a fost 
dat să asistăm și la unele scene 
și acte de indisciplină. Dridea 
I, maestru al sportului, a inter
venit adesea nesportiv la întâl
nirea cu adversarii, oferind ast
fel un prost exemplu celor mai 
tineri dintre fotbaliști, 
babil s-a manifestat în 
desfășurării partidei și 
a publicului ploieștean.
lorii disciplinați, Clubul Petrolul 
și organele de ordine sînt che
mați să tempereze și admones
teze pe loc, pe cei cu apucături 
huliganice care viciază atmos
fera unei întreceri sportive.

Repro- 
timpul 

o parte 
Specta-

r
TEATRUL 91ION CREANGA“

„Bună dimineața, mîine !“
de Natalia Gheorghiu și Emilia Căldăraru

(Urmare din pag. I)

ranța“ aceasta era aceea care 
ducea la depășirea, în minus 
sau în plus, a toleranțelor. 
Unii chiar știau acest lucru, 
dar își ziceau : „Ce contează o 
zecime sau o sutime de mili
metru !“. Aici era, de fapt, 
„enigma“.

Tinerii de la prelucrări me
canice au fost invitați în sec
ția montaj să asiste la asam
blarea pieselor pe care ei le 
execută.

Schimbul de experiență a 
adus în fața tinerilor, odată 
cu cauzele pentru care piesele 
nu se încadrau în toleranțe, 
și soluțiile prin care pot fi 
eliminate. Cîștigul a fost du
blu. De la prelucrări au por
nit spre montaj piese din ce 
în ce mai bune, iar de la mon
taj, spre beneficiari, produse 
finite de calitate superioară.

Sculerii au primit și ei, în- 
tr-o zi, o invitație. Erau che
mați să ia parte în secția au
tomate la un schimb de expe
riență privind reducerea con
sumului de scule. „Noi — s-au 
scuzat sculerii — n-avem nici 
o legătură cu această proble
mă. Noi producem, nu consu
măm sculele". „Ba aveți — au 
susținut cei de la automate“.

în ziua schimbului de expe
riență primii au demonstrat 
celor din urmă că rezistența 
sculelor este determinată în 
cea mai mare parte de gradul 
în care stnt finisate. Două 
semne matematice, exacte ca 
și această știință, indică acum 
rezultatele acestui schimb de 
experiență: plus de exigență 
la finisarea în secția sculerie 
și minus de consum de scule 
la automate.

Au sosit în uzină nu de mult 
mașini noi, de o mare com
plexitate tehnică, pentru rec
tificat. Cui să fie încredințate 
aceste mașini ? Toată lumea a 
fost de acord ca cei mai buni 
muncitori ai secției să preia

comanda primelor mașini. A- 
ceștia au fost tinerii: Nicolae 
Bucur, Constantin Soare, Con
stantin Piciorea și alții. Se știa 
însă că vor sosi, peste puțin 
timp, alte mașini. Nu s-a mai 
așteptat ca acestea să sosească 
în uzină șl abia atunci să în
ceapă instruirea oamenilor 
care urmau să lucreze la ele. 
Există acum o experiență și 
ea trebuie să circule. Fiecare 
din cel care învățaseră să mî- 
nuiască primele mașini au 
transmis cunoștințele sale altor 
4—5 tineri.

în acest circuit, al transmite
rii experiența bune, sînt an
trenate permanent toate sec
țiile. Tinerii o® la prelucrări 
mecanice, după exemplul ce
lor de la montai, i-au invitat 
pe turnători să iadă ce greu
tăți se întîmpiră aici din 
cauza adausuriloi mari ale 
pieselor turnate. .Argumen
tele“ turnătorilor — așa pre
vede tehnologia — n-au re
zistat în fața examemlui cu 
realitatea : adausurile erau 
prea mari și cei de la turnă
torie s-au angajat să le redu
că. O concluzie asemănătoare 
au desprins, în urma unui 
schimb de experiență cu hala 
nouă, și cei de la tratament 
termic. Ei i-au încredințat pe 
cei de la prelucrări că v<r de
pune eforturi sporite pentru 
tratarea corectă a nies»1''” 
durităț' ', 
...Puter 
turi ac 
din pre 
tem și 
mai mi 
lerii ca
Putem : 
mai rr. 
montaju 
Prin ace. 
rilor de 
se nasc v'h
tru îmbu 
duselor, 
secție pîi 
locul lor 
ții și mai ■

Bunii gospodari pot

„conflictele“ cu t
(Urmare din pag. I) 

na de legume, 100 de coopera
tori plantau cartofii, un grup 
mai restrîns de tineri verifi
cau motoarele, pompele și 
conductele sistemului de iri
gații.

— Cei peste 200 de tineri 
— ne spunea Stere Stroie, se
cretarul organizației U.T.C., — 
pot fi găsiți zilnic, pretutin
deni unde este nevoie de for
ța și priceperea lor.

într-o parte opusă a raio
nului, se află comuna Gre- 
ceanca. Și aici, însămîn- 
țările din prima urgen
ță s-au terminat încă de a- 
cum cîteva zile. în prezent se 
pregătește cu minuțiozitate 
terenul pentru cele 400 hec
tare de porumb. Specifi
cul cooperativei agricole este 
însă viticol. Cooperativa de
ține 186 ha cu vie nobilă pe rod 
și 108 ha podgorii tinere. în 
plus, se plantează alte 32 hec
tare. Ieri, peste 500 de coope
ratori, dintre care aproape ju
mătate tineri, se găseau la 
plantat vie în terasele fru
mos arcuite, la a căror ame
najare s-a lucrat intens toată 
iarna. Pe inginerul hortiviti- 
col Ilie Buruș, președintele 
Tudor Stoica și trei din cei 
cinci brigadieri de la brigăzile 
viticole i-am găsit pe tarlalele 
Țăndărică, Popești, Nisipuri, 
Șoseaua. Acolo se puneau 
șpaliere în terase, se întindea 
sîrma. se plantau pomi împre
jurul podgoriilor tinere. Lu
crau, în total, aproape 200 de 
cooperatori. Ceva mai sus, 
unde alți 500 de oameni plan
tau vița, lucrarea era supra
vegheată de tinerele tehnicie- 
ne Maria Clondireanu, secre
tară a organizației U.T.C., și 
Ecaterina Lupu. Verificînd 
lucrările, inginerul și pre
ședintele s-au declarat mul
țumiți de calitatea lor apoi 
s-au îndreptat spre tarlalele 
Popazu, Drumul Mare, Bădeni 
unde lucrau mecanizatorii.

Dar acestea sînt numai cî-- 
teva aspecte care vorbesc 
despre ritmul intens al munci
lor de primăvara care se des
fășoară în aceste zile pe ogoa
rele raionului Mizil. La coo
perativele agricole Ciorapii 
de Sus și Cioranii de Jos, 1 200 
de cooperatori lucrează la a- 
menajarea orezăriilor, în su
prafață de 180 hectare, în 
timp ce cooperatori din Fin- 
țești și Limpeziș și-au organi
zat munca și au lucrat în așa 
fel, îneît acum se înscriu în 
rîndul fruntașilor campaniei. 
Toate aceste fapte reflectă a- 
celași lucru : hărnicia și răs
punderea cu care se lucrea

ză în mare 
taților ag 
din acest r 
că, de altfe 
le 917 hectare v. 
ma urgență, pînă ieri erau 
sămînțate 825 hectare, iar di 
2 962 hectare cu sfeclă de 
zahăr planificate erau însă- 
mînțate 2 808. De asemenea, 
din totalul de 4 576 hectare cu 
floarea soarelui se însămînța- 
seră 2 963. în unitățile situate 
în partea de deal s-a terminat 
plantatul celor 40 hectare cu 
pomi fructiferi și s-au plantat 
alte 188 hectare cu vie, din 
420 planificate. La aceeași 
dată, era pregătit patul ger
minativ pe 8 000 hectare din 
cele 33 751 hectare ce vor fi 
însămînțate cu porumb și se 
efectuase întreținerea, în mod 
diferențiat, cu sapa rotativă, 
grape cu discuri și agregate 
de grape stelate, pe 17 000 din 
cele 22 295 hectare cultivate 
cu grîu.

Dacă situația este bună, ea 
reflectând preocuparea gene
rală a lucrătorilor de pe ogoa
rele raionului, nu înseamnă, 
firește, că nu mai sînt și u- 
nele aspecte cărora trebuie să 
li se acorde toată atenția. Așa, 
de exemplu, încă mai sînt de 
Însămînțat aproape 100 hec
tare culturi din prima urgen
ță. Acestea se găsesc la cîte
va unități, printre care coo
perativele agricole Colgeag și 
Fulga de jos. Cauza : o parte 
din terenurile acestor unități 
fiind mai joase, umiditatea 
excesivă continuă să se men
țină. Or, în loc să se fi luat 
din timp măsuri pentru 
schimbarea terenurilor, con
siliul agricol raional poartă 
încă discuții interminabile, la 
telefon, cu unitățile, dacă să 
procedeze sau nu la schimb. 
De asemenea, în raion mai 
sînt de plantat 232 hectare cu 
vie. Rămase în urmă sînt 
aceste lucrări la cooperativele 
agricole din Șarînga, Pietroa
sele, Gura Vadului, Vadul Să
pat, Tătaru. La consiliu ni șe 
explică, pe un ton liniștit, că 
în fiecare din aceste unități 
s-a plantat jumătate sau ceva 
mai mult din suprafețele pre
văzute,așa că nu-i grabă, 
doar mai este timp...

în fiecare unitate sînt posi
bilități și forțe care, judicios 
organizate, pot aduce, în zilele 
imediat următoare, «schimba
rea dorită. Este ceea ce «e 
cere neîntîrziat, atât conduce
rilor cooperativelor agricole 
rămase în urmă, cît și consi
liului agricol raional, care ie 
îndrumă și le ajută în munca 
și activitatea lor.

cîtva vitregită de nuanțe. 
Trioletul „bucureștenilor“ i 
Octavian, Dan și Ștefana ca
pătă o coloratură mai preg
nantă (deși replicile Ștefanei 
îndeosebi păstrează un iz ar
tificios, livresc). Piesa cu
noaște un final „deschis“, pers
pectivele sînt schițate, fabula, 
continuă. Rezolvarea ni se 
pare judicioasă.

„Bună dimineața mîine“ I 
cu certe însușiri literare, edu
cativă fără a fi „moralizatoa
re“ cu ostentație — atestă 
două condeie înzestrate, a că
ror prezență în dramaturgie se 
cuvine urmărită cu interes.

★
Teatrul „Ion Creangă“ a va

lorificat cu înțelegere și dă
ruire sensurile piesei. Regizo
rul N. Al. Toscani a plăsmuit 
un spectacol luminos, din care 
să răzbată avintul specific ti
nereții eroilor, evitînd striden
tele și clișeele convenționale. 
Ritmul s-a menținut alert, 
fără precipitări nefirești. In- 
terpreții au fost îndrumați pe 
linia simplității fruste, revela
torii. Magda Popovici (Daria) 
și Genoveva Preda (Ștefana) 
au întruchipat sincer și con
vingător pe adolescentele cu
prinse de febra primei iubiri. 
Șerban Cantacuzino a creio
nat în linii sigure un personaj 
viu. Nicolae Simion, în rolul 
lui Octavian desfășoară un joc 
destul de fad, fără suficientă 
combustie lăuntrică. Artista 
emerită Sandina Stan supli
nește fericit anemia textului, 
acordînd rolului pitoresc și 
savoare. Un bun portret sati
ric realizează Luluca Băbălău 
(Virginica). Din restul distri
buției s-au detașat : Ion Gh» 
Arendeanu, Marius Ralea și 
Mircea Mureș an. Decorurile 
lui Ștefan Hablinski au recon
stituit corect atmosfera cerută 
de text, dar numai atât.

Spectacolul de la Teatrul 
, „Ion Creangă“ invită — atât 

pe tineri cît șl pe educatorii 
îor — la meditație lucidă.

MIHAI BOTEZ

de prospețime — o poveste ti
nerească despre iubire și prie
tenie, despre alegerea tovară
șului de viață și a căii adevă
rate, care merită să fie urma
tă. Două cupluri trăiesc — pe 
parcursul celor trei acte — 
stări sufletești variate și fră- 
mîntări juvenile, își pun între
bări legate de aspecte funda
mentale ale existenței, caută 
răspunsuri, se autoexaminează 
sever sau indulgent, se cunosc

Precum se știe, atribuțiile 
vechiului teatru pentru tineret 
și copii, a cărui existență nu 
a fost nici prea îndelungată, 
nici prea strălucită, au revenit 
acum „nou-născutului“ tea
tru „Ion Creangă“ (recent re
deschis spre bucuria tinerilor 
spectatori). Alături de reluări
le cîtorva din piesele prezen
tate anterior a apărut pe afișe 
titlul unei scrieri originale 
„Bună dimineața mîine !“ a- 
parținînd Nataliei Gheorghiu 
și Emiliei Căldăraru. După 
cum sugerează discret titlul, 
piesa este inspirată din viața 
tineretului și aduce în dez
batere problemele, căutările, 
aspirațiile unor oameni aflați 
la o vîrstă dificilă, oameni 
care spun „bun rămas“ ado
lescenței și se avîntă tumultuos 
spre viitor. Tinerii la 16—18 
ani posedă un farmec deose
bit și vădite înclinații către 
poezie, sînt capabili de 
elanuri, dar pot săvîrși 
odată și greșeli grave. în cli
matul socialist, colectivitatea 
urmărește și orientează tânăra 
generație, educînd-o în spiri
tul unor idei generoase. Lite
ratura (deci, implicit și 
dramatică) are un cuvînt 
spus în această privință, 
ceea ce nu ne satisface 
tocmai puținătatea pieselor a- 
xate pe o asemenea problema
tică majoră. Autorii dramatici 
au de îndeplinit o îndatorire 
plină de răspundere față de 
tineret, oferindu-i lucrări care 
să-i deschidă orizonturi lumi
noase și să-i îmbogățească u- 
niversul interior. Referindu-ne 
din nou la „profil“ reiese lim
pede menirea Teatrului „Ion 
Creangă“. Bineînțeles, oricare 
altul dintre teatrele bucureș
tene trebuie să-și conjuge 
strădaniile cu cele depuse de 
colectivul „specializat“ pentru 
copii și tineret.

Piesa : „Bună dimineața mîi
ne“ ! înseamnă o apariție utilă 
în repertoriul actualei sta
giuni. Pe scenă se înfiripă •— 
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9; 11,15; 13,30;
21 — completare 
soția e plecată).

(orele 12,30; 
20.30 — comple- 
Ajutor mă Înec),

rulează la Flacăra
15.30, 18, 20 301

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Crînqași 
16; 18; 20),

GUSTUL MIERII — comple
tare — Plasma

rulează Ia Vitan (orele 16;
18,15; 20,30).

(orele
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GALAȚI : sur
priza zilei, referin- 
d>u-se mai ales la 
proporția scorului, 
a fost realizată de 
echipa Siderurgis- 
tul Galați. Ju- 
cînd pe teren pro
priu, fotbaliștii gă- 
lățeni au surclasat

de 6—0 
echipa 

Iași în 
a-

cu scorul 
(3 - 0) 
C.S.M.S.
poarta căreia a 
parat Constantines- 
cti, unul din porta
rii lotului repre
zentativ.

• CRAIOVA : 
Știința — Politeh-

nica Timișoara 1- 
0 (1—0).

• PITEȘTI : Di
namo Pitești — Fa
rul Constanța 3—2 
(1—1).

• ARAD : U.T.A. 
— Crișul Oradea 
1—1 (0—0).

mai profund. în jurul lor gra
vitează o serie de personaje 
(prea multe !) care compun 
ambianța adecvată și intervin, 
într-un fel sau altul, în co
locviul etic inițiat de autoare. 
Piesa degajă îndeobște un fior 
de autenticitate, conține o rea
la doză de poezie șl accente de 
umor jovial.

Cele două autoare n-au reu
șit însă în măsură deplină să 
structureze viguros materialul 
faptic abordat.

Piesa ramine încă neînche
gată, există o succesiune de 
episoade desfășurate într-un 
ritm voit cinematografic. Din
tre aceste „secvențe“, unele, 
mai ales în primul act, ar pu
tea lipsi deoarece nu se pro
duce o sudură armonioasă în
tre diferitele momente ale 
conflictului. (Prologul este de 
asemenea, cu totul inutil). De 
aici și o anume lipsă de ten
siune dramatică, piesa evoluînd 
lent, aș zice narativ. Fiecare 
din protagoniști are în fișa sa 
caracterologică note individua
le, care ar fi necesitat o con
tinuare mai precisă. Partitura 
Dariei — această fată a Deltei, 
frumoasă și demnă, puțin săl
batecă, pasionată, este înt.ru-



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Adunarea generală ocupă — după cum s-a subliniat la cel de al VlII-lea 

Congres al U.T.C. — un loc important în viața organizațiilor U.T.C., ea consti
tuind principalul cadru de educare politico-ideologică a uteciștilor. Adunarea 
generală dezbate probleme privind viața și munca tinerilor, participarea aces
tora la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, contribuie la dezvoltarea demo
crației interne de organizație, asigură înfăptuirea practică a dreptului fiecărui 
utecist de a participa la dezbaterea tuturor problemelor privind activitatea de 
organizație. Ca organ superior al organizației de bază, adunarea generală U.T.C. 
este cea care stabilește măsurile necesare privind munca de educare comunistă 
a tineretului, de mobilizarea acestuia la înfăptuirea sarcinilor economice care 
revin fiecărei întreprinderi în parte. La toate acestea s-au referit secretari a, 
organizațiilor U.T.C. din orașul Ploiești, reuniți în jurul mesei rotunde, din 
inițiativa „Scînteii tineretului“ și a comitetului orășenesc al U.T.C.

NICULAE MANDALOC — Rafinăria 
Teleajen : — Este bine să începem dis
cuția noastră cu ce înscriem pe ordinea 
de zi a adunării generale, pentru că de 
acest lucru depinde, după părerea mea, 
în cea mai mare măsură succesul adu
nării. Noi uităm uneori că, așa cum se 
prevede și în Statutul U.T.C., nu 
avem de ținut decît 12 adunări generale 
într-un an. Problemele care le-am putea 
discuta sînt de cîteva ori mai nume
roase. Care sînt cele mai importante? 
Primul răspuns la această întrebare ni-1 
dau tinerii. Noi obișnuim să-i consultăm 
în această privință atît pe ei cît și pe 
șefii de instalații, pe ingineri, să ne sfă
tuim cu organizația de partid. Aceasta 
ne permite să vedem în perspectivă ce 
să discutăm în adunări.

MARIA SIMION — Fabrica 
„Dorobanțul": — Nu este rău 
să ai o anumită perspectivă. 
Dar viața este mult prea com
plexă ca să poți prevede totul cu 
exactitate. De multe ori ești 
obligat să renunți la o temă pla
nificată și să discuți „acel ceva" 
reclamat de o situație nepre
văzută dinainte. Așa s-a întîm- 
plat în secția țesătorle. ba în
ceputul lunii martie în ședin
țele de grupă sindicală, în șe
dințele conducerii secției, au 
fost criticați mai mulți tineri 
pentru că dădeau lucru de sla
bă calitate, erau indisciplinați. 
în luna aceea trebuia să discu
tăm unele probleme culturale. 
Am renunțat și tinerii au apre
ciat măsura luată de noi. Și a- 
ceasta pentru că discuția des
pre răspunderile ce-i revin tî- 
nărului în producție corespundea în 
acel moment cel mai bine preocupărilor 
generale ale secției. In adunare tinerii 
au ridicat multe probleme. Ei au luat po
ziție critică față de tovarășii lor care au 
dat lucru de slabă calitate, care au avut 
abateri de la disciplină. Au ridicat însă 
și unele probleme mai generale cu pri
vire la organizarea muncii în secție, la 
atitudinea unor maiștri față de tineri.

,tIn legătură cu stabilirea ordinei de zi 
a<(. dunării generale, se mai întîmplă și 
altfel: la filatură, sectorul B, la sfîrșitul 
adunării generale tinerii au fost între
bați ce vor să discute în adunarea vii
toare. în unanimitate au fost de acord 
să se discute despre viața de familie, 
despre responsabilitățile reciproce ale 
soților. La adunare a fost invitată și to
varășa Neagu Maria, o muncitoare care 
lucrează de’20 de ani în fabrică și care 
a vorbit foarte frumos despre viața ei 
de familie.

NEAGU ALEXANDRU — Uzinele „1 
Mai“ : — Eu nu sînt de părere că este 
necesar să-i într.ebăm pe tineri în adu
nare ce să se discute în adunarea viitoare. 
Putem avea tot atîtea propuneri citi ti
neri sînt prezenți, și atunci ce facem ? 
Comitetul, care cunoaște mai bine pro
blemele de ansamblu ale muncii, poate 
stabili ce să cuprindă ordinea de zi.

CONSTANTA MUȘAT — Uzinele de 
utila] chimic: — Nu sînt de acord cu

punctul de vedere al tovarășului Neagu. 
Desigur, nu trebuie ca adunarea gene
rală să fie unicul mijloc de consultare 
a tinerilor asupra ordinei de zi viitoare. 
Adunarea generală este însă organul su
perior al organizației de bază și nimeni 
nu-i poate știrbi dreptul de a hotărî ce 
să discute și ce nu. Indiferent ce metodă 
folosim, mie mi se pare esențial ceea ce 
s-a mai spus de altfel: să punem în 
dezbaterea uteciștilor acele probleme de 
interes major, care-i preocupă.

VIOLETA COMAN — Liceul nr. 2 : — 
De regulă de la comitetul orășenesc 
U.T.C. sîntem îndrumați să discutăm în 
adunări despre situația la învățătură și 
disciplină. Asta mai ales la început si 
sfîrșit de trimestru, tas la o parte faptul 
că perioadele acestea corespund și cu

CE DISCUTAM 
IN ADUNAREA 

GENERALĂ
orele de dirigenție în care analizăm cam 
același lucru. Dar învățătura sau disci
plina nu sînt probleme de început sau 
sfîrșit de trimestru. Sau dacă organizăm 
o adunare în acest fel înseamnă că am 
rezolvat problema ? Eu sînt convinsă că 
în întreprindere nu există chestiune dis
cutată în adunarea generală, care să nu 
se refere într-un fel sau altul și la atitu
dinea tînărului față de muncă, ta fel și 
la noi în școală, ta clasele a X-a s-a 
discutat într-o adunare „Ce înseamnă 
cultura generală în zilele noastre“. Evi
dent că fiecărui elev care a luat parte 
la discuție i-a fost aproape Imposibil să 
ocolească atitudinea sa față de învăță
tură.

TRAIAN DROHOREANU — Rafinăria 
Brazi: — Fără discuție, consultarea tine
rilor atît în stabilirea ordinei de zi a adu
nării generale, cît și în alte probleme 
ale muncii U.T.G., este foarte importantă. 
Dar, revenind la adunarea generală, eu 
aș spune că lucrurile trebuie duse și 
mai departe : uteciștii să fie aceia care 
își pregătesc propria lor adunare, ei să 
fie interesați și să se simtă răspunzători 
de buna ei desfășurare. Noi obișnuim 
să folosim un colectiv larg de uteciști 
care să pregătească adunarea. Cînd am 
analizat munca de educare poțitico-ideo- 
logică a tinerilor, de pildă, colectivul a 
fost format din uteciști cu cea mai bună 
pregătire politică, din membri ai comi

tetului. De curind am analizat cum se 
desfășoară practica în producție a elevi
lor — viitorii noștri muncitori. Colecti
vul care a studiat această problemă și a 
întocmit materialul pentru adunarea ge
nerală, a fost format din tineri ingineri 
și tehnicieni, .muncitori fruntași, dintre 
cei mai buni elevi al școlii profesionale 
care fac practică la noi. Munca atentă 
de cercetare a situației, de consultare a 
tinerilor în legătură cu chestiunea care 
urma să se dezbată, a permis ca în adu
narea generală să se ridice probleme 
foarte importante, iar uteciștii să stabi
lească un plan de măsuri cît se poate de 
concret și eficient.

TOMA CHIOTOROIU — I.S.C.M.
Brazi: — Noi ne-am făcut un obicei ca la 
fiecare adunare generală să informăm 
pe scurt uteciștii ce s-a întîmplat cu 
propunerile, cu observațiile lor critice 
făcute în adunarea precedentă. Noi 
ne-am convins că această metodă are o 
valoare educativă deosebită. Tinerii se 
conving că ceea ce spun ei este privit 
cu toată seriozitatea.

CONSTANȚA MUȘAT : — Pentru că a 
venit vorba despre participarea la dis
cuții, nu știu cum se întîmplă în alte 
părți dar la noi, într-o vreme aveam Un 
număr de 5—6 uteciști care luau cuvîn- 
tul în toate adunările generale. Ori, eu 
cred că adunarea generală este cadru] 
cel mai prielnic în care tinerii să-și spu
nă părerea deschis, sincer, cu privire la 
toate problemele muncii de organizație, 
să critice cu curaj lipsurile, să-și facă 
autocritica atunci cînd este nevoie.

ION CONSTANTIN -- Uzi
nele de utilaj chimic : — Este o 
problemă foarte importantă care 
vizează una din trăsăturile e- 
sențiale ale adunării generale : 
combativitatea acesteia. Aș ru
ga-o pe tovarășa Mușat să ne 
dea mai multe amănunte asupra 
acestei probleme.

CONSTANTA MUȘAT : Si
tuația a început să se îndrepte 
tot cu o adunare generală. Pe 
ordinea de zi figura un punct 
puțin obișnuit pină atunci: des
pre critică și autocritică. Refe
ratul, întocmit de un colectiv 
de tineri cu o bună pregătire 
politică, nu s-a rezumat numai 
să explice ce este critica și 
autocritica, rolul acesteia în 
mersul nostru înainte, dar a ri
dicat în fața uteciștilor și cîteva 
din cauzele pentru care unii 

dintre ei nu luau cuvîntul, nu criticau 
in adunări. La sfîrșitul referatului ute
ciștii au fost invitați să-și spună păre
rea. Au vorbit 15 tovarăși. Aș vrea să 
remarc că din cei înscriși de obicei la 
cuvînt au vorbit doar 3. A fost o ade
vărată confruntare de păreri.

ION CONSTANTIN : — Este o metodă 
dictată de o situație de moment. Noi 
procedăm altfel. De fiecare dată, refera
tul pe care urmează să-I prezentăm în 
adunarea generală îl dăm din vreme să-i 
citească în primul rînd acei tineri care 
sînt criticați. Discutăm cu ei și îi ajutăm 
să se pregătească pentru a lua Cuvîntul 
în adunare. La fel șt cu cei pe care îl 
evidențiați. Dar nu numai atît. In fiecare 
pregătească pentru a vorbi despre expe
riența lor, despre modul în care au reu
șit să obțină rezultatele pentru care sînt 
evidențiați. Dar nu numai atît. în fiecare 
secție sînt tineri care îndeplinesc diferite 
munci de răspundere, uneori chiar în 
conducerea secției respective. în funcție 
de problemele care se dezbat, ei sînt so
licitați să se pregătească și să ia cuvîntul 
în adunare cu autoritatea și prestigiul 
pe care îl au.

Studenți ai Institutului de științe economice „V. I. LENIN" din București în timpul orelor de 
lucrări practice la disciplina „Organizarea și mecanizarea lucrărilor de birou“.

Foto: AGERPRES

Flori de primăvară

ACTIVITĂȚI
EDUCATIVE

Primire la Consiliul de Miniștri
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, a primit joi 
la amiază pe Mari Ivanov, 
președintele Comitetului pen
tru construcții de mașini de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat

Ilie Verdeț, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Mi
hai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov.

(Agerpres)

Primirea la C.C. al U.T.C. a unor delegații 
care au participat la cel de al VlII-lea Congres 

al U. L C.
în ziua de 31 martie, la Co

mitetul Central al U.T.C., to
varășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., se
cretari ai C.C. al U.T.C. și 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C. au primit alte delega
ții care au participat la cel 
de-al VlII-lea Congres al 
U.T.C. : delegația Uniunii Ti
neretului Socialist Muncitor 
din R.P.D. Coreeană, condusă 
de Kim Hen Ir, vicepreședin
te al Uniunii; delegația Tine

retului Adunării Democratice 
Africane din Guineea, condu
să de Keita Diamandy, mem
bru al Comitetului Național al 
T.A.D.A. și delegația Organi
zației Tineretului Progresist 
din Guyana Britanică, con
dusă de Edwin James, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Organizației.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Plecarea unor delegații care au participat

„N-aveti un bilet 
în plus?“

(Urmare din pag. D 

nerală, pe întreaga Capitală, 
urmînd ca posesorul acestuia 
să-și pună viza cu o oră sau 
jumătate de oră înainte de 
începerea spectacolului. Tot 
în faza de studiu se află și 
abonamentul realizat pe un 
repertoriu ales de spectator“. 
După cum se vede, gindurile 
bune și inițiativele practice 
nu le lipsesc tovarășilor din 
rețeaua cinematografică. Im
portant însă este faptul de a 
le vedea aplicate în viață I

Pe cînd o agenție 
teatrală unică î

retu? de economii 
intru construirea 

de locuințe
în vederea organizării acțiunii 

de economisire pentru construirea 
de locuințe proprietate personală 
a cetățenilor de la orașe, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a in
trodus un nou instrument de eco
nomisire : . Libretul de economii 
pentru construirea de locuințe.

Libretele de economii pentru 
construirea de loctOnțe se emit în 
sume fixe de 5 000 lei de către 
casele raionale și orășenești de 
economii și de către agențiile 
C.E.C, autorizate în acest scop.

Pentru sumele depuse pe aceste 
librete, Casa de Economii și Con
semnațiuni acordă o dobîndă de 
3,5 la sută pe an, sub formă de 
ciștiguri în bani, prin trageri la 
sorți trimestriale, la care participă 
libretele de economii ale căror de
puneri au fost păstrate la C.E.C. 
in tot cursul trimestrului pentru

PETRU ISPAS

Aspect din secția nr. 4 a Fabricii de confecții „Mondiala“ din Satu Mare.
Foto: AGERPRES

care se efectuează tragerea.
Titularii libretelor ieșite cîștl- 

gătoare la o tragere la sorți tri
mestrială, care solicită sprijinul 
statului în vederea construirii de 
locuințe, sînt preferați la încheie
rea contractelor pentru construi
rea acestora, indiferent de mări
mea avansurilor și de vechimea 
depunerilor, dacă folosesc în în
tregime la constituirea avansurilor, 
sumele cîștigate.

Informații suplimentare pot fi 
luate la casele raionale (orășe
nești) C.E.C.

îmbunătățiri 
în mersul 

autobuzelor
Mersul autobuzelor, ediția 1966— 

1967, care va intra în vigoare Ia 
21 mai a.c., cuprinde numeroase 
noutăți față de ce) actual. El pre
vede, printre altele, noi trasee care 
vor lua ființă între localitățile 
Făgăraș-Somartin, Jitia-Rîmnlcu 
Sărat, Baia Mare-Gherta Mică, 
precilm și prelungirea traseului 
Tulcea-Jurilovca pîbă în comuna 
„6 Martie". în acest fel rețeaua 
deservită de autobuzele âparținînd 
direcțiilor regionale de trailspor- 
turi auto — D.R.T.A. — va spori 
anul acesta cu 1 500 km. De ase
menea, s-aU luat măsuri ca pe o 
serie de șosele naționale moderni
zate, printre care București-Pitești- 
Rîmnicu Vîlcea, București-Olteni- 
ța, Buzău-Padina să fie sporită vi
teza de circulație cu circa 10—15 
la sută față de orariul actual.

Noul mers al autobuzelor ține 
cont de orariile unor întreprinderi, 
instituții, școli și are în vedere 
asigurarea unor legături mai bune 
cu trenurile șl alte mijloace de 
transport.

(Agerpres)
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Schimbul de miine al uzi
nelor argeșene se află deo
camdată — ca toți viitorii 
muncitori ai patriei, de altfel, 
— pe băncile școlii. Actualii 
elevi ai școlii profesionale se 
pregătesc zi de zi, cu sîrguin- 
ță și pasiune, pentru clipa 
înaltă cînd ștafeta meseriei va 
fi încredințată mîinilor lor. A- 
lături de bogatele cunoștințe 
teoretice însușite la cursuri, ei 
se străduiesc să-și formeze 
trainice deprinderi practice 
ale meseriei; unii în ateliere- 
școală (cei din anul I) iar alții 
direct în vastele amfiteatre 
ale producției (cei din anii II 
și III).

In legătură cu eficacitatea 
instruirii lor practice, stadiul 
atins în însușirea meseriei, ca 
și condițiile create în acest 
scop, am solicitat părerea 
cîtorva foruri competente din 
cadrul întreprinderilor argeșe
ne.

Redăm mai jos aceste opi- 
nli.

Ing. RADU VASILE — 
șeful serviciului tehnologic 
de la IPMPB Pitești:

în atelierul-școală se învață 
ABC-uL meseriei, elevii anului 
I fac primul pas în meseria 
aleasă — un motiv serios care 
ne determină să acordăm a- 
cestui gen de instruire toată 
atenția. La noi practica se e- 
fectuează în cele două atelie- 
re-școală, — în incinta între
prinderii și la depoul C.F.R. — 
pe care am reușit să le dotăm 
cu scule, dispozitive, bancuri 
de lucru'și alte utilaje nece

sare desfășurării activității 
practice în bune condiții. 
Pentru asigurarea unui indice 
de calitate mai înalt practicii 
în atelier, anul acesta am ho- 
tărît împărțirea claselor în 
cîte două grupe, astfel ca fie
care instructor să nu aibă de 
îndrumat un număr mai mare 
de 17—20 elevi. După primul 
trimestru rezultatele ne-au 
demonstrat că am procedat 
bine ; elevii cunosc mai precis 
operațiile pe care le-au exe
cutat, au caietele de practică 
completate, știu să explice teo-

teoretică și cea practică. Ele
vii învață teoretic despre cele 
mai noi mașini și utilaje și 
fac practică pe agregatele des
pre care se scria în manuale
le de acum 20 de ani. Și ca o 
consecință firească se contu
rează volumul mare al timpu
lui... pierdut, pentru că, atunci 
cînd vin să-și continue prac
tica în uzină, la începutul a- 
nului II, trebuie să o luăm 
de la început: să-i învățăm 
să se acomodeze cu noile ma
șini, de înaltă tehnicitate, să 
le explicăm modul de func-

ORADEA (de la corespon
dentul nostru).

La Oradea a avut loc sim
pozionul „Tineretul, partici
pant activ la înflorirea patriei 
socialiste“. In fața studenților 
de la Institutul pedagogic și o 
elevilor din școlile orădene a 
vorbit tov. Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crișana al P.C.R., des
pre trăsăturile moral-politice 
ale tineretului patriei noastre. 
Au mai luat cuvîntul prof, 
universitar, Virgil Vătășanu, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, Lazăr 
profesor, Traian
prorectorul Institutului peda
gogic din Oradea, Ion Dăscă- 
loiu, student etc.

„Contribuția artei și culturii 
la formarea conștiinței socia
liste a omului nou“ este tema 
altui simpozion ce s-a desfă
șurat la Oradea, prilej cu 
care în fața actorilor, artiști
lor plastici și alți intelectuali, 
au vorbit Virgil Vătășanu, 
Lucian Giurchescu, regizor.

In continuare, elevii școlii 
de muzică au susținut un con
cert pentru participanți.

Zavatschi,
Blajovici,

MIHAI DUMITRU — 
directorul Uzinei de piese 
auto-Colibași:

Cred că înzestrarea ateliere
lor cu utilaje și mașini cores
punzătoare este o problemă a- 
proape generală. Nici noi nu 
sîntem mulțumiți de starea 
utilajelor pe care fac practică 
elevii anului I. La noi este, însă, 
vorba de un lucru mai deose
bit : de cîțiva ani se simte 
lipsa unor ateliere corespun
zătoare numărului sporit al 
elevilor. Atît sălile de clasă, 
cît și atelierele — în special 
acestea —■ necorespunzăt-oare, 
improvizate influențează ne
gativ pregătirea elevilor. So
licităm cu insistență de cîțiva

la lucrările celui de-al VlII-lea Congres
al II.T.C.

sș.
lui de-al VlII-lea Congres al 
U.T.C., au părăsit Capitala : 
delegația Ligii Tineretului De
mocrat din Finlanda, condusă 
de Hakola Voitto, secretar al 
C.C. al L.T.D.; delegația U- 
niunii Tineretului Comunist 
din Venezuela, condusă de Iu
lian Colmenarez, membru al 
Direcției Naționale a Uni
unii ; delegația ~ 
Tineretului 
Argentina, 
ge Perez, 
recției C.C.
delegația Tineretului Liber din 
Austria, condusă de Walter 
Pold, membru al Secretariatu
lui Federal al acestei organi
zații ; delegația Tineretului 
Mișcării Populare de Eliberare 
din Angola, condusă de Sa- 
muel Bernardo Miguel, mem
bru al Direcțiunii acestei or
ganizații ; delegația Uniunii 
Generale a Tineretului din 
Olanda, condusă de Han de 
Leeuw, membru al Secretari a-

>12 In cursul zilei de joi alte 
Hplegații de peste hotare, care 

participat la lucrările ce-

Federației
Comunist din 

condusă de Jor- 
membru al Di- 

al Federației;

scos din producție doi maiștri 
și i-a repartizat pentru îndru
marea practicii elevilor. In a- 
cest fel, elevii au primit un 
ajutor concret, mai eficient. 
Acești maiștri țin o perma
nentă legătură cu școala, fiind 
mereu în miezul evenimente
lor vieții de elev. Elevilor din 
anul III li s-au creat condiții 
pentru a lucra în brigăzi de 
producție, sub supravegherea 
maiștrilor de schimb. Astfel, 
elevul simte mai bine răs
punderile ce-i revin, îndeosebi 
în privința calității produse
lor executate de el. Și, ceea ce 
este mai important, descifrea
ză singur cauzele defecțiunilor 
ivite, pe care Ie remediază cu

Minusuri
retic și să demonstreze practic 
ceea ce au învățat.

NAGY VICTOR — direc
torul Uzinei mecanice-Mus- 
cel:

Deși uzina noastră se numă
ră printre cele mai însemna
te, n-am reușit să asigurăm 
viitorilor noștri muncitori, ac
tualilor elevi din anul I, o in
struire practică la nivelul ce
rințelor. Cauza esențială este 
slaba dotare a atelierului- 
școală, sau mai bine zis dota
rea cu mașini care nu mai co
respund procesului tehnologic, 
mașini uzate moral și fizic. 
Așadar, prima mare divergen
ță apare aici, între instruirea

ționare. Mă întreb atunci ca- 
re-i rostul atelierelor-școală, 
dacă ele sînt utilate cu agre
gate învechite, depășite de 
stadiul actual al industriei 
noastre? Cum se face că în 
laboratoarele școlilor de cul
tură generală elevilor li se 
pun la dispoziție, pentru ilus
trarea practică a lecțiilor pre
date, cele mai perfecționate 
aparate, cu care pot efectua 
toate experiențele învățate, iar 
elevii școlilor profesionale 
sînt „uitați?“ Nu este oare o 
neglijență din partea Ministe
rului învățămîntului în ceea ce 
privește pregătirea elevilor 
de școală profesională, viitoa
re cadre ale industriei ?

care
ani construirea unui complex 
școlar în incinta uzinei menit 
să dea o rezolvare fericită 
tuturor acestor probleme. E- 
xistă proiectul construirii u- 
nui astfel de complex) dar 
Trustul regional de construc
ții tărăgănează nejustificat 
lucrurile.

Practica elevilor din anul 
II și III ridică alte aspecte, 
specifice instruirii în produc
ție. Despre unele din acestea 
ne-au vorbit:

STANCIU GHEORGHE
— maistru-instructor, Uzi
na mecanică-Muscel:

încă de anul trecut, uzina a

tului Uniunii; delegația Ligii 
Tineretului Popular din Indo
nezia ; delegația Comitetului 
Polonez de Cooperare al Or
ganizațiilor de tineret din 
R.P. Polonă, condusă de Zyg- 
munt Najdowski, vicepreșe
dinte al Conducerii Centrale 
a Uniunii Tineretului Socia
list delegația Federației Ti
neretului pentru Eliberarea 
Vietnamului de sud, condusă 
de Le Huu Van, membru ai 
C.C. al acestei organizații; 
delegația Uniunii Tineretului 
Socialist Arab din R.A.U., con
dusă de Adel Abdei Fattah, 
secretar al U.T.S.A.; delega
ția Uniunii Democratice a Ti
neretului „Grigoris Larnbra- 
kis“ din Grecia ; delegația Or
ganizației Democratice a Tine
retului Unit din Cipru, con
dusă de Nikos Hristodoulou, 
secretar al C.C. al organizației 
și delegația Tineretului Popu
lar din Iran.

La plecare, delegațiile au 
fost conduse de secretari ai 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului șl activiști ai C.C. al 
U.T.C.

vința îndrumării metodice a 
practicii nu s-a făcut destul. 
Mă voi opri asupra unui sin
gur aspect. Toți vorbim de ca
ietele de practică, dar efica
citatea lor rămîne încă scă
zută. La noi se întîmplă cam 
așa : elevii își notează într-un 
carnețel de buzunar, procesul 
tehnologic, mașina la care au 
lucrat, iar muncitorul sau mai
strul semnează grăbit, fără să 
verifice. La sfîrșitul trimestru
lui sau atunci cînd noi, pro
fesorii, verificăm aceste caie
te, le găsim necompletate 
ori copiate după caietele al
tor colegi. în cadrul celor 
6 sau 8 ore de practică ar 
trebui să se rezerve, în fie

se adună
ajutorul maiștrilor. în ultimul 
trimestru, cei din anul III sînt 
organizați în brigăzi speciale, 
din care fac parte în exclusi
vitate elevi și care, în condiți
ile unei supravegheri atente,' 
au dat rezultate bune. Pregă
tirea lor se face, evident, pe 
agregatele și reperele unde se 
cere cea mai mare precizie.

UNGUREANU NICOLAE
— șeful secției mecanice, 
Uzina mecanică-Muscel:

Ca factor răspunzător de 
practica elevilor în între
prindere și ca profesor la 
școală mi se para că în pri

care zi, cîte o oră com
pletării caietului de prac
tică. în această oră instructo
rul poate avea o discuție cu 
elevii în legătură cu ceea ce 
au lucrat în ziua respectivă, 
i-ar ajuta concret la comple
tarea caietelor de practică, e- 
vitînd astfel formalismul care 
în prezent se simte, în acea
stă privință, din plin.

Ing. NIȚU PETRE — 
șeful secției sculerie, Uzina 
de piese auto-Colibași:

în secția pe care o conduc 
fac practică anual 200—300 de 
elevi. Pentru aceasta, am scos

Majoritatea tinerilor care 
au răspuns la ancheta noastră 
s-au plîns de sistemul neco- 
respunzător cerințelor actuale 
al difuzării biletelor pentru 
spectacolele teatrale. „Deși 
întreprinderilor care fac con
tracte cu teatrele — spune 
tov. Zugravu Mihail, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.C. de la F.M.U.A.B. — li 
se distribuie biletele cele mai 
scumpe, li se atribuie totuși 
locurile cele mai proaste și 
mai incomode, ultimele din 
sectorul categoriei respective. 
Adeseori soliciți un anumit 
număr de bilete la un specta
col, dar ai surpriza că ți se 
oferă ca o condiție obligatorie 
și un număr de bilete la spec
tacolul X, dintr-o stagiune 
mai îndepărtată sau mai puțin 
solicitat de spectatori. Cred 
că, pe lingă îmbunătățirea 
actualelor forme de contracte 
între întreprinderi și teatre ar 
trebui înființată o agenție 
teatrală centralizată sau să se 
găsească alte sisteme de difu
zare a biletelor.

Aproape 90 la sută din pro
punerile pe care tinerii soli
citați le sugerau pentru o mai 
bună organizare a distribuirii 
biletelor la spectacole în ca
drul întreprinderilor și insti
tuțiilor se referă la contribu
ția pe care organizațiile de 
bază U.T.C. pot s-o aducă în 
această privință. „Ar fi bine 
ca un tînăr, prin rotație, să 
procure bilete la spectacolele 
dorite de tovarășii săi...“ spu
nea un proiectant de la 
I.S.P.H. Tinerii Costache Ni- 
colae, Luca Laura, Ștefănescu 
Rouă, Tintăreanu Antoaneta. 
Păun Ilda și alții de la 
F.M.U.A.B. au exprimat chiar 
propunerea ca membri ai or
ganizațiilor de bază U.T.C. să 
fie antrenați în procurarea și 
difuzarea biletelor pentru 
spectacolele dorite de tineri. 
De aceeași părere erau și Dra- 
gomir Elisabeta, Neacșu Irina, 
Petrache Elena, Pescărașu 
Genoveva și Slova Constanța 
de la I.P.R.S. Băneasa.

*

Problemă mereu în actuali
tate, difuzarea biletelor pen
tru spectacole își așteaptă cu 
acuitate rezolvarea. Din răs
punsurile primite la ancheta 
noastră au ieșit la iveală cite- 
va soluții pe care ne permi
tem să le reamintim:

• Reorganizarea sistemu
lui de abonamente cinema
tografice în așa fel incit 
acestea să nu-1 oblige pe 
spectator să vizioneze și 
filmele care nu-i sînt pe 
plac.

• Organizarea unei a- 
genții cinematografice cen
tralizate pentru filmele in 
premieră.

• Organizarea unei a- 
genții teatrale centralizate 
cu un număr corespunzător 
de ghișee la care să se dis
tribuie în același timp bile
te pentru turneele O.S.T.A.. 
spectacolele de circ, con
certe etc.

• Contractele întreprin
derilor să nu mai fie făcu
te cu un singur teatru sau 
un singur cinematograf ci. 
respectiv, cu agenția tea
trală și agenția cinemato
grafică pentru obținerea 
biletelor la un număr 
mai variat de spectacole 
și manifestări artistice.

doi oameni din producție că
rora le-am încredințat sarci
na să se ocupe în exclusivita
te de practica elevilor. Cu a- 
ceasta, însă, nu am considerat 
că am făcut totul. Am obser
vat că în privința calității, in
struirea practică a elevilor su
ferea totuși. Am hotărît a- 
tunci organizarea unor veri
ficări periodice — în afara ce
lor prevăzute în regulamente
le de practică —- a cunoștințe
lor însușite de elevi în uzină. 
Tratate cu toată seriozitatea, 
aceste verificări au dat rezul
tate foarte bune ; elevii au 
devenit mai atenți la lucrul pe 
care îl fac, își completează 
mai precis caietele de practi
că. Este o inițiativă pe care o 
vom extinde și în celelalte 
secții ale uzinei.

Acestea sînt, așadar, opinii
le factorilor care sînt chemați 
să contribuie la buna in
struire practică a unora din 
elevii școlilor profesionale 
din regiunea Argeș. Ele 
sînt elocvente, atît în ceea ce 
privește o serie de inițiative, 
acțiuni pozitive în instruirea 
practică a acestor elevi, cît și 
în privința unor deficiențe 
care se manifestă încă. Prin- 
tr-un efort colectiv, printr-un 
interes mai mare din partea 
întreprinderilor și conducerii 
școlilor respective deficiențele 
existente pot fi ușor înlătura
te, astfel ca ștafeta meseriei 
să fie încredințată pe mîini si
gure, de nădejde. Evident, aș
teptăm acest pas.

AURELIA POPESCU
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antiguvernamentale 
la Saigon

9 Incidente la Da Nang 
• Un cantonament ame
rican blocat cinci ore
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La chemarea mișcării 
tinerilor budiști, joi di
mineața, la Saigon mii 
de locuitori ai orașului 
au luat parte la o de
monstrație antiguverna
mentală și antiamericană. 
Agențiile de presă rela
tează că în rîndul mul
țimii, masate într-una 
din cele mai mari piețe 
ale orașului, puteau fi 
văzute pancarte în lim
bile engleză, franceză și 
vietnameză care denun
țau politica antinațională 
a regimului militar de la 
Saigon și 
guvernului 
S.U.A.

După cum

subordonarea 
Ky față de

menționează 
agențiile de presă, în întregul 
Vietnam de sud iau amploare 
manifestațiile de protest ale 
populației împotriva clicii mi
litariste de la Saigon și a inter- 
venționiștilor americani. în plin 
centru al orașului Da Nang, un 
camion american a lovit 
miercuri un vehicul sud-viet- 
namez încadrat într-un convoi 
de 300 de mașini, în care mii 
de persoane demonstrau împo
triva guvernului de la Saigon. 
Acest incident, scrie agenția 
France Presse, s-a transformat 
intr-o adevărată manifestație 
antiamericană. Populația ora
șului s-a îndreptat în masă 
spre un cantonament de puș
cași americani și, înconjurînd 
imobilul, a blocat circulația 
tinip de peste cinci ore.

în același timp, menționează 
agenția V.N.A., la Da Nang și 
în vechea capitală imperială 
Hue continuă greva care a în
ceput la 29 martie din iniția
tiva studenților în semn de pro
test față de guvernul lui Ky. 
Muncitorii, funcționarii, studen
ții și elevii celor două orașe au 
încetat lucrul. Proprietarii ci
nematografelor refuză în con
tinuare să proiecteze jurnale 
de actualități sau alte filme le
gate de activitatea trupelor gu
vernamentale, pe care ei le pri
mesc de la Saigon. Studenții, 
care au luat în stăpînire pos
turile de radio de la Da Nang 
si Hue, au difuzat în 
zilei comunicate în 
condamnată politica 
lor șaigoneze.

tot cursul 
care este 
autorități-

Comemorarea

STOCKHOLM 31 (Ager- 
pTes). — în aula Facultății de 
drept a Universității din Sto- 
ckholrn a avut loc o adunare 
consacrată comemorării a 25 
de ani de la moartea eminen
tului diplomat român, Nicolae 
Titulescu.

Deșchizînd adunarea, recto
rul Universității din Sto- 
ckholm, prof. Hakan Nial, a 
relevat că Nicolae Titulescu a 
fost un mare om de stat al 
României care și-a dedicat 
viața și activitatea colaboră
rii internaționale. A vorbit 
apoi despre viața și activita
tea lui Nicolae Titulescu am
basadorul României la Sto- 
ckholm, dr. Petru Mânu. în 
încheiere, prof. Folke Lund- 
berg, a evocat personalitatea 
lui Nicolae Titulescu.

«
1
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MOSCOVA 31 (Agerpres). 
La Kremlin au continuat joi 
lucrările celui de-al XXIII-lea 
Congres al P.C.U.S. Dezbătînd 
problemele politico-sociale și 
economice actuale 
Congresul trasează noi pers
pective dezvoltării multilate
rale a Uniunii

în cadrul 
luat cuvîntul 
prim-secretar 
din Armenia. El a arătat că în 
decursul septenalului venitul 
național al Armeniei a cres
cut cu 86 la sută, iar volumul 
global al producției industria
le cu 90 la sută. Vorbitorul 
s-a referit la dezvoltarea unor 
ramuri industriale ale repu
blicii, a relevat realizările oa
menilor de știință armeni.

P.C.U.S. va continua să pro
moveze o politică externă de 
pace — a spus N. Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al^ 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Vorbitorul a con
damnat agresiunea imperialis
mului american împotriva po
porului vietnamez și a susți
nut poziția R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud cu 
privire la căile de soluționare 
a problemei vietnameze.

Referindu-se la unele as
pecte ale vieții interne a Uniu- 

a 
oc- 

al

ale țării,

Sovietice, 
dezbaterilor a

A. Kocinian, 
al C.C. al P.C.

c.c.

nii Sovietice, vorbitorul 
subliniat că plenara din 
tombrie (1964) a
P.C.U.S. a dezvăluit lipsurile
generate de atitudinea subiec
tivă în rezolvarea unor pro
bleme importante. P.C.U.S., a 
spus vorbitorul, a depus o ac
tivitate susținută pentru eli
minarea acestor lipsuri. El s-a 
ocupat pe larg de dezvoltarea 
democrației sovietice, activi
tatea Sovietului Suprem și a 
sovietelor locale, de întărirea 
legislației socialiste.

capriciu ?

D. Rasulov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Tadjikistan, 
a arătat printre altele că dez
voltarea continuă a agricultu
rii sovietice cere perfecționa
rea raporturilor sociale la 
sate.

Congresul a ascultat apoi 
raportul Comisiei de validare 
prezentat de I. Kapitonov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S. La 
Congres — a arătat el — par
ticipă 1141 muncitori, 554 col
hoznici și lucrători din sovho
zuri, 350 oameni de știință, 
147 oameni de cultură și artă, 
cei nouă cosmonauți sovietici 
— membri de partid — etc. 55 
Ia sută din delegați au studii 
superioare.

A luat cuvîntul V. Mațke- 
vici, ministrul agriculturii care 
a înfățișat măsurile preconi
zate în noul plan cincinal 
pentru dezvoltarea agricul
turii sovietice. Primul secre
tar al Comitetului regional de 
partid din Bașkiria, Z. Nuriev

a arătat că regiunea a deve
nit nu numai un centru im
portant al Industriei petrolie
re, ci și al industriei chimice 
și petrochimice.

în ședința de 
rostit o cuvîntare 
varășul Nicolae 
secretar general al C. C. al 
P.C.R. Cuvîntarea a fost subli
niată în repetate rînduri cu a- 
plauze.

Congresul a mai fost salu
tat de W. Rochet, secretar ge
neral al P.C. Francez, A. No- 
votny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, J. 
Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., L. Longo, secre
tar general al P, C. Italian, T. 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, A. Hart, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Cuban. D. Ibarruri, 
președintele P.C. din Spania.

Dezbaterile pe marginea ra
portului de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. și al Comisiei cen
trale de revizie continuă.

dimineață a 
de salut to-

Ceaușescu,

K

y

ELVEȚIA. — Demonstrație la Lausanne de solidaritate cu poporul vietnamez

»5 Luna 10“ lansată în U.R.S.S
în conformitate cu 

programul de cerce
tare a Lunii, Ia 31 
martie, ora 13.&7 
(ora Moscovei), Uni
unea Sovietică a 
lansat o rachetă cos
mică spre Lună. La 
bordul rachetei este 
instalată stația auto
mată „Luna-10“.

Scopul principal al stației este 
elaborarea unor sisteme care 
să asigure crearea unui statelit 
artilicial al Lunii pentru cerce
tarea spațiului cosmic perilunar, 
precum și elaborarea unor sis- 

i terne de bord pentru plasarea

stației pe o orbită selenocentri- 
că (perilunară).

Stația se deplasează pe o tra
iectorie apropiată de cea calcu
lată. La 31 martie ora 18 (ora 
Moscovei), stația „Luna-10", s-a 
aliat la o distantă de 51 000 km, 
deasupra unui punct de pe su
prafața Pămintului cu următoa
rele coordonate : 33 grade 16
minute latitudine nordică și 96 
grade 6 minute longitudine es
tică.

Întregul aparataj instalat la 
bordul stației „Luna-10“ funcțio
nează normal. Centru! de coor
donare și calcul prelucrează in
formațiile obținute.

o LA 31 MARTIE, Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze și-a în
cheiat vizita de prietenie în Pa
kistan. La încheierea vizitei a fost 
dat publicității un comunicat co
mun. In comunicat se arată —” 
președintele R. P. Chineze și pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
au procedat la un schimb sincer 
și prietenesc de vederi cu privire 
la situația internațională actuală 
și la dezvoltarea pe viitor a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
între cele două țări. Ei și-au ex
primat satisfacția în legătură cu 
rezultatele convorbirilor.

® „FARFURIILE zburătoare' 
și-au făcut reapariția pe cerul 
Californiei. S-a ivit întrebarea: 

sînt ele controlate de ființe cu o 
inteligență superioară ?. „Da, a 
afirmat un grup de studenți ai 
Institutului tehnologic din Califor
nia. Ele sînt manevrate de ființe 
de o inteligență extraordinară : a- 
aică de noi“. Astfel, a ieșit Ia 
iveală una din cele mai bune farse 
ale anului : obiectele misterioase, 
presupusele „farfurii zburătoare’, 
observate zilele trecute de sute 
de persoane în regiunea orașului 
Los Angeles, erau simple baloane 
lansate de studenți...

e PREȘEDINTELE 
Guineea, Seku Ture, !-a 
Otto Winzer, ministrul 
externe al R.D.G., cu care a avut 
o convorbire prietenească. Agen
ția A.D.N. relatează că Otto Win- 
zer a transmis președintelui Re
publicii Guineea scrisori din par
tea lui Waiter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, precum și din ț 
lui Willi Stoph, președintele 
siliului de Miniștri al R.D.G.

• GREVA celor 75 000 de 
vățălori din Columbia a 
sfîrșit, Intre reprezentanții greviș
tilor , și ai administrației școlilor a 
intervenit un acord în legătură cu 
satisfacerea revendicărilor econo
mice ale învățătorilor.

o CURTEA DE APEL' din Atena, 
relatează agenția France Presse, a 
confirmat miercuri condamnarea 
celor 1,1 tineri greci,, arestați la 
21 iulie 1965 cu prilejul manifes
tațiilor publice în favoarea fostu
lui premier Papandreu.

• IN VESTUL Sudanului au re- 
izbucnit incidentele între triburile 
Maalia și Rizeigat, semnalează a- 
gențiile de presă. In cursul cioc
nirilor, care au avut loc miercuri, 
peste 60 de persoane au fost ucise.

ca

Republicii 
primit pe 
afacerilor

partea 
: Con-

în- 
luat

. Recent a intrat în funcțiune 
primul combinat pentru produ
cerea elementelor prefabricate 
destinate construcțiilor de lo
cuințe. Anual, combinatul va 
produce elemente prefabricate 
necesare construirii a 1 800—• 
2 000 de apartamente. In acest 
an va începe construirea a încă 
două asemenea combinate, iar 
în anul 1970 vor ii date în ex
ploatare încă trei. In anul 1970, 
circa 30 la sută din apartamen
tele care se vor construi de 
întreprinderile industriei con
strucțiilor vor fi realizate din 
elemente prefabricate. .

în ultimii cinci ani, produc
ția industriei chimice din R.P. 
Ungară a crescut de peste două 
ori, iar investițiile făcute în a- 
ceăstă perioadă au avut drept 
scop dezvoltarea în special a 
fabricilor de îngrășăminte chi
mice și a industriei fibrelor și 
materialelor sintetice.

La Tiszapalkonya, tin riou și 
puternic centru ai industriei 
chimice, a înteput ănul trecut 
producția de îngrășăminte chi
mice azotoase.

Interviu cu
oaspeții noștri

• •

Ia aeroportul Bă- 
neasa, înlr-uh decor 
ce ne-a devenit fami
liar, stăm de vorbă cu 
Salhl Khier, secretar 
național al informații
lor al Tineretului

Sub semnul

maturității politice

tal Filatura Româ
nească de Bumbac. 
Ne-a impresionat, pro
cesul de modernizare 
al întreprinderilor in
dustriale românești. 
Produsele fabricii sini 
de o calitate din ce în 
ce mai bună, fapt care 
ilustrează eforturile 
muncitorilor și ingine
rilor. Am discutat cu 
directorul întreprinde
rii și cu membrii . co
mitetului U.T.C., In a- 
cest fel am putut afla 
că ceea ce definește 
comportarea tinerilor 
muncitori este serio
zitatea în muncă, stră
dania de a-și face da
toria în cele mai bune 
condiții. După ce am 
cunoscut Bucureștiul 
și pe bucureșteni, pot 
spune că l-am îndră
git.

Conducătorul dele
gației algeriene ne-a 
rugat să transmitem 
un prietenesc salut 
harnicului tineret ro
mân.

îndrumare, 
convinși că U- 
Tineretului Ca
va realiza pro- 

pe care I-a 
la acest con- 

Sarcinile sînt 
mari, importante, dar, 

< fără Îndoială, vor ii 
duse la îndeplinire. 

Un scurt dialog des
pre București și bucu
reșteni :

— Bucureștiul este 
un oraș lncîntător, cu 
trăsături moderne, gra
țioase. Aș rămlne în 
acest oraș mult timp— 

■— I-ați cunoscut și 
pe bucureșteni mai În
deaproape t

— Sînt admirabili, 
Am trăit momen- prietenoși, de o ospi- 

taliiat» pe care cu

produs asupra noastră 
grija pe care partidul 
o arată tineretului. 
Bucurîndu-se de o a- 
semenca 
sîntem 
niunea

Frontului Național de munist 
Eliberare din Algeria, gramul 

Oaspetele nigerian stabilit 
a vizitai pentru prima greș- 
oară România. Con
gresul Uniunii 'tinere
tului Comunist l-a im
presionat puternic : 
„reprezentanții tineri

lor din toate regiunile 
României au demons
trat tntr-o atmosferă 
profund democratică, 
de mare sinceritate, 
atașamentul lor față 
de cauza socialismu
lui'.

Salhl. Khier ne spu
ne .- ' • .

te emoționante în 
mijlocul congresișlilor. 
Dezbaterile 
amprenta 
politice, 
glodului și 
deosebită impresie ' a

f/t Ungaria funcționează 7 424 
de biblioteci publiqe , cu peste 
200: de filiale. In. cursul anului 
trecut, ■ pentru dezvoltarea , bl- 

. blioiecilpr ' și sporirea rondului 
lor de cărți s-a alocat din bu- 
getțil de stat peste 44 de (filili- 

' carie forinți. Datorită „ ac'estei 
sume, fónditi de cârti a ‘crescut 
cu 2 milioane volume. In pre
zent, , revin 7 volume de fiecare 
abonat permanent.

Un rol important îl au biblio
tecile volante care, deplasîndu- 
duse în sute de așezări sitpate 
departe de orașe, au distribuit 
aproximativ 200 000 de volume.

ișlilor. grea o pot lnlățișa. 
purtat jn toate împrejurărileau p 

maturității 
maturității 

faptei: O
vădesc multă căldură 
lață de oaspeții lor de 
peste hotare. Am vizi-

sä cîștige timp
afirmă

știință, 
pen-

poziție de 
negociere 

dificilă și

„France Fresse

N.A.T.O 
fost marcată în ulti
mele £8 de ore de 
două elemente noi 
— reuniunea de mar
ți a Comitetului mi
litar permanent al 
N.A.T.O. și noul me
morandum prin care 
guvernul francez iși 
precizează pe plan 
practic intențiile sale 
anunțate în primul 
memorandum.

După cum se știe, la reuniu
nea care a avut loc marți la 
Paris la sediul N.A.T.O. cei 14 
parteneri ai Franței și-au pre
cizat poziția față de hotărîrile 
președintelui de Gaulle în ce 
privește relațiile Franței cu 
N.A.T.O. după ce au ascultat 
expunerea lui George Ball, 
subsecretar de stat al Departa
mentului de Stat al S.U.A. 
Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, nu se știe încă în ce 
măsură declarațiile lui George 
Ball s-au bucurat de aproba
rea fără rezerve a celorlalți 13 
colegi. în orice caz, subliniază 
agenția, „spiritul reuniunii ce
lor 14 nu este îndoielnic: este 
vorba de o înăsprire a atitudi
nii față de guvernul de Ia Pa
ris. Tangențial se poate discer
ne hotărîrea de a se cere 
Franței compensații financiare 
destul de grele pentru deplasă
rile pe care gestul francez le 
impune partenerilor“.

Deși relevă că expunerea lui 
George Ball a fost ascultată și

aprobată „cu nuanțe“, comen
tatorul agenției FRANCE 
PRESSE este de părere că în 
esență reuniunea de la Paris 
a urmărit să încetinească evo
luția inițiativei Franței de a se 
retrage din N.A.T.O. Cei 14. 
spune el, „sînt vădit hotăriți 
să cîștige timp, oricît de ne
răbdători ar fi francezii. După 
părerea multor observatori, în 
poziția celor 14 se poate vedea 
în primul rînd o 
plecare pentru o 
care se anunță 
dezagreabilă“.

Comentînd noul memo
randum francez, FRANCE 
PRESSE consideră că el „este 
conform cu ceea ce se putea 
prevedea. Ferindu-se să-i dea 
caracterul unui ultimatum, gu
vernul francez indică partene
rilor săi datele la care consi
deră rezonabil că poate intra 
în vigoare hotărîrea sa de a se 
retrage din comandamentele 
integrate ale organizației atlan-

tice : la 1 iulie 196G pentru re
tragerea forțelor franceze și 
ofițerilor francezi în prezent 
integrați, și 1 aprilie 1967 pen
tru transferarea instalațiilor 
N.A.T.O. stabilite în Franța. 
Aceste date sînt indicate cu 
claritate, dar fără rigoare și 
lasă poarta deschisă pentru 
prelungiri de termene din mo
tive practice“. în mod deose
bit, adaugă FRANCE PRESSE, 
trebuie remarcat felul în care 
în memorandumul francez este 
subliniată oferta unor misiuni 
de legătură pe lîngă statele 
majore aliate, pentru a se sta
bili colaborarea Franței cu 
aliații săi atlantici pe baze noi.

★

Din Paris se anunță că joi a fost 
dat publicității textul oficial al 
memorandumului guvernului fran
cez adresat celorlalți 14 membri 
ai N.A.T.O. în problema termene
lor de aplicare a măsurilor desti
nate să degajeze Franța de Alian
ța Atlantică. La Expoziția de artă populară romanească de la Torino

Dragostea față de

partid

Lâszio Pataici, secretar al C.C. el Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară, ne-a făcut o scurtă declarați* tnaint* de « părăsi Btieu-, 
iiștlul.

— Cdngresjtil ăl, VRI-i®a «1 U.T.C, a reprezentat un eveniment deose
bit 1— if&tă oaspetele. Raportul de activitate ca și discuțiile purtate au 
reflectat marile șucc«se ale Tineretului, român în toate sectoarele de acțțs 
vitate, preocU^Țile jctualp alș organizației. Noul statut a fost cditcee ' 
astfel îneft sR dorespundă sarcinilor prezentei etape pe care o străb 
poporul român pe drumul socialismului.

— Ce anume v-a impresionat cel mai mult in zilele Congresului ?
— Grija partidului față de generația tînără. Uniunea Tineretului 

mUnist, întregul tineret român, au prirtlit o înaltă apreciere în cu 
tarea tovarășului ; Nicolae Ceatișeseu. Mandatați! uteciștilor din t 
regiunile țării au demonstrat puternic dragostea față de partid, înce 
conducător ai poporului. Toți delegații care au vorbit la Congres au 
primat, în forrne emoționante, această dragoste.

Interlocutorul nostru este la a doua călătorie în România.
— Am cunoscut Bucureștiul în 1957 și pot să fac comparații. Capitala 

voastră este mai frumoasă, mai tînără, mai modernă. Ați construit 
enorm, cu mult bun gust. Orașul are o înfățișare prosperă. Deși la Eforie 
și Constanța popasul nostru a fost scurt, pot afirma că litoralul românesc 
este.amenajat cu un admirabil simț al frumosului și modernului.

în încheiere, tovarășul Pataki adresează, prin intermediul „Scînteii ti
neretului", un călduros salut itteciștildr, tineretului român, dorindu-le să 
obțină mari succese în îndeplinirea sarcinilor importante Ce le revin în 
construcția socialistă.

O țară in mers spre

un mare viitor*

prinmie, cultură, 
Această pasiune 
tru creație oglindește 
înalta conștiință patri
otică ..a tinerilor, de
votamentul lor pentru 
cauza socialismului. 
De «ici izvorăște și 
tendința permanentă a 
tinerilor de a-și per
fecționa activitatea, 
de a da mereu 
mult societății, 
vrea să adaug la 
ie acestea două

Interlocutorul, un ti- 
năr înalt, blond, Ha- 
kola Voitto, membru 
a! Secretariatului Uni
unii Democrate a Ti
neretului Finlandez 
răspunde cu arîiabill- 
tate solicitării repor
terului.

— Impresiile mele 
despre Congresul
U.T.C. t Le-aș putea 
sintetiza tn citeva cu
minte : Congresul pa
siunii pentru creație. 
Ceea ce mi s-a părut sături 
caracteristic acestui 
Congres a lost entu
ziasmul șl competența 
cu care tinerii români 
se preocupă de pro
bleme/« construcției 
socialiste, căutlnd per
manent căile șl mij
loacele de a aduce un 
aport cit mal substan
țial Ia munca Întregii 
societăți: in econo-

o
Si 

mi-o

— Ați călătorit 
tară ?

— Am făcut 
scurtă călătorie, 
imaginea pe care
făcusem despre Româ
nia din cele citite, 
imaginea unei țări în 
impetuoasă dezvoltare 
a fost mal mult decit 
confirmată. Aveți o 
țară bogată, dar ceea 
ce impresionează azi 
pe orice vizitator stră
in este Înainte de 
toate amploarea efor
tului întregului popor 
pentru a folosi In in
teresul bunăstării sale 
toate aceste bogății. 
Peste tot te întlmpină 
uzine moderne, con
strucții de locuințe. 
Plec din România cu 
un sentiment de mare 
admirație pentru po
porul român. Am vă
zut o țară In mers 
spre un mare viitor.

mal 
Aș 

toa- 
(râ

pe care le-am 
desprins din lucrările 
Congresului: atașa
mentul tinerel genera
ții pentru Partidul 
Comunist Român șl 
mlndria patriotica pen
tru marile realizări în
făptuite 
ducerea
Vreau
din toată inima că a- 
veți eu ce vă minări.

Paz.urpriză la La
Generalul Barrien- 
tos a anunțat in
tenția de a nu mai 
candida pentru fo
toliul de președinte 
al țării. Hotărîrea 
a produs uimire. 
Abia recent gene

ralul părăsise funcția de copre
ședinte a! juntei care deține 
puterea cu scopul de a lua par
te Ia bătălia electorală. Barrien- 
tos Încerca astfel să dovedeas
că respectul față de prevede
rile constituționale.

Generalul-candidat se arăta 
sigur de victorie. Scrutinul i se 
părea o simplă formalitate. O a- 
firmau mereu (firește, nu pen
tru uz public) prietenii săi.

Pe neașteptate, generalul s-a 
răzgindit. Nu mai vrea să fie 
președinte. Nu mai candidează.

Motivele par învăluite de mis
ter. O tăcere deplină înconjoa
ră acest gest. Este vorba, oare, 
de izbucnirea unei noi lupte 
pentru putere în interiorul jun
tei ? Alți generali l-au silit pe 
Barrientos să bată în retrage
re ? Sau este vorba de un ca
priciu ?

Hotărîre definitivă ? Barrien
tos mimează fermitatea. După 
cele spuse de anturajul său, 
generalul ar fi renunțat la am
bițiile prezidențiale. Corespon
dentul agenției FRANCE PRES
SE din capitala boliviana ne în
deamnă la prudență. S-ar putea 
— afirmă „bine informații" — 
ca Barrientos să fie „rugat“ să 
devină președinte. Sensibil, pro
babil, generalul nu va putea re
zista rugăminților...

O. R.

Viața politică italiană 
este în plină efervescen
tă. Conducerile diferite
lor partide procedează la 

,— eveni- 
guvern 
marile 

în- 
impor- 

loc 
pe care croni-

analiza ultimelor 
mente. Criza de 
s-a încheiat, dar 
probleme au rămas, 
tre personalități 
tante din Roma au 
întîlniri 
carii vieții politice le ur
măresc cu atenție.

Atenția observatorilor 
a fost reținută în zilele 
din urmă de vizita pe 
care Papa a făcut-o pre
ședintelui Italiei. „Impor
tanța evenimentului 
dată și de frecvența 
— au spus imediat 
statisticienii, cît și 
mentatorii. într-adevăr, 
din 1870, anul cuceririi 
Quirinalului din posesiu
nea Vaticanului, suvera
nii pontifi au vizitat nu
mai de trei ori pe șefii 
statului italian — în 
1939, 1963 și 1964. For
mal, vizita a avut loc 
pentru a se mulțumi pre
ședintelui Saragat pentru 
buna primire oficială a-, 
cordată participanților la 
Conciliul ecumenic Vati
can II. După cum se 
pare, în spatele acestei 
formule pare să fie vor
ba despre discuții în di
recția adaptării relațiilor 
dintre statul italian și 
Vatican la noile realități, 
în urma întrevederii din
tre Papă și președintele

este 
sa" 
atît 
co-

Saragat, s-a afirmat că 
s-ar fi discutat chestiuni 
legate de reducerea nu
mărului diocezelor din 
țară de la 280 la 90. Mă
sura poate avea reper
cusiuni și pe planul acti
vității partidului demo- 
crat-creștin, reducînd 
sprijinul electoral acor
dat acestuia, cel puțin 
pe plan oficial. în cercuri 
bine informate din capi
tala Italiei se spune că 
cele două personalități 
ar fl discutat șl chestiu
nea concordatului, adică

sancțiunilor canonice în 
măsura în care acesta 
este un partid marxist.

O asemenea problemă 
ridicată în momentul tra
tativelor pentru unifica
rea partidului socialist 
cu cel social-democrat 
creează complicații supli
mentare. Se știe, de pildă, 
că discuții polemice se 
duc în cadrul conducerii 
Partidului socialist ita
lian.

ba ultima ședință 
Comitetului Central 
acestui partid s-au

a 
al 

în-

P.S.I. Lombardi a apre
ciat drept o „eroare de 
fond“ închiderea dialo
gului cu stînga și a de
finit drept iluzorie pre
tenția de a se organiza o 
alternativă socialistă la 
sistemul democrat-creș- 
tin de conducere al sta
tului fără apottul parti
dului comunist. în ceea 
ce privește atitudinea 
față de partidul comunist, 
nu este lipsită de interes 
nici poziția adoptată de 
De Martino. „în Italia — 
a spus acesta — unde

Asemenea recunoașteri 
pot avea importanță. Cu 
sau fără ele, conducerea 
de dreapta a P.S.I. s-a 
angajat însă pe calea fu
zionării (sau absorbirii, 
cum spun unii observa
tori) cu P.S.D.I. în aceste 
condiții, declarații ca 
cele de mai sus pot re
prezenta atît obiecții a- 
duse aripii de dreapta, 
cit și încercări de amă
gire a membrilor de rînd 
ai P.S.I. Este însă din ce 
în ce mal greu de expli
cat acestora că unifica-

sub con- 
comuniștilor, 

«ii vă «pun
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În Italia

a ansamblului de măsuri 
care reglementează re
lațiile dintre statul 
lian și Vatican.

întîlnirea dintre 
ducătorul biserivii 
lice și președintele 
cial-democrat al Italiei ar 
putea să aibă unele re
percusiuni asupra vieții 
politice italiene. Mulți 
observatori se întreabă, 
de exemplu, dacă inter
venția episcopului Carii 
are vreo semnificație 
oarecare sau a fost făcu
tă în nume propriu. A- 
cesta a declarat că ori
cine ar accepta să favo
rizeze Partidul socialist 
italian va cădea victimă

ita-

con- 
cato- 

so-

fruntat din nou trei ten
dințe. Dreapta conduce
rii s-a pronunțat pentru 
acceptarea imediată a 
propunerilor Partidului 
social-democrat privind 
unificarea pînă la 2 iunie. 
Spre deosebire de curen
tul nenist care cere acce
lerarea procesului de 
unificare, aripa de cen
tru (condusă de secreta
rul partidului, De Marti
no,) s-a pronunțat pen
tru o consultare a orga
nismelor de bază ale 
partidului în actuala eta
pă. Aripa de stînga apre
ciază drept capitulardă 
linia pe care s-a angajat 
conducerea majoritară a

comuniștii reprezintă o 
parte importantă a miș
cării muncitorești, un 
partid socialist nu poate 
să ignoreze realitatea și 
să nu țină seamă de fap
tul că milioane de mun
citori socialiști și comu
niști au interese și, de 
multe ori, adevărate as
pirații politice comune, 
inclusiv sentimentul co
mun de a protesta împo
triva injustiției sociale. 
Aceasta este important si 
pentru problemele sindi
cale și ale administrației 
locale, pentru dezvolta
rea activității de coope
rare".

rea celor două partide 
— în condițiile existen
tei puternicului partid 
comunist și a partidului 
socialist al unității prole
tare — nu contribuie la 
scindarea de ansamblu 
a mișcării muncitorești 
italiene. Faptul este sub
liniat în documentele 
date publicității de 
P.S.I.U.P. și de P.C.L 
Cele două partide nu 
s-au mărginit la critica
rea acțiunii de fuzionare. 
Ele au făcut și propuneri 
concrete pentru o ade
vărată unitate a forțelor 
de stînga.

Unificarea celor două 
partide nu prezintă Im-

portanț* numai pentru 
conducerile acestora. Li
derii democrat-creștini 
urmăresc evoluția situa
ției cu nu mal puțin in
teres. E și explicabil 
acest Interes dacă ne gîn- 
dim la gravitatea ultimei 
crize de guvern care a 
scos în evidență și con
tradicțiile dintre diferi
tele curente ale Partidu
lui democrat-creștln. 
reuniunea recentă
consiliului național de- 
mocrat-creștin s-a vorbit, 
în primul rînd, despre si
tuația Internă din partid, 
despre raporturile dintre 
diferitele curente, despre 
constituirea unor noi or
gane de conducere. 
Dreapta încearcă să lichi
deze fracțiunile rivale sub 
pretextul necesității de a 
acționa „unitar“.

Conducerea de dreap
ta a democrat-creștinilor 
dorește o asemenea or
ganizare a partidului în- 
cît să nu devină posibilă 
o „alternativă“ socialistă 
la formula de centru- 
stînga. Cu alte cuvinte, 
se intenționează traus- 
foriharea acestei coaliții 
de partide într-un sistem 
de guvernămînt. Firește, 
în cadrul acestuia, func
ția de conducere ar urma 
să revină, mai departe, 
democrat-creștinilor.
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Sentimentul

certitudini!

al Comitetului CentralSpirit meridional, Niko».Hristodouloa, secretar 
al Organizației Democratice a Tineretului Unit din Cipru e un interlo
cutor volubil, expansiv.

— Impresiile dv. despre Congresul la care ați participat...
— Un Congres al entuziaștilor. Congresul unei tinere generații care 

privește cu încredere spre viitor. Ceea ce m-a impresionat deosebit de 
puternic în dezbaterile Congresului — ale cărui lucrări, țin să subli
niez, au fost de un nivel foarte ridicat — este acel sentiment de certi
tudine cu care toți delegații au abordat problemele viitorului, ale anilor 
cincinalului, «le perspectivei mai îndepărtate. Această certitudine îți 
are izvorul In realizările de plnă acum, în conștiința profundă a faptu
lui că transpunerea în viață a politicii Partidului Comunist înseamnă 
progresul continuu al țării. Măsura concretă a acestui continuu progres 
o are, da altfel, și orice străin caie vizitează țara dv. Mai ales, atunci 
cînd o vizitează de mai multe ori Intr-un interval de timp.

— Presupun că ați mal fost In România ?
— Da. Insă d» la ultima mea vizită au trecut șapte ani. Si trebuie să 

vă spun că transformările petrecute In acești ani In țara dv. m-au im
presionat puternic. Deși am o memorie foarte bună, am trăit o senzația 
deosebită : nu recunoșteam, adesea, decit cu greutate, locuri pe unde 
călătorisem în urmă cu cițiva ani. Am fost, de pildă, zilele trecute la 
Ploiești, și aproape că n-am mai recunoscut orașul. Cea mai profundă 
impresie mi-a lăsat-o vizitarea hidrocentralei de pe Argeș. E un extraor
dinar obiectiv construit în ultimii ani, o operă cu care inginerii ro
mâni, constructorii români se pot mândri. Am urmărit, desigur, și în 
acești ani, fn presă, progresele realizate de România socialistă. Ceea ce 
am găsit însă Ia reîritîlnirea cu țara românească întrece cu mult în am
ploare și ritm de construcție tot ce am cunoscut.
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