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ÎNSEMNĂRI DIN CEHOSLOVACIA

Proletari din toate țările, un iți-vă1

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MIERCURI

18 IANUARIE 1967

Plata pensiilor membrilor 

cooperativelor agricole

SĂ MOBILIZĂM TOATE FORȚELE I

TINERETULUI DIN INDUSTRIE
Elena Clrstea — una dintre 
miile de tinere Învățătoare 
prezente la catedra școlilor 
sătești. De trei ani funcțio
nează Ia școala din comuna 
sa natală — Negrești, raio
nul Găești. străduindu-se 
continuu, odată cu grija 
pentru ridicarea propriei ca- 
liiicări, să transmită tinerilor 
ei elevi cunoștințe cit 

temeinice.

sură, de mare însemnătate so
cială — de care, chiar din 
primul an beneficiază peste 
1 100 000 de cooperatori — se 
împlinește o dorință firească, 
un vis al multor generații de 
țărani ca, prin munca lor, 
să-și asigure la bătrînețe mij
loacele de existență, pentru a 
trăi o viață demnă, fără griji.

Introducerea sistemului uni
tar, pe întreaga țară, de pen
sionare a țărănimii coopera
tiste — împreună cu măsurile 
de majorare a» pensiilor tutu
ror categoriilor de salariați, 
indemnizațiilor și ajutoarelor 
sociale — se încadrează în an
samblul preocupărilor parti
dului și statului de a crea, pe 
măsura dezvoltării avuției 
naționale, condiții de viață tot 
mai bune tuturor cetățenilor 
patriei.

De la început hotărîrea cu 
privire la pensionarea coope
ratorilor a avut un larg ecou 
la sate, a constituit un factor 
mobilizator în acțiunea de 
sporire a producției, de întă
rire economico-organizatorică 
a cooperativelor agricole. Po
trivit prevederilor statutului 
Casei de pensii, fondul necesar 
acoperirii plăților se alcătu
iește din contribuția anuală a 
cooperativelor agricole de pro
ducție de 3,5 la sută, oalculată 
din valoarea producției 
globale.

Așa cum prevede statutul 
cooperativelor agricole, pen
sionarii pot lucra — pe măsu
ra puterilor — în diferite sec
toare ale unității fiind retri- 
buiți pentru zile-muncă, fără 
ca aceasta să afecteze pensia 
de bază, au în continuare 
dreptul la folosirea lotului in
dividual atribuit de adunarea 
generală, iar pe baza hotărî- 
rii acesteia primesc ajutoare 
din produsele realizate de 
unitatea respectivă.

în satele risipite în mănoasa 
cîmpie a Bărăganului, în Do- 
brogea, în Ardeal, Oltenia, 
Banat și Moldova, în toată 
țara se oficiază în aceste zile 
un act nou, istoric. Peste 
1 100 000 de țărani coopera
tori în vîrstă au început să 
primească pensia de bătrî
nețe ; bărbați care au împli
nit vîrsta de 65 de ani și femei 
care au ajuns la 60 de ani.

înfăptuind Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R., 
primul Congres al cooperati
velor agricole de producție din 
țara noastră a dezbătut și a- 
probat statutul Casei de pen
sii a membrilor cooperatori și 
a stabilit principiile de pensi
onare a bătrînilor și a celor 
care și-au pierdut capacitatea 
de muncă. Prin această mă-
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PLANULUI DE STAT
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PREMIZE COMPLEXUL ÎNTREPRINDEREA COMBINATUL
INDUSTRIAL DE FORAJ CRAIOVA DE INDUSTRI
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ALTE COLECTIVE DE MUNCĂ IȘI IAU ANGAJAMENTE INSUFLEJITOARE
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tnSecția locomotive a Clinei „23 August’. Le montaj locomotivele de 100 

c.p. destinate transporturilor feroviare.

Șl AGRICULTURĂ LA REALIZAREA
Pe marginea

lucrărilor Plenarei
C.C. al U.T.C. din 16

ianuarie 1967

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist — care a avut loc zilele 
trecute — a dezbătut sarcinile 
și obiectivele care stau în fața 
organizațiilor U.T.C. din in
dustrie și agricultură în lumi
na hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 
1966 și a stabilit măsuri meni
te să ducă la îmbunătățirea 
continuă a muncii în rîndurile

tineretului din întreprinderi, 
șantiere, unități agricole și de 
cercetare în vederea mobiliză
rii tinerilor la realizarea pla
nului de stat pe 1967.

In raportul prezentat la ple
nară, în discuțiile purtate, re- 
levîndu-se tabloul amplu al 
realizărilor industriei și agri
culturii în primul an al cin
cinalului, realizări care consti
tuie o demonstrație elocventă

a realismului și justeței politi
cii partidului nostru, a fost 
subliniată contribuția impor
tantă pe care tineretul pa
triei, mobilizat de organizațiile 
U.T.C. și-a adus-o la crește
rea producției și productivi
tății muncii, la ridicarea noi
lor obiective industriale, la ob
ținerea tuturor succeselor cu 
care se mîndresc uzinele, fa
bricile, gospodăriile agricole 
de stat, cooperativele agricole 
de producție, institutele de 
cercetări etc. Contribuția pe 
care și-o aduce la dez
voltarea economică a țării 
reprezintă pentru tineret un a- 
devărat titlu de mîndrie și 
constituie o expresie a senti-

mentelor sale patriotice, a con
științei sale înaintate, a ho- 
tărîrii nestrămutate de a-și 
dărui toate forțele pentru în
făptuirea politicii partidului. 
Totodată, s-a subliniat în ple
nară, aceste succese ilustrează 
posibilitățile și rezervele im
portante de care dispun orga
nizațiile U.T.C. pentru spori
rea contribuției tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice, pentru creșterea apor
tului lor la dezvoltarea și 
perfecționarea continuă
industriei și agriculturii pa
triei.

Raportul prezentat, ca 
cei care au luat cuvîn- 
tul au făcut ample referiri

la lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie, la cu- 
vîîitul' tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, definind, pe 
baza unei analize științifice 
multilaterale, sarcinile asupra 
cărora trebuie concentrate for
țele în vederea asigurării pro
gresului rapid al economiei, 
constituie și pentru munca 
Uniunii Tineretului Comunist 
un îndrumar prețios, punînd 
în fața sa îndatorirea de a-și 
mobiliza toate forțele pentru 
a contribui la înfăptuirea o- 
biectivelor principale pentru a- 
nul în curs. EXAMEN

CUM SEMNEZI 
ÎN CARTEA DE ONOARE 
A SATULUI SOCIALIST

ursii I
I

ACUMULĂRII I

0 nouă fabrică 
de pîine

ȘIA MARILOR I
I
I
I
III
I
II
I
I
I
I
I

DĂRUIRI^
Se răspunde la întrebările : 

„Care considerați că sînt tră
săturile de caracter definitorii 
pentru tinărnl de azi al sătu
la! ?“ ; „Ce deosebește, ca su
port al gindirii, al preocupă
rilor cotidiene pe tinărul sa
tului contemporan de cel de 
acum 25 de ani ? Dar față de 
cel de acum 10 ani ?" ; „După 
părerea dv., care este rolul 
organizației U. T. C. în viața 
satului ? Și-a pus suficient de 
pregnant amprenta pe conști
ința și orientarea în viață a 
tinerilor

ALE DE FAIANȚĂ
Șl STICLA

La Reghin a intrat în 
producție o nouă fabri
că de pîine. înzestrată 
cu mai multe linii teh
nologice de fabricație 
noua unitate are o ca
pacitate de 28 tone zil
nic. Fabrica va aprovi
ziona cu pîine populația 
orașului, a comunelor 
din jur, precum și pe 
lucrdtorii din bazinele 
forestiere de pe Valea 
Gurghiului.

(Aperpre»)

...Șaptesprezece, opt- 
prezece, douăzeci de 
ani. E vîrsta de aur, 
e „anotimpul" cînd și 
în lumea satului, fă
ră exagerări, capeți 
puterea să-ți autoa- 
preciezi arhitectura 
și durabilitatea a ceea 
ce ai clădit pe șantie
rul, în aparență fără 
contururi, al vieții, 
dacă visele și gîndu- 
rile anilor parcurși, 
ai vîrstei marilor a- 
cumulări s-au trans-

pus în realitate. E pe
rioada pregătirii ma
rilor lansări, a stabi
lirii obiectivelor e- 
xacte pentru vremea 
ce o ai în față — și 
nu numai a perspecti
vei de unu-doi ani, ci 
pentru tot restul vie
ții ; e vîrsta cînd con-

G. FECIORU

(Continuare 
In pag. a IlI-a)

CREȘTERII
EFICIENTEI
ECONOMICE

SIGHIȘOARA
Dezbaterea cifrelor de plan 

pe anul 1967 a prilejuit mun
citorilor, inginerilor și tehnici
enilor de la Complexul indus
trial de faianță și sticlă Sighi
șoara o temeinică analiză a 
posibilităților de îndeplinire 
și depășire a sarcinilor sporite 
ce le revin. Colectivul între
prinderii s-a angajat să reali
zeze peste planul

• 1 500 000 lei la producția 
globală :
• 1 300 000 lei la producția 
marfă ;

anual :

(Continuare tn pag. a III-a)

Analizînd temei
nic posibilitățile de 
îndeplinire a indi
catorilor planului pe 
1967, în lumina sar
cinilor trasate de 
Plenara C. C. al 
P.C.R. din decem
brie 1966, petroliștii 
de la întreprinderea 
de foraj — Craiova 
au scos la iveală 
noi rezerve inter
ne prin valorifi
carea cărora și-au 
propus să realizeze :

• depășirea cu 3 
la sută a 
de foraj 
cate ;
• sporirea 
sută față de plan 
a productivității 
muncii ;
• reducerea cu 5 
la sută a timpului

vitezei 
planifi-

cu 3 la

neproductiv, față 
de realizările anu
lui 1966;
• obținerea 
economii 
plan la prețul de 
cost in valoare de 
1 500 000 lei.
Pentru obținerea 

acestor rezultate se 
vor aplica o serie de 
măsuri : extinderea 
forajului cu jet la 
10 sonde, asigurîn- 
du-se creșterea vite
zelor de foraj ; folo
sirea fundațiilor din 
elemente prefabri
cate la toate insta
lațiile 4 LD și 2 
DH, în vederea ob
ținerii de economii 
la prețul de cost și 
scurtarea timpului 
de montaj ; simpli
ficarea și tipizarea

unei 
peste

montajelor 
țiilor, în 
creșterii 
de utilizare și scur
tarea duratei de 
montaj cu 2 zile pe 
sondă; studierea 
posibilității simpli
ficării profilelor de 
tubaj și a progra
melor de construc
ție a sondelor, rea- 
Uzîndu-se o econo
mie de circa 100 
tone metal.

Petroliștii craio- 
veni sînt hotărîți 
să-și îndeplinească 
exemplar planul și 
angajamentele, con
tribuind astfel la 
valorificarea cît mai 
rațională a țițeiului, 
importantă bogăție 
a subsolului țării.

instala- 
vederea 

Indicelui

ALIZARE
A LEMNULUI

SUCEAVA
Colectivul de muncitori, in

gineri și tehnicieni de la Com
binatul de industrializare a 
lemnului din Suceava este 
ferm hotărît să îndeplinească 
și să depășească sarcinile de 
producție pe anul 1967. Anali- 
zînd posibilitățile de care dis
pune, cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan, s-a angajat să 
realizeze peste plan :

• 1 000 000 lei 
globală ;
• 1000 000 lei 
marfă vfndutâ

Soairea examenului nu 
■e cere etalată ca un tel 
de „vine, vine primăvara*, 
cu cuvenitele sărituri, sin
cronizate, lntr-un picior 
cum e tentat băutorul ape
lor de roze din faptul fes
tiv, ct meditat mal ales la 
condiția lui. Se crede gre
șit — ta asaltul nocturn al 
țigărilor, al cafelelor, șl al 
llghlanului cu apă rece — 
că el Începe cu notițele 
procurate de Ia unul și 
la altul, prezențl curs 
curs ta amfiteatru șt 
termină cu nota trecută
index. Se mal crede uneori 
și așa. Dar condiția exame
nului trebuie căutată ta pro
funda maturitate a profe
siei ce va să vină după 
ele. E intr-un fel o antici
pație. Profesorul care miine 
te va examina la analiza 
matematică, sau la grama
tica limbii romAne nu e nu
mai tovarășul profesor a 
cărui autoritate l-ai cunos
cut-o un semestru de 
catedră cl șl altceva șl 
cineva.

Ce șl cine ?
Riscurile unei munci

un singur specific eșalonat 
de-a lungul cîtorva ani, 
cum este șl studenția, stat 
mai ales tn mărunțirea Ideii 
Întregirii tale omenești prin 
parcurgerea unei anumite 
facultăți. Din cauza copa
cilor, se zice, nu vedem 
pădurea. Din cauza exame
nelor, am zice, nu ne mai 
reprezentăm zilnic ldeea 
care ne-a adus pe băncile 
amfiteatrului : profesia noa
stră viitoare. Mărunțind 
timpul în halele examene
lor cu febra ei dilematică 
(le luăm ori ba), patosul 
constructiv al ideii generi
ce al studenției își coboare 
temperatura la anecdota 
unui examen. Și astfel, me
morăm furioși și înfuriați 
pină și virgula din notițe. 
Atunci î Ce reprezintă deci

la

la 
«I

(Continuare in pag.
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SĂ MOBILIZĂM TOATE FORȚELE TINERETULUI DIN INDUSTRIE
Șl AGRICULTURĂ LA REALIZAREA PLANULUI DE STAT PE ANUL 1967

Pe margined lucrărilor Plenarei C. C. dl U. T. C. din 16 ianuarie 1967

întregul tineret participant activ 
la traducerea in viață a măsurilor 
partidului de ridicare calitativă 
a întregii activități economice

în lumina măsurilor adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R., 
măsuri în care tineretul vede 
un fierbinte îndemn de a-și 
dărui toate forțele și price
perea aa înfloririi patriei — 
plenara C.C. al U.T.C., por
nind de la experiența dobîndi- 
tă a apreciat că principala sar
cină care trebuie să stea în a- 
tenția organelor și organiza
țiilor U.T.C. din industrie o 
constituie, și pe mai departe, 
mobilizarea întregului tineret 
la realizarea ritmică și la toți 
indicatorii a planului de stat, 
la organizarea superioară a 
producției și a muncii în ve
derea creșterii eficacității în
tregii activități economice. în 
acest scop, s-a stabilit în ple
nară, organizațiile U.T.C. tre
buie să militeze permanent 
pentru a dezvolta la toți ti
nerii înalta răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor profesionale, în confor
mitate cu cerințele actuale ale 
producției. Ele trebuie să să
dească în conștiința fiecărui 
tînăr răspunderea pentru res
pectarea cu strictețe a tehno
logiilor de fabricație și folo
sirea rațională a mașinilor.

O atenție deosebită va tre
bui să fie acordată îndeplini
rii de către toți tinerii, în cele 
mai bune condiții, Ia toți 
indicatorii a planului de pro
ducție al întreprinderilor, sec
țiilor, sectoarelor în care aceș
tia își desfășoară activitatea, a 
normelor de producție. în acest 
scop, organizațiile U.T.C., cu 
sprijinul conducerilor între
prinderilor și al cadrelor teh
nice se vor preocupa mai în
deaproape pentru a ajuta pe 
fiecare tînăr să cunoască sar
cinile de plan ale sectorului 
în care lucrează șl obligațiile 
ce-i revin în realizarea a- 
cestora.j/ Datorită faptului că 
în perioada care urmează vor 
fi luate măsuri pentru reașe
zarea normelor în vederea pu
nerii lor pe baze științifice, or
ganizațiile U.T.C. au datoria 
să sprijine măsurile întreprin
se în scopul înlăturării cauze
lor care duc la risipă de ener
gie și creșterea artificială a 
forței de munca, să facă pro
puneri pentru soluționarea 
problemelor pe care le ridică 
această acțiune. Comitetele re
gionale, raionale și orășenești 
ale U.T.C. au datoria să-i aju
te pe tineri să cunoască și să 
îndeplinească zilnic normele 
ce vor fi stabilite, să facă din 
aceasta o problemă esențială a 
activității lor luînd toate mă
surile care depind de ele, pen
tru a-i mobiliza pe tineri să-și 
folosească integral capacitatea 
de muncă, să utilizeze cu ran
dament sporit mașinile și uti
lajele, să-și organizeze judi
cios timpul în cursul celor opt 
ore de lucru.

După cum se știe, o pon
dere însemnată în nivelul cos
turilor de producție o au ri
sipa de materiale și materii
prime și, îndeosebi, rebuturi
le. Pornind de la critica pe
care Plenara din decembrie a 
C.C. al P.C.R. a făcut-o în
ceea ce privește existența în
multe întreprinderi a unui vo
lum ridicat de rebuturi, cit și 
practicii de a se planifica re
buturi, raportul prezentat ca și 
numeroși vorbitori au arătat 
că față de asemenea situații, 
organizațiile U.T.C. nu au luat 
întotdeauna măsuri corespun
zătoare, nu au organizat cu ti
nerii, care sînt de cele mai 
multe ori autorii rebuturilor, 
dezbateri în cadrul adunărilor 
generale, pentru a stimula o- 
pinia colectivelor în înlătura
rea unor asemenea neajunsuri. 
S-a arătat, de asemenea, că 
nici unele comitete orășenești, 
raionale și regionale U.T.C. 

întărirea disciplinei în muncă și 
perfecționarea continuă a pregă
tirii profesionale a tinerilor — 
obiective principale ale activității 

organizațiilor U. T. C
în raportul prezentat plena

rei, în cuvlntul multor mem
bri ai C.C. al U.T.C., ai unor 
invitați prezenți la lucrări, s-a 
subliniat că o cerință esențială 
a organizării superioare a pro
ducției o constituie respecta
rea strictă a disciplinei in 
muncă. Pornind de la impor
tanța pe care plenara C.C. al 
P.C.R. a acordat-o întăririi 
disciplinei în întreprinderile 
economice, de la prețioasele

n-au dovedit suficientă preo
cupare față de acest lucru. Ele 
nu au analizat niciodată o ase
menea problemă, sau și-au li
mitat analizele privitoare la 
participarea tineretului în pro
ducție la considerații generale, 
fără eficacitate. Este necesar 
de aceea, ca organele U.T.C. 
să urmărească în mod consec
vent mobilizarea tinerilor la 
acțiunea de închidere a surse
lor de rebut, de înlăturare a 
tuturor cheltuielilor neproduc
tive. încă din cursul acestui 
trimestru vor trebui luate mă
suri ca activiștii U.T.C. să fie 
repartizați pe întreprinderi și 
să ajute organizațiile de bază 
să dezbată în adunările gene
rale, cu întreaga masă a tine
retului, consecințele pe care 
le prezintă rebuturile, să ana
lizeze cu mxiină atenție cau
zele care determină asemenea 
deficiențe în activitatea lor, să 
se ia măsurile cele mai eficien
te pentru înlăturarea în cel 
mai scurt timp a acestor cauze. 

Organizațiile U.T.C. să se 
ocupe de educarea tinerilor 
pentru a înțelege că dacă aduc 
pagube întreprinderii, prin re- 
butarea pieselor, vor trebui, în 
mod firesc, să suporte aceste 
pagube, că problemele pregă
tirii profesionale, ale concen
trării în timpul lucrului nu 
sînt voluntare, ci sarcini obli
gatorii.

Organele și organizațiile 
U.T.C. vor trebui să se preo
cupe de cultivarea la tineri 
a răspunderii pentru a se 
înoadra în normele de con
sum planificate, să ia ati
tudine împotriva acelor tineri 
care fac risipă de materie 
primă și energie, să intervină 
la conducerile întreprinderilor, 
secțiilor și sectoarelor, cu pro
puneri și observații în toate 
situațiile în care constată con
sumuri nejustificate de mate
riale. Ținînd seama de impor
tanța deosebită pe care o pre
zintă pentru economie metalul, 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
pornească o adevărată întrece
re pentru economisirea meta
lului, să-i mobilizeze pe tineri 
la valorificarea tuturor rezer
velor existente la fiecare loc 
de muncă privind reducerea 
consumului specific de metal. 
O atenție deosebită în această 
privință trebuie să se acorde 
muncii cu tinerii din sectoa
rele de concepție și proiectare 
pentru găsirea și aplicarea 
unor soluții care să conducă la 
reducerea consumurilor speci
fice de metal.

Este necesar ca organele 
U.T.C. să acorde mai multă a- 
tenție extinderii diverselor ini
țiative ale tineretului — înde
osebi celor destinate reducerii 
consumului de metal, a con
sumului de materii prime și 
energie, a economisirii și fo
losirii gospodărești a timpului, 
a organizării bune a locului 
de muncă — să manifeste dis- 
cernămînt în aprecierea utili
tății inițiativelor, a celor care 
merită, prin eficiența lor, 
să devină un bun al cît mai 
multor organizații U.T.C. în 
acest scop, a fost criticată de 
către o parte din vorbitori, 
tendința de a se lansa tot 
felul de inițiative de impor
tanță și eficiență economică, 
de a se supraaglomera și re
duce, adesea, activitatea doar 
la concursuri gen „Cine știe, 
cîștigă", pe teme profesionale, 
care prin modul de desfășu
rare și sfera de cuprindere, 
au o eficiență minimă, reco- 
mandîndu-se o mai riguroasă 
preocupare pentru a populari
za și folosi acele inițiative 
care dau o puternică notă de 
seriozitate acțiunilor între
prinse de organizațiile U.T.C.

indicații conținute in cuvlntul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara C.C. al U.T.C. a sub
liniat necesitatea ca orga
nizațiile U.T.C. să pună și 
in viitor în centrul preocu
părilor lor educarea tinerilor 
in spiritul disciplinei muncito
rești, al răspunderii ce le re
vine pentru a se încadra în 
mod conștient în procesul de 
producție și pentru a respecta 

cu strictețe normele acestuia. 
Această sarcină, s-a precizat in 
cadrul plenarei, se impune 
cu atât mai mult cu cit în ul
tima perioadă multe organe și 
organizații ale U.T.C. au slăbit 
preocuparea pentru educarea 
tinerilor în spiritul respectării 
stricte a disciplinei de pro
ducție, ceea ce a făcut ca în 
prezent să existe un număr 
mare de tineri care absentea
ză de la muncă, au abateri de 
la regulile de ordine interioa
ră ale întreprinderilor și de 
la normele procesului tehnolo
gic, care dau produse de sla
bă calitate, rebuturi și fac ri
sipă de materii prime și mate
riale. Existența unor asemenea 
deficiențe se explică în bună 
parte și prin faptul că unele 
organe și organizații ale 
U.T.C. neînsușindu-și temei
nic indicațiile Congresului al 
VIII-lea al U.T.C. au încă o vi
ziune îngustă asupra noțiunii 
de disciplină a muncii, că re
duc aceasta la simpla prezență 
a tinerilor la serviciu neînțe- 
legînd că principala formă de 
manifestare a disciplinei este 
îndeplinirea sarcinilor în con
dițiile de productivitate și ca
litate cerute. Organele și or
ganizațiile U.T.C., s-a arătat în 
plenară, trebuie să înțeleagă 
și în același timp să-i facă pe 
tineri să înțeleagă, că întâr
zierile de la program, nefolo- 
sirea integrală a timpului de 
lucru, lipsa de grijă față de 
mașini și utilaje, neglijența în 
organizarea locului de muncă, 
nerespectarea normelor tehno
logice și de tehnică a securită
ții muncii, a indicațiilor maiș
trilor și șefilor de secții, risi
pa de materiale reprezintă a- 
bateri grave de la procesul de 
producție, de la disciplina 
muncitorească. Faptul că aba
terile de la disciplină se 
întâlnesc mai frecvent în 
rîndul tinerilor care lucrează 
pe șantiere, în exploatările mi
niere și forestiere, în unitățile 
de transporturi, întreprinderile 
chimice, ale industriei ușoare 
și alimentare, în comerț și 
cooperația meșteșugărească o- 
bligă comitetele regionale, ra
ionale și orășenești U.T.C. să 
privească cu exigență sporită 
munca pe care o desfășoară 
tinerii din aceste sectoare, să 
acorde un mai mare sprijin 
acestor organizații U.T.C. In a- 
ceastă privință plenara a sta
bilit că toate organele U.T.C. 
să manifeste mai multă preo
cupare pentru cunoașterea 
problemelor ce se ridică în 
comportarea tinerilor din în
treprinderi, să organizeze și să 
îndrume concret organizațiile 
de bază pentru a interveni cu 
măsuri politico-educative față 
de cei care prin atitudinea lor 
aduc prejudicii bunei desfășu
rări a procesului de producție.

Evidențiind, pe baza expe
rienței dobmdite de numeroa
se organizații U.T.C., rolul im
portant și eficiența opiniei co
lectivului în combaterea cazu
rilor de indisciplină, plenara a 
arătat că este inadmisibilă ati
tudinea pasivă pe care o au 
unele comitete U.T.C. din în
treprinderi, unii tineri munci
tori, stimați și apreciați pen
tru munca și comportarea lor, 
față de cei ce se fac vinovați 
de abateri grave. ^Față de ti
nerii care nu se integrează în 
mod disciplinat în procesul 
muncii, trebuie să se ia poziție 
hotărîtă, energică ; atitudinile 
tolerante, îngăduitoare față de 
aceștia, justificate de o greșită 
înțelegere a grijii față de om 
nu numai că aduc prejudicii în
treprinderii, ci dăunează în
săși acestor tineri. Organiza
țiile U.T.C., birourile și comi
tetele acestora trebuie să spri
jine măsurile pe care le iau 
conducerile întreprinderilor 
împotriva celor ce se fac vino
vați de abateri de la normele 
disciplinei muncii, să susțină 
aceste măsuri explicînd tineri
lor justețea lor, să adop
te întotdeauna o poziție 
principială față de cei ce 
nu-și găsesc justificare în 
muncă, în aȘa fel Inctt ati
tudinea libenalistă a unora să 
se izbească c* de un zid pu
ternic de opinia intransigentă 
a colectivului. Tinerii oare în
calcă disciplina, ordinea, care 
întârzie de la lucru și nu folo
sesc judicios timpul afectat 
muncii în producție să fie 
puși în discuție, în adunările 
generale, cu alte prilejuri. Or
ganele U.T.C. să manifeste o 
mai mare exigență față de 
abaterile tinerilor, să facă din 
ele probleme educative, să 
pornească în întreaga lor 
muncă de la faptul că educa
rea tineretului nostru în spi
ritul întăririi disciplinei este 
una din sarcinile de seamă ale 
activității de educație comu
nistă a tineretului. întregul 
ansamblu de forme și metode 
educative ce le stă la îndemînă 
— dezbaterile, simpozioanele, 
expunerile pe probleme pri
vind disciplina și compor
tarea tinerilor, gazetele de 
perete și ziarele uzinale, 
stațiile de radioamplificare, 
brigăzile de agitație precum 
și vizitele în familiile tine
rilor, scrisorile adresate 
părinților, invitarea unor oa
meni care se bucură de pres
tigiu, a muncitorilor fruntași 
la adunările generale și Ia dez
baterile ee se organizează — 

trebuie folosite de organizațiile 
U.T.C. pentru a face ca flecaire 
tînăr să înțeleagă că adevă
rata grijă față de om, așa 
cum s-a subliniat la Plenara 
partidului, înseamnă în condi
țiile socialismului grija pen
tru o eoonomie sănătoasă, ren
tabilă.

O sarcină de răspundere ce 
revine organizațiilor U.T.C. 
este aceea de a desfășura o 
muncă mai intensă în colabo
rare cu organele sindicale 
pentru respectarea de către ti
neri a normelor de tehnica 
securității muncii în vederea 
prevenirii accidentelor, a în
treruperilor și a avariilor îin 
funcționarea utilajelor.

în condițiile unei industrii 
moderne, un factor hotărîtor 
în îndeplinirea saircinilor de 
producție, în folosirea cu 
maximă eficacitate a instala
țiilor și utilajelor, creșterea 
productivității, asigurarea unor 
produse de înaltă calitate 
șl tehnicitate îl reprezin
tă gradul de calificare pro
fesională. Pornind de la a- 
cestea, plenara a stabilit ca 
organele și organizațiile U.T.C. 
să considere o problemă esen
țială a muncii lor, de a 
se ocupa în viitor cu mai 
multă stăruință de mobilizarea 
tinerilor, de a participa cu re
gularitate la cursurile de cali
ficare, de ridicarea calificării 
și de specializare, la toate ac
tivitățile ce le oferă posibili
tatea îmbogățirii continue a 
cunoștințelor lor profesionale. 
Consultînd tinerii asupra e- 
ficacității și modului de desfă
șurare a cursurilor de califi
care și ridicare a calificării 
profesionale, organele U.T.C. 
au datoria să aducă la cunoș
tința conducerilor întreprinde
rilor părerile și cerințele a- 
cestora, să facă propuneri pen
tru îmbunătățirea organizării 
lor. Numeroși vorbitori au 
subliniat în plenară faptul că 
probleme de mare importanță 
privind asigurarea unei munci 
de perspectivă în organizarea 
cursurilor profesionale nu sînt 
rezolvate de către ministere, 
de către conducerile întreprin
derilor, că nivelul de desfășu
rare al acestor cursuri este a- 
semănător cu cel existent cu 
mulți ani în urmă, iar contro
lul și îndrumarea exercitată 
sînt necorespunzătoare. Orga- ' 
nele- U.T.C., făcîndu-și o înda
torire de onoare din a ajuta 
conducerile întreprinderilor în 
buna organizare a cursurilor de 
perfecționare profesională, vor 
trebui totodată să acorde o de
osebită atenție îndrumării ti
nerilor muncitori care întru
nesc condițiile necesare pen
tru a urma cursurile învăță- 
mîntului profesional seral 
ce se va organiza în ma
joritatea școlilor profesionale 
și cu secții serale în între
prinderile mari. Dacă într-o 
singură unitate cursurile de ri
dicarea calificării profesionale 
nu sînt bine organizate, comi
tetele regionale, raionale și o- 
rășenești ale U.T.C. să conside
re aceasta o mare lipsă a or
ganizației respective. Va tre
bui, de asemenea, ca or
ganizațiile U. T. C. să reco
mande pe cei mai buni ti
neri pentru a se califica în 
profesiile pe care le va solicita 
punerea în funcțiune a obiec
tivelor industriale în construc
ție, să extindă inițiativa din 
multe întreprinderi ale indus
triei chimice și constructoare 
de mașini de a stimula pe ti
neri în însușirea unor meserii 
înrudite.

Mai multă atenție să a- 
corde organizațiile U.T.C. a- 
celor tineri, îndeosebi proas
peți absolvenți ai școlilor pro
fesionale, care nu reușesc 
să-și îndeplinească în bune 
condiții sarcinile de produc
ție, nu manifestă acele trăsă
turi morale specifice unui 
muncitor — disciplină, grijă 
față de mașini, inițiativă, au 
mentalități liberaliste față de 
obligațiile profesionale. Să fa
cem tot ce depinde de organi
zațiile U.T.C. pentru a dez
volta la tineri mindria pentru 
titlul de muncitor calificat, 
pentru a sădi în conștiința a- 
cestora trăsăturile caracteristi
ce muncitorului înaintat al 
societății noastre. în acest scop 
mult mal multă atenție să se 
acorde organizațiilor U.T.C. 
din liceele de specialitate oare 
au un foarte mare rol în pre
gătirea cadrelor ou înaltă ca
lificare.

Raportul ca și ipulți dintre 
cei oare au luat cuvîntul în 
plenară au arătat că experien
ța organizațiilor U.T.C. a dove
dit multiplele posibilități pe 
care le au acestea de a iniția 
și desfășura activități și ac
țiuni proprii pentru a veni 
în sprijinul perfecționării 
calificării tinerilor. în între
prinderile industriale s-au 
născut multe inițiative ca
re se cer cunoscute, stu
diate și generalizate. în a- 
cest scop organizațiile U.T.C. 
vor fi îndrumate să organizeze 
„Olimpiada pe meserii", con
cursul „Prieten al cărții teh
nice" sesiuni tehnico-științi- 
fice, schimburi de expe
riență, simpozioane, întâl
niri cu specialiști, să-i în
demne pe tineri să frecventeze 
cabinetele și bibliotecile tehni
ce, să organizeze și alte activi

tăți care pot veni tai sprijinul 
ridicării măiestriei lor profe
sionale, al dezvoltării interesu
lui lor penitru noutatea tehnică.

Subliniind faptul că vo
lumul mare de investiții 
prevăzut pentru 1967, le oferă 
tinerilor un cîmp larg de afir
mare, a entuziasmului și hăr
niciei, plenara a stabilit ca or
ganizațiile U.T.C. de pe șantie
rele de construcții să-și 
îmbunătățească întreaga ac
tivitate politico-organizato- 
rică pentru mobilizarea ti
neretului la muncă în ve
derea creșterii aportului 
lor la darea la timp in 
circuitul economic a noilor 
capacități de producție, exe
cutarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate. Trebuie 
desfășurată — a precizat în a- 
celași timp plenara — o mai 
bogată muncă politică educati
vă pentru a dezvolta la tineri 
pasiunea de constructori, mîn- 
dria de a munci pe șantiere, de 
a le cultiva dorința să-și în
scrie numele în rîndul celor 
care participă la edificarea 
mărețelor obiective ale cinci
nalului.

Criticînd cu severitate ne
ajunsurile existente, formalis
mul manifestat în munca de 
recrutare și trimiterea tineri
lor pentru a lucra pe 
șantierele de construcții, 
Plenara a arătat că în viitor, 
comitetele regionale, raionale 
și orășenești ale U.T.C., 
organizațiile U.T.C. au da
toria de a spori preocupa
rea pentru îndeplinirea acestei 
sarcini stabilite de Congresul 
al VIII-lea al U.T.C. Va trebui 
intensificată activitatea de mo
bilizare a tinerilor pe șantiere, 
folosind în acest scop ca mij
loc principal activități educa
tive bogate și variate de pre
zentare a șantierelor, a satis
facțiilor pe care le oferă me
seria de constructor, munca pe 
șantier ; totodată este necesar 
să se ia măsuri organizatorice 
bine gîndite, să li se explice 
tinerilor în mod realist înda
toririle ce le revin pe șantie
re, condițiile ce le sînt create, 
să fie transformată acțiunea 
de trimitere a tinerilor pe 
șantiere, cu adevărat, într-o 
sarcină de onoare a organiza
țiilor U.T.C. Evidențiind unele 
greutăți pe care le întâlnesc ti
nerii sosiți pe șantiere și so
licitând conducerilor acestora 
și ministerelor rezolvarea cu 
grijă a tuturor problemelor pe 
care le ridică munca și viața 
tinerilor constructori, plenara 
a stabilit ca organizațiile 
U.T.C. de pe șantiere să mani
feste mai multă preocupare 
pentru condițiile de muncă și 
de viață ale tinerilor, să orga
nizeze în colaborare cu sindi
catele, activități cultural-edu
cative mai bogate, care să răs
pundă cerințelor tinerilor con
structori.

Relevînd importanța deose

Să ridicăm pe o treaptă superioară 
aportul tineretului la sporirea 
rodului ogoarelor, la valorificarea 
marilor rezerve ale agriculturii 

socialiste
Referindu-se la munca tine

rilor care lucrează pe ogoarele 
patriei, la succesele dobîndite 
de organizațiile U.T.C. de la 
sate în mobilizarea tinerilor la 
întărirea economico-organiza- 
torică a unităților agricole — 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale — lucrări
le plenarei au dezbătut amplu 
sarcinile care revin organiza
țiilor U.T.C. din acest sector în 
lumina Plenarei din decembrie 
a C.C. al P.C.R., a obiectivelor 
planului de stat pe 1967. Astfel 
s-a subliniat că principala sar
cină ce revine organelor și or
ganizațiilor U.T.C. din coope
rativele agricole de producție 
o constituie mobilizarea la 
muncă a tuturor tinerilor co
operatori, In raport ou nevoile 
și cerințele unităților din care 
fac parte, desfășurarea unei 
bogate activități politico-edu
cative menite să dezvolte la 
tineri răspunderea față de 
muncă, dragostea și atașamen
tul față de avutul obștesc, do
rința de a-și aduce o contri
buție cît mai mare la obține
rea unor producții sporite.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești, s-a arătat în 
cadrul plenarei, au datoria să 
îndrume organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole de 
producție, mai ales pe cele si
tuate în apropierea orașelor și 
în zonele de deal, să desfășoare 
o bogată activitate de educare 
a tinerilor în scopul mobiliză
rii lor la muncă pe tot par
cursul anului și îndeosebi în 
campaniile agricole, să ajute 
organizațiile U.T.C. în mobili
zarea tinerilor la înfăptuirea 
măsurilor de îmbunătățire a 
situației economice care vor fi 
stabilite pe baza indicațiilor 
partidului, în fiecare din aces
te unități.

la această perioadă sa dez

bită pe oare o are antrenarea 
tineretului la realizarea unor 
produse de calitate, desfășu- 
rînd o muncă diferențiată, în 
raport cu sarcinile specifice 
ale ramurilor de producție în 
care își desfășoară activitatea, 
organele și organizațiile U.T.C., 
cerînd sprijinul sindicatelor și 
conducerilor tehnico-adminis- 
trative, să se preocupe mai în
deaproape de mobilizarea tine
rilor la întrecerea socialistă, 
sâ-i îndrume pe aceștia să-și ia 
angajamente concrete, în ra
port cu posibilitățile reale și 
să-i ajute la îndeplinirea lor. 
Ridicarea eficienței activității 
organizațiilor U.T.C. în mobili
zarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor în întrecerea so
cialistă, presupune înlăturarea 
deficiențelor existente în mun
ca organizațiilor din unele 
întreprinderi industriale și 
șantiere unde sînt încă mulți 
tineri care se încadrează for
mal în întrecere, nu-și iau an
gajamente concrete și dau pro
duse de slabă calitate. Organi
zațiile U.T.C. sînt datoare să 
sprijine prin toate mijloacele ce 
le au la îndemînă sindicatele 
în organizarea întrecerii socia
liste, să urmărească în ce mă
sură masa largă a tineretului 
se încadrează în întrecere, în
locuind analizele formale, al
cătuirea de statistici care ră
pesc mult timp și aduc puține 
foloase, cu o muncă vie, cu o 
preocupare educativă, siste
matică. In acest sens s-a indi
cat în plenară — ca înaintea 
adunărilor grupelor sindicale, 
a consfătuirilor de producție, 
birourile organizațiilor de bază 
și comitetele U.T.C. să se con
sulte cu maiștrii, inginerii, 
șefii de secții asupra sarcinilor 
de producție pe luna următoa
re, să ajute tinerii să și le în
sușească temeinic, să-și ia an
gajamente concrete. Totodată 
ele trebuie să urmărească în
deaproape felul în care își în
deplinesc planul și angajamen
tele luate, să solic’te ori de 
cîte ori este nevoie pe maiștri 
și pe muncitorii cu experiență 
pentru ajutorarea tinerilor 
care întâmpină greutăți, să se 
preocupe de cunoașterea și ex
tinderea experienței înaintate, 
să folosească în acest sens for
ța stimulatoare a exemplului, 
P^pularizînd larg faptele frun
tașilor pentru ca aceștia să fie 
cunoscuți și stimați de masa 
tineretului. Fiecare organiza
ție U.T.C. să țină seama de 
faptul că aprecierea muncii 
sale, a activităților pe care le 
întreprinde, trebuie raportată 
la rezultatele pe care le obțin 
tinerii în producție, la numă
rul evidențiaților și fruntașilor 
în întrecerea socialistă, la con
tribuția pe care și-o aduce ti
neretul în rezolvarea sarcinilor 
economice.

bat în cooperativele agricole 
noile norme de muncă aproba
te de Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. Organele și organizații
le U.T.C. au datoria să-i mobi
lizeze pe tineri, să participe 
activ la aceste dezbateri, să 
susțină și să facă propuneri 
concrete în scopul adoptării în 
fiecare unitate a unor norme 
mobilizatoare, să-i ajute să-și 
însușească și să aplice norme
le stabilite contribuind prin a- 
ceasta la creșterea valorii zi- 
lei-muncă, la întărirea puterii 
economice a cooperativelor a- 
gricole. Organizațiile U.T.C. 
să-și facă o preocupare de 
seamă din asigurarea partici
pării active a tinerilor la în
tocmirea planurilor de produc
ție ale cooperativelor, a planu
rilor pe brigăzi, la organizarea 
diferitelor acțiuni menite să a- 
sigure buna reușită a campa
niilor agricole, iar în perioada 
care urmează mai ales pentru 
campania de primăvară. Por
nind de la faptul că, deși co- 
vîrșitoarea majoritate a tineri
lor cooperatori lucrează în bri
găzile de cîmp, zootehni
ce, pomiviticole, legumico
le și de construcții se mai 
întâlnesc încă mulți tineri care 
aleargă după munci ușoare, 
care urmăresc ocuparea unor 
funcții nelegate direct de ac
tivitatea productivă a brigăzi
lor, considerînd înjositoare 
munca în sectoarele de bază 
ale cooperativelor de produc
ție, plenara a indicat ca o im
portantă sarcină a organelor și 
organizațiilor U.T.C. intensifi
carea muncii politico-educati
ve în vederea orientării tine
rilor cooperatori spre munca 
direct productivă, spre acele 
sectoare în care cooperativele 
agricole au cea mai mare ne
voie de contribuția lor, Tre

buie să »e explice fiecărui 
tînăr că de munca desfășurată 
în brigada de producție depin
de creșterea producției agrico
le, dezvoltarea proprietății 
obștești și, în ultimă instanță, 
ridicarea nivelului de trai al 
cooperatorilor, asigurarea pro
priului lor viitor. în perioada 
care urmează este necesar ca 
organizațiile U.T.C. din coope
rativele de producție să-și în
drepte atenția asupra muncii 
tinerilor din sectorul legumi
col pentru a efectua lucrări de 
calitate în vederea creșterii 
producției la hectar, a înlătu
rării rămînerilor în urmă care 
există în acest sector.

O deosebită preocupare tre
buie să manifeste organizațiile 
U.T.C. pentru mobilizarea ti
nerilor crescători de animale 
la realizarea sarcinilor puse de 
partid în domeniul zootehniei, 
îmbunătățirea muncii în rîn- 
dul acestei categorii de tineri 
este imperios cerută de faptul 
că și în prezent mai sînt unele 
organizații U.T.C. care desfă
șoară o activitate formală lip
sită de eficacitate educativă. 
Consultîndu-se cu consiliile de 
conducere, organizațiile U.T.C. 
au datoria de a recomanda ti
neri în funcție de nevoile reale 
ale cooperativelor pentru a lu
cra în zootehnie, să mobilizeze, 
tinerii din acest sector la 
cursurile zootehnice, să se 
preocupe de calitatea muncii 
lor cu ajutorul consiliilor de 
conducere, să inițieze activi
tăți menite să contribuie la 
permanentizarea lor în mese
ria de cțescător de animale. 
Aprecierea activității orga
nizațiilor U.T.C. de la sate 
trebuie făcută nu numai în 
funcție de numărul tinerilor 
cuprinși într-un sector sau 
altul ci, în primul rînd de 
aportul efectiv pe care îl aduc 
la creșterea producției agri
cole, vegetale și animale. 

Modernizarea agriculturii pune 
în fața tinerilor sarcina ridi
cării continue a nivelului de 
pregătire profesională care să 
le permită aplicarea metode
lor agrotehnice recomandate 
de știința și practica înaintată.
Organele și organizațiile 
U.T.C. sînt datoare să mobili
zeze tinerii la cursurile agro
zootehnice de masă, să inițieze 
activități specifice lor menite 
să-i ajute la îmbogățirea cu
noștințelor agrozootehnice. 
Preocupîndu-se cu toată răs
punderea de mobilizarea tine
rilor la cursurile și ciclurile 
de conferințe, de urmărirea 
modului în care aceștia își în
sușesc cunoștințele predate, 
organizațiile U.T.C. au datoria 
să inițieze și alte activități 
cum sînt: serile de întrebări 
și răspunsuri, consfătuirile și 
schimburile de experiență.

Ținînd seama de faptul că în 
multe gospodării agricole de 
stat se lucrează cu pierderi 
planificate, se obțin producții 
mici la hectar, organizațiile 
U.T.C. vor trebui să sprijine 
măsurile ce vor fi întreprinse 
în scopul rentabilizării acestor 
unități, să mobilizeze tinerii la 
efectuarea calitativă a lucrări
lor agricole, să se ocupe de 
întărirea disciplinei în muncă 
a acestora. O deosebită atenție 
va trebui să se acorde tinerilor 
ingineri și tehnicieni, care sînt

Pentru îmbogățirea cu noi realizări 
a tradițiilor muncii patriotice

Ocupîndu-se de frumoasa și 
bogata tradiție a muncii pa
triotice prin care organizațiile 
oferă tinerilor posibilitatea de 
a-și aduce o însemnată contri
buție la înflorirea orașelor și 
satelor patriei, la realizarea 
unor importante obiective 
economice, plenara a subliniat 
că în etapa actuală cînd între
gul nostru popor participă cu 
entuziasm la îndeplinirea ma
rilor obiective ale cincinalului, 
este o datorie de omoare a or
ganizațiilor U.T.C. de a dezvol
ta această tradiție, de a mobi
liza tineretul, pe baza unei 
susținute munci de convin
gere, pentru a-și dărui o 
parte din timpul său liber 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică.

Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. a trasat sarcina de a se 
intensifica acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică. Unele or
gane și organizații U.T.C. — 
așa cum s-a subliniat în ra
portul prezentat, în cuvîntit! 
multor participanți — tra
tează cu ușurință îndepli
nirea acestei sarcini. în u- 
nele regiuni această activitate 
nu are încă un caracter per
manent și organizat, nu cu
prinde masa largă a tineretu
lui de la orașe și sate, iar re
zultatele obținute în realizarea 
obiectivelor stabilite nu sînt 
pe măsura posibilităților.

Trebuie să devină o practi
că pentru toate organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, uni

chemați să asigure aplicarea 
cu rigurozitate a agrotehnicii 
recomandate de știința și prac
tica înaintată, să participe e- 
fectiv în organizarea și desfă
șurarea procesului de produc
ție, acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei.

Organizațiile U.T.C. din 
S.M.T. vor trebui ajutate pen
tru a se preocupa îndeaproa
pe de întărirea disciplinei în 
muncă a tinerilor mecaniza
tori, să dezvolte la aceștia răs
punderea pentru efectuarea u- 
nor lucrări de calitate, îngriji
rea mașinilor și a tractoarelor, 
pentru respectarea regulilor de 
tehnica securității muncii în 
vederea lichidării accidente
lor și deteriorării mașinilor.

în munca politică educativă 
desfășurată în rîndul tinere
tului de la sate o deosebită a- 
tenție trebuie să se acorde e- 
ducării la tineri a răspunderii 
pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății obștești, cu atîț 
mai mult cu cît, în con
trast cu covîrșitoarea majori
tate a tinerilor, se întâlnesc și 
în prezent, îndeosebi în coope
rativele agricole de producție, 
unii tineri, care risipesc bu
nuri materiale ale cooperativei 
sau își însușesc din avutul ob
ștesc. Organele și organizațiile 
U.T.C. din aceste unități tre
buie să intervină cu mai multă 
promptitudine pentru crearea 
opiniei de masă împotriva a- 
cestor manifestări, să pună în 
dezbaterea adunărilor genera
le pe acei tineri care se abat 
de la respectarea normelor 
stabilite în fiecare unitate, să 
desfășoare o asemenea activi
tate politico-educativă îneît 
toți tinerii să cunoască bine 
statutul cooperativelor agrico
le de producție, celelalte reguli 
stabilite, să-i ajute să înțe
leagă că munca în cooperativă, 
apărarea și dezvoltarea pro
prietății obștești constituie 
pentru fiecare o îndatorire so
cială, izvorul propriei lor bu- 
năstări. Totodată, organizațiile 
U.T.C. vor trebui să-i ajute pe 
tineri să înțeleagă caracterul 
profund umanist al măsurilor 
ce s-au luat privind introdu
cerea sistemului de pensii, să-i 
convingă prin activitățile ce le 
desfășoară de necesitatea de a 
contribui la constituirea fon
dului de pensii.

De o importanță deosebită 
în dezvoltarea agriculturii 
este, alături de înzestrarea 
cu mașini și îngrășăminte, 
vastul program de îmbunătă
țiri funciare și îndeosebi de 
irigații. Numai pentru acest 
an cooperativele agricole de 
producție și-au propus să rea
lizeze irigarea unei suprafețe 
de peste 100 000 hectare. în 
vederea mobilizării maselor de 
tineri la efectuarea acestor lu
crări, este necesar ca în cola
borare cu consiliile agricole și 
uniunile cooperativelor agrico
le de producție, organele U.T.C. 
și organizațiile U. T. C. să 
stabilească măsurile comu
ne ce se impun a fi luate, să 
treacă încă din această pe
rioadă la organizarea echipelor 
și brigăzilor de tineri care vor 
luera pe șantierele de irigații 
și îmbunătățiri funciare înda
tă ce condițiile vor fi prielnice 
efectuării acestor lucrări.

tăți agricole, instituții, școli și 
facultăți mobilizarea tinerilor 
la acțiuni cu caracter econo
mic și obștesc. Să fie alese 
obiective înbr-adevăr mobili
zatoare pentru tineri, obiective 
prin a căror realizare să asi
gurăm în egală măsură efici
ența economică și eficiența e- 
ducativă acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică. Acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică 
să aibă un caracter tineresc, 
să fie însoțite de cîntec, joc. 
Organizațiile U. T. C. să o- 
fere tineretului, prin ac
țiuni bine organizate, posi
bilitatea să participe în masă 
la ridicarea edificiilor social- 
culturale, la acțiunile de înfru
musețare a orașelor și sate
lor, de colectare a metalelor 
vechi, la lucrările de îmbună
tățiri funciare, de refacere și 
dezvoltare a patrimoniului fo
restier. O deosebită atenție 
trebuie să se acorde mobiliză
rii tineretului din fiecare sat 
la curățirea și întreținerea 
pășunilor. Cunoscînd situa
ția concretă din fiecare lo
calitate, comitetele regiona
le, raionale și orășenești 
ale U. T. C. au datoria să 
ajute organizațiile de bază in 
stabilirea obiectivelor la care 
urmează să fie mobilizat tine
retul pe tot parcursul acestui 
an. Conlucrind mai îndeaproa- 
pe cu ceilalți factori, organele 
și organizațiile U.T.C. trebuie

(Continuare tn pag. a HI-a)
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să se îngrijească de asigura
rea condițiilor necesare bunei 
desfășurări a acțiunilor între
prinse. să popularizeze și să 
stimuleze organizațiile de bază 
și tinerii care s-au distins în 
această activitate. Răspunzînd 
dorinței exprimate de nu
meroși elevi și studenți de a 
ajuta la strîngerea recoltei, or
ganele U.T.C. vor trebui să ia 
măsuri pentru a asigura ac
tivitatea rodnică a celor ce în

cursul acestei veri vot ajuta 
gospodăriile agricole de stat 
în strîngerea la timp și în 
bune condiții a recoltei. Comi
tetele regionale U.T.C. împreu
nă cu 
trebui 
timp 
forței 
lecționeze și să organizeze ti
nerii în brigăzi de muncă pa
triotică și să rezolve proble
mele legate de condițiile de 
viață pentru perioada cit tine
rii vor lucra în aceste unități.

consiliile agricole vor 
să stabilească din 
unitățile, necesarul 
de muncă, să se-

îmbunătățirea stilului de muncă
in- 

în
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DE HANDBAL

condiție hotăritoare pentru în
deplinirea sarcinilor ce stau în

fața organizațiilor U. T. C
Creșterea aportului organi

zației noastre la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, așa 
cum s-a desprins din lucrările 
plenarei, este condiționată 
de îmbunătățirea metodelor 
și stilului de muncă al tu
turor organelor și organiza
țiilor U.T.C. Analizînd cu a- 
tenție experiența organizații
lor din industrie și agricultu
ră, Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. a subliniat necesitatea 
ca în abordarea și rezolvarea 
problemelor economice aces
tea să-și precizeze cu mai 
multă exactitate sarcinile, mo
dalitățile prin care pot contri
bui la antrenarea tinerilor în 

^procesul de producție pentru a 
'nu-și asuma răspunderi și ac

tivități care le depășesc me
nirea, sarcini oe ' intră în 
competența altor factori. în 
același timp, organizațiile 
U.T.C. au fost chemate să dez
volte la tineri conștiința mâ
ților răspunderi față de înde
plinirea sarcinilor de produc
ție. să stimuleze interesul a- 
cestora pentru îmbunătățirea 
muncii colectivului din care 
fac parte. Subliniind toate a- 
cestea. la plenară s-a arătat că 
unele organe U.T.C. interpre
ted greșit indicațiile Congre
sului organizației noastre, au 
slăbit preocuDarea față de mo
dul în care tinerii muncesc și 
se comportă în producție ; a- 
dunările generale, nrecum și 
conținutul altor activități, nu 
răspund peste tot în măsura 
necesară îndatoririi funda
mentale a .organizațiilor U.T.C. 
de a veni nemijlocit în spriji
nul unei participări conștiente 
a întregului tineret la înde
plinirea obiectivelor economi
ce ale fiecărei unități. Pentru 
a mări contribuția tineretului 
la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite, comitetele regionale, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C. trebuie să cunoască mai 
bine sarcinile care stau în fața 
unităților economice, proble
mele pe care le ridică tinerii 
din fiecare organizație în par
te, neajunsurile existente în 
munca și activitatea acestora 
ți, pornind de la o asemenea 
cunoaștere concretă, să între
prindă măsurile ce se impun.

Este necesar ca în perioada 
care urmează să fie ajutate în 
mod deosebit 
U.T.C. din întreprinderile care 
nu-și realizează sarcinile de 
plan, din cele de curînd intra
te în funcțiune sau cele care 
nu lucrează la capacitatea pro
iectată, de pe șantierele de 
construcții, gospodăriile agri
cole de stat care lucrează cu 
pierderi planificate și coopera
tivele agricole de producție 
slab dezvoltate, în vederea 
mobilizării tuturor tinerilor la 
aplicarea măsurilor întreprin
se pentru creșterea eficientei 
economice a acestor unități.

în etapa actuală, cînd acti
viștilor U.T.C. li se cere să-și 
aducă o contribuție mai mare 
în îndrumarea organizațiilor 
de bază din unitățile econo
mice, este imperios necesar ca 
aceștia să fie mai mult Dre- 
zenți în mijlocul tinerilor, să 
cunoască fantele. ,lor de mun
că șl să participe nemijlocit la 
pregătirea și desfășurarea ac
tivităților ce se întreDrind în 
organizațiile pe care le îndru
mă. Să fie înlăturată tendința 
de a rezolva sarcinile din bi
rou. munca cu hîrtiile, prin 
participarea efectivă la viața 
și acțiunile organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, sate 
și instituții a tuturor activiș
tilor organizației noastre.

Activiștii 
scă în fata 
problemele 
culturale, 
competente 
bări care frămîntă masa tine
rilor dintr-un domeniu sau 
altul. Lucrările plenarei au 
evidențiat că în scopul îndru
mării șl canalizării activității 
tinerilor spre îndeplinirea cu 
maximum de eficiență a înda
toririlor ce le revin în pro
ducție. activiștii U.T.C. au sar
cina de a-și ridica ei înșiși 
necontenit pregătirea profe
sională, de a-și îmbunătăți 
activitatea proprie. Pentru 
fiecare cadru de orga
nizație trebuie să devină o 
preocupare de seamă studie
rea temeinică a problemelor 
pe care le ridică construcția

organizațiile

trebuie să vorbea- 
tinerilor despre 

economice, etice, 
să dea răspunsuri 
la diferite între-

socialistă, îmbogățirea cunoș
tințelor necesare aprofundă
rii problemelor economice, 
perfecționarea stilului și me
todelor de muncă cu tinere
tul. Organele U.T.C. să ma
nifeste o grijă sporită pentru 
a insufla cadrelor U.T.C. și 
în primul rînd activiștilor, 
convingerea că pentru a re
zolva sarcinile din ce în ce 
mai complexe, pentru a ține 
pasul cu cerințele construcției 
socialiste este absolut necesar 
să 6e pregătească, să învețe 
necontenit. Va trebui să fie 
îmbunătățit conținutul 
struiril activului U.T.C.
așa fel încît acestuia să-i fie 
înlesnită posibilitatea acumu
lării unor temeinice cunoștin
țe de economie industrială și 
agrară, a unor forme și me
tode specifice muncii cu tine
retul. Relevînd puternic însem
nătatea deosebită pe care o re
prezintă pentru dezvoltarea e- 
conomiei, pentru întreaga via
ță socială a patriei, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la Plenara C.C. al 
P.C.R., plenara C.C. al U.T.C. 
a subliniat necesitatea ea în
tregul tineret al patriei să fie 
ajutat să studieze cu atenție 
lucrările Plenarei partidului, 
să aprofundeze prețioasele in
dicații ce au fost date pentru 
a desfășura întreaga lor acti
vitate în spiritul sarcinilor 
stabilite cu acest prilej.

*

Dezbătînd sarcinile ce revin 
organizațiilor U.T.C. în mobi
lizarea tineretului la îndepli
nirea obiectivelor economice 
ale celui de-al doilea an al 
cincinalului, Plenara C.C. al 
U.T.C. a stabilit un plan con
cret de acțiuni pe care tre
buie să le întreprindă organe
le și organizațiile U.T.C. în 
vederea mobilizării întregului 
tineret la realizarea obiective
lor planului de stat pe 1967.

Din desfășurarea lucrărilor 
plenarei s-a desprins îndatori
rea fundamentală a tuturor 
organizațiilor U.T.C. de a pu
ne la baza desfășurării întregii 
lor activități, ca principal mij
loc de educare comunistă a ti
neretului, educarea lui prin 
muncă, în focul luptei pentru 
realizarea sarcinilor economi
ce ce stau în fața unităților 
din industrie, din agricultură 
și din celelalte domenii de ac
tivitate.

în cadrul lucrărilor plena
rei a fost puternic exprimată 
convingerea că, însuflețit de 
sarcinile mari pe care parti
dul le-a pus în fata econo
miei, răspunzînd grijii și a- 
tenției cu care este înconju
rat, tineretul din fabrici, uzi
ne, de pe șantiere, din unită
țile agricole, din institutele de 
cercetări își va intensifica e- 
forturile, va valorifica toate 
forțele și priceperea sa pen
tru a-șl aduce, alături de în
tregul popor, o contribuție 
sporită la dezvoltarea indus
triei și agriculturii, la înfăp
tuirea politicii partidului de 
desăvârșire a construcției so
cialiste, de înflorire și dezvol
tare a României Socialiste.

Stockholmul, me
tropola Suediei are 
iarna un farmec 
anume pe care îl dă 
aerul ei nordic: 
străbătut de brațele 
mării, acum înghe
țate, orașul, așezat 
pe insulele legate 
între ele de arbo
rele podurilor, își 
definește luminile 
și culorile — cenu
șiu și roșu închis — 
pe fondul străluci
tor al zăpezii.

Denumirea 
care i-o acordă, 
pentru frumusețea 
lui inedită, localni
cii, ca și străinii — 
„Veneția nordului", 
este îndreptățită. 
Orașul își trăiește 
viața de totdea
una. Și totuși pre
tutindeni, prezența 

Campionatului mon
dial de handbal este 
marcată vizibil, im
primată adine. în 
zilele cînd iubitorii 
handbalului nu-și 
dau întîlnire în săli, 
nu aplaudă și nu 
scandează 
vîrfurilor, 
comentează 
riile șt eșecurile e- 
chipelor, unii dintre 
cei mai tineri se 
bat pentru autogra
fele lui Mozer sau 
Klimov, Bruna sau 
japonezul Kino, 
deocamdată golge- 
terul Campionatului 
mondial. Mozer, 
„Pele al handbalu
lui", cum îl dez- 
miardă suporterii 
arătînd că nu l-au 
uitat din zilele lui 
de glorie, a primit 
chiar tn sală un 
plic cu adresa retur 
a solicitantului de 
autograf în româ
nește întrucît nu 
s-a putut număra 
printre fericiții care 
au intrat în posesia 
unui bilet. Pe adre
sa echipei noastre 
sosesc telegrame de 
felicitări din țară. 
Printre cei care 
le-au expediat se 
află și maestrul Du
mitru Todică din 
Brașov. Ea a fost 
citită în ziua me
ciului România 
U.R.S.S. chiar 
autobuzul care 
ducea pe jucătorii 
noștri împreună cu

Corespondență tele
fonică de la trimisul

nostru special 
VASILE CÂBULEA

pe

numele 
discută, 

victo-

în 
îi

cei sovietici la sală. 
Lectura s-a făcut 
cu glas tare, dar 
nu înainte ca Gruia, 
într-o molipsitoare 
bună dispoziție, să 
epuizeze întregul 
repertoriu al lui 
Geani Morandi din 
filmul „In genunchi 
mă-ntorc la tine". 
Lebedev, Servadtze, 
Klimov, Mazur erau 
și ei destul de ve
seli. Seara fuseseră 
la un film și acum 
comentau cu haz 
scenele palpitante. 
Nu părea că tinerii 
care stăteau alături, 
care zâmbeau și 
discutau cu aprin
dere ca niște vechi 
prieteni, peste nu
mai 30 de minute 
vor deveni adver
sari, își vor disputa 
o veche rivalitate. 
Aceasta face ca de 
definiția sportului 
să se apropie și 
cuvîntul prietenie.

în mașină erau și 
doi oaspeți: antre
norii Torbk și Ses- 
tak pentru echipele 
Ungariei și respec
tiv Cehoslovaciei, 
prima, partenera de 
joc de marți seara, 
iar a doua o pre
zumtivă rivală în 
lupta pentru cuceri
rea titlului suprem. 
Erau suspect de 
veseli și ei: ulterior 
am aflat că ambii 
îi vedeau pe băieții 
noștri făcîndu-și 
bagajele. Trebuie 
să le iertăm gre
șeala de a fi dat un 
pronostic ireal. Ase
menea opinii pe 
care le-am numi 
mai de grabă do
rințe, au mai emis 
și alții. Dar echipa 
noastră le-a răstur
nat toate calculele. 
E adevărat că băie
ții noștri au tras 
afară nu mai puțin 
de 36 de mingi, au 
pierdut prin pase

greșite sau 
versar alte 
ratat un 7 m. în 
acest meci, dar a- 
cestea ne-au de
monstrat, pe lingă 
numărul poate prea 
mic de goluri reali
zate, și numărul 
mare de ocazii cla
re, ceea ce nu e la 
îndemîna oricui. 
Ocaziile le creează 
jucătorii de clasă 
dar... caratele le 
adaugă clasei mari 
doar concretizările, 
deci...

Alte statistici pe 
care le fac cu înfri
gurare cei 400 de 
ziariști — numai 
suedezi sînt aproa
pe 200 — (în per
soana unora dintre 
corespondenții stră
ini sînt deghizați 
antrenori și specia
liști) se referă la 
clasamentul golge- 
terilor : pe locul I 
e surprinzătorul ja
ponez Kino, 23 de 
goluri, pe locul II 
un coechipier de-al 
lui, Ibata (22 go
luri), iar pe locul 
III cehoslovacul 
Bruna (22 goluri). 
Șansele și lupta sînt 
deschise unui nu
măr mai mare de 
jucători șt locurile 
se vor consolida 
de-abia de aici în 
colo.

Comentariul pre
sei suedeze rezervat 
meciului nostru cu 
echipa U.R.S.S. se 
întinde pe același 
spațiu ca și a me
ciului Suedia—Iu
goslavia : „Timp de 
5 minute românii 
au făcut în handbal 
ceea ce brazilienii 
fac în fotbal". E 
vorba de cele 5 mi
nute care au pre
lungit, și probabil 
pînă la sfîrșit, șe
derea handbaliștilor 
noștri în Suedia. 
Poate că aceste 5 
minute i-au făcut 
Pe unii dintre spec
tatori ca, la 5 ore 
după meci, cînd bă
ieții sosiseră de la 
un film, să le adre
seze felicitări chiar 
tn stradă și urarea 
de cit mai multe 
izbînzi în această 
mare competiție.

• Predealul găzduiește la 
sfîrșitul acestei săptămîni un 
bogat program competițional 
de schi. Incepînd de vineri, 
timp de trei zile se vor desfă
șura întrecerile concursului 
internațional de biatlon, care 
reunește la start echipele 
U.R.S.S., R. D. Germane, Fran
ței și României, precum și 
„Cupa României" pe echipe 
pentru probele alpine (slalom
special șl slalom uriaș).

• Joi, la Bruxelles, echipa 
de baschet Dinamo București 
își dispută returul întîlnirii cu 
formația Royal IV din cadrul 
competiției „Cupa cupelor". în 
primul joc disputat la Bucu
rești, baschetbaliștii români 
au cîștigat cu scorul de 86-70.

COMUNICAT
Zilele acestea a avut loc la 

Varșovia ședința Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru 
transporturi. Au participat 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G., Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Au fost in
vitați reprezentanți din Iugos
lavia și observatori din R.P.D. 
Coreeană, Cuba și R.D. Viet
nam. La ședință au participat, 
de asemenea, reprezentanți 
din partea Comitetului de co
laborare în domeniul căilor 
ferate, Biroului pentru parcul 
comun de vagoane și Biroului 
pentru coordonarea navigației. 
Comisia a discutat problemele 
colaborării țărilor 
ale C.A.E.R. 
transporturilor, 

hotărîrile

membre 
în domeniul 

oare decurg 
sesiunii

XX-a a C.A.E.R. șl a Co
mitetului său Executiv.

Au fost discutate necesită
țile în sectorul livrărilor reci
proce a mijloacelor de trans
port și utilajelor pentru dife
rite tipuri de transporturi, 
precum și unele probleme ale 
perfecționării lor tehnice.

Paticipanții au examinat, de 
asemenea, unele probleme re
feritoare la activitatea Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru transporturi în domeniul 
standardizării.

A fost adoptat planul de 
muncă al Comisiei pe 
1967.

Lucrările ședinței s-au 
fășurat într-o atmosferă 
prietenie și înțelegere 
procă.

(Urmare din pag. Jf

productivity• 1 Ia sută la 
tea muncii;
• 600 000 lei 
prețul de

800 000 
120 000 
S00 000
vederea realizării planu-

economii lai 
cost;
Iei beneficii 1 
bucăți faianță ; 
bucăți sticlărie.

anul

des- 
de 

reci-

In
lui și a angajamentului s-a în
tocmit un plan de măsuri în 
care s-au prevăzut introduce
rea unor mecanisme hidrauli
ce de alimentat cuptoarele de
cor, reducerea greutății pro
duselor de faianță și a consu
mului de manoperă pe unitate 
de produse etc.

Combinatul
de industrializare a
lemnului Suceava

(Urmare din pag. I)

TELEVIZIUNE
MIERCURI 18 IANUARIE

1967

18,00 — Pentru oopil și tinere
tul școlar ; 18,50 — Publicitate ;
18,58 — Ora exactă i 19,00 — Te
lejurnalul de seară , 19,20 — Bu
letinul meteorologic i 19,23 — Șah; 
19,40 — Din viața animalelor ;

Institutul de fizică atomică. In laboratorul de metode optice
In fizica nucleară, tehniciană Jana Axinte reglind sursa de 

lumină a instalației pentru studiul deplasărilor izotopice
Potot AGBRPRES

• 200 000 lei economii la 
prețul de cost;
• 200 000 lei beneficii;
• 446 lei spor la producti
vitatea muncii pe salariat.

Vor fi livrate peste plan :
• 100 m.c. placaj special;
• 100 m.c. lăzi pentru am
balaj.

De asemenea, angajamentul 
prevede îmbunătățirea calită
ții produselor cu :

• 1 la sută la placaj A plus 
B plus C ;
• 2 la sută la plăci fibro- 
lemnoase de calitatea I.

Pentru îndeplinirea angaja
mentului, colectivul combina
tului a stabilit o serie de mă
suri menite să ducă la folosi
rea completă a capacităților de 
producție și a forțelor de mun
că, prin organizarea superioară 
a producției, aplicarea celor 
mai noi procedee tehnologice.

I
I
1
I
I
I 
I
I

20,05 — Cabinet medical TV : Bo
lile inflamatorii ale ficatului ;
20,25 — Cronica discului ; 20,45 ] 
— Filmul artistic : „Reîntoarcerea I 
lui Don Juan" ; 22,15 — Gong — i 
•misiune de actualitate teatrali ; i
22,55 —- Telejurnalul de noapte ; ii 
23,05 — închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE

„Vîrstă acumulării și a marilor dăruiri
(Urmare din pag. I)

ceptia și trăsăturile de carac
ter sînt ușor de modelat. Ion 
Mirea șt Ion Anghel, de la co
operativa agricolă de produc
ție „Unirea" din Segarcea, la 
această vîrstă s-au afirmat ca 
destoinici îngrijitori de ani
male, Alexandru Văncilă, din 
Dăbuleni, în meseria de moto- 
pompist, Ion Panduru, din 
Grădinarii Drăgășanilor, în cea 
de socotitor, Viorel Cosma, de 
la S.M.T. Biled în cea de mai
stru mecanic... Și cîte exemple 
nu s-ar mai putea aminti din 
rîndul celor ce au acum aceas
tă vîrstă, sau au suferit com
pararea ei, și a căror semnă
tură se află așezată cu fireas
că mîndrie în cartea impresio
nantelor acumulări în econo
mia satului.

„Tinerețea e vîrstă acumu
lării și a marilor dăruiri — 
definea îngrijitorul mulgător 
ION ANGHEL din Segarcea 
primăvara vieții. Și munca, 
munca cinstită și din zi în zi 
mai mult desfășurată în ar
monie cu știința — după 
mine — e cea mai dintîi tră
sătură de caracter a noastră, 
a celor ce ne-am născut și 
creștem odată cu satul nou, so
cialist. Mă uit la noi, la Se
garcea. Niciodată în trecut — 
nici măcar pe domeniile re
gale — nu se văzuse un trac
tor și nu se pomenise de creț-

terea animalelor în ferme, de 
irigare, pe cînd acum, cîmpul 
e plin de mașini, zootehnia 
poate încărca trenuri întregi 
de lapte și carne ; se irigă ; 
se cultivă legume în miezul 
iernii... Mă întreb, ca să ajun
gem aici ce altceva a contri
buit decît munca împletită cu 
știința și înaripată de gîndul 
că TOT CE REALIZĂM E AL 
NOSTRU ? Mergînd la școli, 
urmîndu-le în cadrul coope
rativei agricole, dintre noi 
s-au pregătit și mecanizatori, 
și îngrijitori de animale, și 
legumicultori, și tehnicieni. Au 
fost valorificate resursele de 
care se dispunea. De la acei 
care azi sînt comuniști sau 
oameni cu tîmplele ninse am 
învățat multe noi, tinerii, cînd 
am intrat în „lume". Cum să 
ne purtăm, cum să acționăm. 
Pentru a avea o cooperativă 
agricolă precum cea de azi am 
lucrat și zi și noapte cînd a 
fost cazul, pentru că, mi se 
pare mie, altfel, față de azi, 
eram stimulați în acțiuni de 
către organizația U.T.C.; des
pre entuziasmul și vigoarea 
noastră într-altfel se discuta. 
Or, astăzi, se lucrează eu în
cetinitorul, uneori se folosesc 
metode neatrăgătoare, întrea
ga activitate a organizației 
semănînd cu a unui utilaj ale 
cărui piese dau dovadă de 
oboseală, de' uzură. Temele 
ce le discutăm în adunările

generale, de foarte multe 
nu sînt numai ale noastre, 
tinerilor — despre producție, 
perspectiva cooperativei agri
cole și multe altele am auzit 
și în ședințele ținute cu toți 
membrii cooperatori (uneori 
mai amănunțit chiar) — dair 
ce anume e sarcină noastră, 
a tinerilor, despre lucruri pro
prii vîrstei noastre — cum să 
ne purtăm cu o fată, într-un 
magazin, la cinema sau în sat. 
asupra pretențiilor pe care să 
le avem de la viață nu prea se 
discută".

Există mult adevăr în vor
bele lui Ion Anghel. Dorința 
de a se realiza, plusul de re
ceptivitate datorat vîrstei, pa
siunea, vigoarea, sînt calitățile 
ce dau caratele vîrstei de aur, 
dar care, nefolosite, needucate 
în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui, rămîn să dea numai stră
lucire, nu însă și valoare...

„Care sînt trăsăturile de ca
racter definitorii pentru tînă- 
rul de azi al satului ? — ne-a 
reluat întrebarea tovarășul A- 
lexandru Văncilă din Dăbu
leni. Eu cred că încadrarea sa 
în procesul muncii, dorința de 
a învăța, de a practica cea 
mai deosebită meserie cunos
cută la un moment dat, ambi
ția ca despre el să se vorbeas
că — constituie tocmai aceste 
trăsături. Și vorbesc din ex
periență. Eu, de pildă, am 
fost purtător de atelaj în ca-

ori 
ale

drul cooperativei agricole. 
Munceam atent, echipa din 
care făceam parte obținînd 
de fiecare dată realizări bune. 
Au apărut însă irigațiile. O 
muncă ce pretindea pregătire, 
dar mai aparte decît cea de 
purtător de atelaje. M-am 
dus. Am învățat și acum sînt 
motopompist. Ca mine au pro
cedat încă patruzeci de tineri 
din Dăbuleni. Numărul ce
lor ce au solicitat să se cali
fice ea motopompiști a fost 
mult mai mare. A fost nevoie 
de examen. Tocmai aici gîn- 
desc eu că e deosebirea față 
de trecut. Atunci omul era 
preocupat de ce avea în curte, 
de pămînt. Și acum e preocu
pat de ce are în curte și de 
pămînt, dar într-altfel. Pro- 
pria-i muncă e considerată ca 
unic izvor al avuției. Totoda
tă, munca este aceea ce-i 
permite comparația cu cel de 
alături. Și, la noi, la Dăbu
leni, organizația U.T.C. are un 
mare merit în dezvoltarea la 
tineri a acestor trăsături, a 
acestor idealuri".

„Dorința de a fi „el" — 
iată ce cred eu. ne spunea to
varășul VIOREL COSMA de 
la S.M.T. Biled — că este tul
pina din care se ramifică 
crengile și crenguțele ce de
finesc pe tînărul de azi al sa
tului. Dorința de a trăi prin 
„el“ îl deosebește de cel de a- 
cum 25 de ani, iar alegerea

ci-meseriei, a cărților ce le 
tește, a ziarului și revistei 
de cel de acum 10 ani. în 
celași timp, deosebirea mai 
constă și în aceea că, și la sat, 
se poate vorbi acum de spon
taneitate în gîndire, de vervă, 
de un fel anume de viață ce-l 
apropie pe tînăr — prin tot 
ceea ce întreprinde într-o zi, 
într-o săptămînă, într-un an 
— de tînărul de la oraș. Și, ca 
educator, ca principal mediu 
de formare a insului ca om, 
cui altcuiva decît școlii, or
ganizației U.T.C. îi revine me
ritul de a fi crescut astfel de 
tineri ? Eu cred că organiza
ția U.T.C. din stațiunea noas
tră de mașini și tractoare și-a 
pus suficient de mult ampren
ta în conștiința tinerilor. Do
vada : numai în ultimii patru 
ani, mai bine de 20 de tineri 
au absolvit liceul, școlile de 
maieștri".

...Șaptesprezece, optsprezece, 
douăzeci de ani. E vîrstă acu
mulării și a marilor dăruiri ; 
perioada cînd, în bună parte, 
se hotărăsc bilanțurile de mai 
tîrziu. Acolo unde organizații
le U.T.C. acționează, ajutînd 
prin întreaga lor activitate la 
formarea tinerilor ca adevă- 
rați cetățeni ai satului socia
list într-o continuă dezvoltare, 
exemplele de OAMENI sînt 
multe. Și se doresc tot mai 
multe.

a-

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Patria (orele 10; 
12,45; 15,30; 18,15; 21).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15), Festival 
(orele 9; 12; 15,15; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Floreasca (orele 
8,30; " ----- -----

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
MINTE

rulează Ia Republica 
9,30; 11,45; 14; 16,30;
21,15).

MONDO CANE 
rulează la Luceafărul 
9,30; 13; 16,30; 20), București 
(orele 9; 12,30; 16,30; 20), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Grivița (orele 9,30; 13; 16,30; 
20).
GRECO 

rulează la Capitol 
11; 13,15; 15,30;
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

MOȘ GERILĂ
rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Unirea (orele 15,30; 18; 
20,30), Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

FALSTAFF
rulează la Victoria (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45), Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,45; 
18,15; 20,30).

COLEGII 
rulează la 
18; 20,30) 

PLAJA 
rulează la 
18; 20,30)

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Popu
lar (ore!? 15,30; 18- 20,30).

CICLONI ANTICICLONI, FRON
TURI, DIN PĂMÎNT ȘI FOC, 
ORAȘUL INTERZIS, INELUL FER
MECAT șl UNIREA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

SANJURO
rulează ]a Giulești (orele 10,30; 
15,30; 18: 20,30), Arta (orele 9; 
11; 13; 16? 18,15? 20,30).

11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
“ - ........ CU-

(orele 
Cotro- 
20,45).

(orele
20.30) ,
20.30) .

EL

(orele 
18,45;

(orele

(orele 9; 
18; 20,30),

Union (orele 15,30; 
pînă la 18 ianuarie.

Union (orele 15,30;

OMUL DIN RIO 
rulează la înfrățirea 
13,30; 15,45; 18; 20,30), 
ceni (orele 15,15; 18; 
De Ia 19 ianuarie.

BALADA DIN HEVSURSK
rulează la Excelsior 
9,45; 12; 14; 16; 18,15;
Rahova (orele 15,30; 18;

A.CEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8,30; 
1X30; în continuare, 16; 18,30; 
21).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30)

OARBĂ ROȘIE 
rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 19), pînă la 18 ianuarie; 
Cosmos (orele 16; 19,30; de la 
19 ianuarie).

DIPLOMATUL GOL
rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15), Cotroceni
(orele 15,15; 18; 20,45), Clubul 
uzinelor Republica (orele 15; 
17,30; 20).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Bucegi (orele
13; 15,30; 18; 20,30), Lira
15; 17,45; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Gloria (orele
11,30; 13,45; 16; 18,15;
Aurora (orele 8,45; 11;
15,30; 18,15; ------

GOLGOTA
rulează
11,15;
Drumul
20,30).
NORD, 
rulează 
18; 20,30).

9: 11;
(orele

IN

20,30).

9.15!

I3.!5i

la
13,30; 

sării

Tomis (orele 9; 
16; 18,15; 20,30), 
(orele 15,30; 18;

SPRE
la Flacăra (orele 15,30;

ALASKA I

Examen
(Urmare din pag. II

profesorul-examlnator daci 
nu fațeta obiectiva a dedu
blării conștiinței noastre 
de oameni studioși. Ideea 
pentru care am venit (de 
bună voie șl nesilit] de ni
meni) în atmosfera elevată 
a amfiteatrului pentru a fi, 
apoi.

Șl pentru a 
ța de leneșa 
profesorul nu 
un eliberator 
verdicte, cl răspunzător de 
telul tn care ideea 
aplicată să devină un 
tin. E o confruntare, 
menul, — ca multe 
examene ce te vor aștepta 
după facultate, tn propria 
ta conștiință. De loc Insă o 
confruntare solitară. Prin 
profesorul din fața ta te

ferl conștiln- 
somnoterapie, 
este de loc 

de arbitrare

este 
des- 
exa- 
alte

examenelor
privesc și te ascultă șl pă
rinții tăi, și oamenii prin 
strădania cărora te afli aici 
șl muncitorii a căror acti
vitate o vei conduce mîine 
pe șantier sau in fabrică, 
și copiii pe care-i vel învă
ța limba sau istoria patriei, 
și părinții acestora. O întrea
gă societate. E greu î Foar
te greu. Dar a amina exa
menul de mîine, înseamnă 
prima dezertare socială, 
înseamnă a da bir cu fugi- 
ții. E ușor ? De loc. Azi vei 
memora șl virgula din text 
dar cînd iți vei practica 
profesia ?

De aceea, 
punzl mtine 
numai cu 
ieri și azi, dar mai ales cu 
conștiința responsabilității 
tale sociale de mtine. Va fi 
mai greu acum, dar înzecit 
mai folositor In viitor.

trebuie să răs- 
la examen nu 
ce ai memorat
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ZILNIC

Atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi

Prolog însemnări din Cehoslovacia

jL-
i

In primele ore ale zilei de marți, unitățile Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de *ud au lamat trei 
atacuri aimultane intr-un sector din provincia Binh Thuan, 
la 160 kilometri nard-esb de Saigon. Cele trei obiective au 
foot aerodromul situat la 4 kilometri de orașul Phan Thiet, 
postul trupelor saigoneze situat la 6 kilometri de acest oraș 
și o tabără de cantonament din vecinătatea acestui post.

în cursul zilei de luni s-au 
semnalat ciocniri între nave 
militare ale patrioților și ale 
americanilor pe rîul My Tho, 
la 88 kilometri sud-vest de 
Saigon. Șalupele americane au 
fost supuse unui puternic tir 
da mitraliere atît de pe țărm 
cît și de pe ambarcațiunile 
forțelor patriotice.

Intr-un comunicat difuzat 
de Agenția aud-vietnameză de 
presă Eliberarea se arată că 
în prima săptămînă a lunii 
ianuarie 1967 forțele armate 
de eliberare din delta Mekon- 
gului au scos din luptă peste 
600 de militari americani, în 
provincia Ben Tre.

Agenția Eliberarea a făcut 
cunoscut că la 7 ianuarie au 
fost eliberați 62 de militari ai 
armatei saigoneze, luați pri
zonieri în cursul unui atac 
organizat de patrioți la 9 de
cembrie 1966 asupra taberei 
militare a trupelor saigoneze 
de la Van Kiep. Totodată, în 
comunicatul agenției se men
ționează că cu prilejul sărbă
torilor de Anul Nou unității* 
Frontului Național de Elibera
re au pus în libertate mai 
multe sute de prizonieri din 
rîndul trupelor saigoneze, 
capturați cu prilejul luptelor 
anterioare.

„Nu putem fi o națiune mare

ducînd acest război"
VlivrNAMUL DE SUD : Luptător din rîndurile forțelor patriotice în timpul unul atac prin 

surprindere îndreptat împotriva trupelor americane declard senatorul Fulbright

Amînarea „rundei Kennedy" ÎN BAHAMAS

Tratativele rundei 
Kennedy, care urmau să 
intțe in faza lor finală 
Incepind de la 16 ianua
rie, au fost amînate.

Principalii parteneri, S.U.A. 
și Piața comună, nu au reușit 
încă să ajungă la un acord în 
privința poziției pe care o vor 
adopta în cadrul tratativelor. 
După ce, cu multă greutate, 
„cei șase" au căzut de acord 
asupra listei ofertelor lor agri
cole, Consiliul ministerial al 
C.E.E. a ajuns, în cadrul ulti
mei sale întruniri, la conclu
zia că este necesar ca un re
prezentant al Pieței comune 
să sondeze intențiile partene
rilor din G.A.T.T. pentru ca, 
în funcție de atitudinea aces
tora, „cei șase” să-și definiți-

veze poziția. Totodată, „cei 
șase” au cerut celorlalți parte
neri să-și revizuiască listele 
de excepții, amenințînd că în 
caz contrar, vor bloca tratati
vele.

Modul diferit în care țările 
membre ale Pieței comune și 
S.U.A. abordează problema 
drepturilor vamale, stă, de a- 
semenea, în calea tratativelor.

Data deschiderii noilor ne
gocieri din cadrul G.A.T.T. nu 
a fost încă anunțată. Ea ar 
putea fi fixată la sfîrșitul lu
nii ianuarie, sau ulterior. Ne
gocierile vor intra, în orice 
caz, în faza lor decisivă, cu 
atît mai mult cu cît la 30 iunie 
1967 expiră și împuternicirea 
guvernului S.U.A. de a nego
cia preconizatele reduceri ta
rifare.

Primul guvern
alcâfuif

din negri
PENTRU 

de 300 de 
Bahama*,

prima oară tn isto- 
anl a coloniei engle- 
lnceptnd de luni a- 
este administrat de 

tn Întregime 
Acest lucru a devenit

ria 
ze 
ceit teritoriu 
un guvern alcătuit 
din negri, 
posibil după ce Partidul llberal- 
progreslst, al populației de culoa
re. a obținui o victorie surprinză
toare tn alegerile desfășurate săp- 
tămtna trecută. Liderul partidului, 
Lynden O. Plndling a depus luni 
jurămintnl ca prlm-ministru. El 
ocupă, de asemenea, postul Impor
tant pentru această colonie de mi
nistru al turismului șl dezvoltării.

In 
avut 
fost

Comisia senatorială 
pentru problemele ex
terne a S.U.A. a început 
luni dezbaterile privind 
politica externă a gu
vernului american.

din

Bursa
și Mickey Mouse

Dispariția lui Walt Disney, marele creator al filmu
lui de animație care a înflăcărat imaginația milioanelor 
de oameni, a fost deplînsă în întreaga lume. „Tatăl” 
lui Mickey Mouse, Popey marinarul, Donald rățoiul 
era îndrăgit de „copiii” de toate vîrstele, iar în Statele 
Unite ale Americii au fost inițiate adevărate „studii” 
pentru a descoperi „secretul” popularității sale atît de 
largi. Umanismul și forța sentimentelor ce se desprind 
din lumea lui Disney au generat comparații cu basmele 
lui Andersen și ale fraților Grimm.
Fiecare are insă o modali

tate proprie de a-și aduce 
omagiul, „în felul ei macabru 
— scria săptămînalul „ECO
NOMIST" — bursa din New 
York a înregistrat sporuri la 
acțiunile firmei «Walt Disney 
Productions» la o zi după 
moartea geniului care a făurit 
cu succes un adevărat impe
riu al distracțiilor". Să expri
me oare tntr-adevăr oscilațiile 
Bursei regrete? Inutilă între

bare, de vreme ce este vorba 
de bursă, cu legile ei reci, cu 
reacțiile ei dfctate exclusiv de 
posibilitățile de cîștig. Și cum 
Walt Disney a refuzat, cit timp 
a trăit, să vindă filmoteca sa 
companiilor de televiziune, 
imediat după moartea lui, la 
bursă a început o supralicitare 
a acțiunilor firmei „Walt Dis
ney Productions", In perspec- 
va că moștenitorii vor valori
fica pentru televiziune masa

de filme cu lumea fascinantă 
a marelui Walt. S-a apreciat 
că filmoteca sa valorează 200 
milioane de dolari. Și dacă te
leviziunea va cumpăra pentru 
această sumă uriașă dreptul 
de a prezenta, după bunul 
plac, filmele lui Walt Disney, 
atunci firma „Walt Disney 
Productions" va acorda deți
nătorilor de acțiuni dividende 
de invidiat...

La aceasta trebuie adăugat 
că în genere, firma „Walt Dis
ney Productions" prezintă un 
tablou înfloritor (din punctul 
de vedere al afacerilor). Pe 
lingă cunoscutul parc de dis
tracții „Disneyland", care de 
mai bine de un deceniu con
stituie una din marile atracții 
turistice ale Americii, firma 
„Walt Disney Productions* s-a 
lansat in ultimul timp in în
treprinderi și mai ample. A 
fost proiectată crearea în Ca
lifornia, Ia jumătatea drumu
lui dintre Hollywood și Șan 
Francisco, Ia Sequoia National 
Forest a unei așezări cu totul 
neobișnuite „Mineral King". 
Este vorba de o țară a minu
nilor, concepută pentru spor
turi de iarnă, capabilă să pri
mească două milioane și ju
mătate de vizitatori pe an. 
Proporțiile acestei întreprin
deri pot fi apreciate după 
faptul că sklliftul a fost

Foaierul unui teatru ? Nici decum, fotografia a fost făcută la o fabrică de benzi de mag
netofon situată la Willstâtt lingă Kehl, în Germania occidentală. Ceiace se vede atirnînd 
din tavan sînt bobine din material plastic care vor fi încărcate ulterior cu benzi de 
magnetofon, de la cele pentru magnetofonul de uz casnic și pină la benzile destinate com

puterelor. Această activitate se desfășoară în mod automat.

a 
a 

audiat secretarul de stat, 
Dean Rusk. La încheierea șe
dinței, el a declarat corespon
denților de presă că a făcut 
în fața membrilor comisiei o 
trecere în revistă a politicii 
externe a guvernului ameri
can în Vietnam, în problemele 
N.A.T.O. și altele. Rusk a 
afirmat din nou că „Statele 
Unite vor continua să bom
bardeze Vietnamul de nord", 
repetînd cunoscutele „tenta
tive de pace" ale S.U.A., me
nite să înșele opinia publică. 
El a mai informat Comisia se
natorială pentru probleme ex-

prima ședință, care 
loc cu ușile închise,

terne despre situația 
Tailanda și Orientul Mijlociu.

Președintele Comisiei sena
toriale pentru problemele ex
terne, William Fulbright, a 
declarat la rîndul lui, cores
pondenților de presă 
clarațiile secretarului 
Dean Rusk, nu au 
natură să slăbească 
rarea în legătură cu 
din Vietnam. Subliniind că 
Statele Unite duc în Vietnam 
un război nedeclarat, el și-a 
exprimat părerea că escala
darea lui va duce la „un punct 
de unde nu mai există ieșire". 
„Noi nu putem fi o națiune 
mare a spus el, ducînd acest 
război". Fulbright a spus că 
războiul din Vietnam se duce 
în detrimentul unor progra
me sociale interne și a afirmat 
că este de datoria Congresului 
să examineze politica externă 
americană și să impună o re
vizuire a ei.

că de- 
de stat, 
fost de 
îngrijo- 
războiul

Ky * pronii». Ky și-a ținut 
cuvîntul. I se întimplă cam 
rar dar de astădată a dorit 
ca promisiunea făcută într-o 
declarație publică să se împli
nească. Mai ales că părea re
lativ simplă. Făgăduise că 
înaintea călătoriei „turistice" 
pe care o va întreprinde în 
Australia și Noua Zeelandă, 
să poposească cîteva ceasuri 
și printre militarii australieni 
și neo-zeelandezi aflați pe 
frontul vietnamez spre a 
„mulțumi” pentru sîngele pe 
care-1 varsă în folosul Was
hingtonului. Generalul nu s-a 
deplasat prea departe — la o 
baterie de mortiere situată 
în apropierea Saigonului. Ky 
a împărțit cu generozitate 
zîmbete, a spus cuvinte încu
rajatoare și a strîna miinile 
mai multor ofițeri. Probabil 
printre ei nu se afla și loco
tenentul John Carruthers, care 
întrebat de un ziarist ce își do
rește cel mai mult a răspuns : 
„O călătorie de 12 ore spre 
Australia fără bilet de întoar
cere”.

Dar să-1 regăsim pe Ky. 
După ce s-a plimbat printre 
militarii australieni, fotografii 
din suita lui personală — 
pentru a-i imortaliza „vite
jia" — i-au sugerat să se fo
tografieze în apropierea unu! 
mortier în acțiune. Generalul 
s-a așezat lingă mortier, fo
tografii s-au înghesuit în a- 
propierea Iui cu obiectivele 
gata pregătite iar un obuz a 
fost azvîrlit „oa pe cimpul de 
luptă”. Numai că proiectilul 
n-a vrut să țină seama de 
dorințele publicitare ale gene
ralului și a căzut Ia cîțiva me
tri distanță. S-a produs pani
că. Păzitorii lui Ky l-au a- 
runcat la pămînt cu gîndul de 
a-și ocroti patronul. Unii foto
grafi au îndrăznit totuși să 
surprindă pe peliculă incomo
dul moment. După ce panica 
s-a risipit (în primul moment 
se crezuse că partizanii au a- 
tacat prin surprindere), Ky — 
care în învălmășală a pierdut 
un frumos fular de mătase 
— explica ziariștilor că s-a 
trintit la pămint pentru că... 
și ceilalți au făcut la fel.

Oricum, intîmplarea repre
zintă un prolog rău prevesti
tor la turneul pe care Ky se 
pregătește să-l realizeze în 
Oceania. Autoritățile de Ia 
Camdbera și Welington 
sînt serios îngrijorate 
de înmulțirea acțiunilor ostile 
Ia adresa premierului mario
netă de la Saigon. Lucrătorii 
din fabrioa pe care urma să 
o viziteze Ky amenință cu 
greva. Personalul hotelier din 
Wellington a anunțat că nu-1 
va servi pe generalul saigo- 
nez. încurcătura s-a mărit o- 
dată cu scrisorile anonime 
care pretind că Ky „va fi li
chidat”. S-ar părea că voia
jul turistic pe al cincilea con
tinent este mai complicat de
cît o fotografiere lînă un obuz 
care explodează intr-un mo
ment nepotrivit.

M. RAMURA

le ce 
al 

oa-

Bratislava. Numele acestui 
oraș păstra in mine niște re
zonanțe din anii copilăriei. A- 
mestecat in portul Brăila prin
tre marinari și hamali, ii as
cultam pe primii povestind 
despre un oraș dominat de o 
cetate și in închipuirea mea 
totul lua proporții de basm cu 
Feți Frumoși și Ilene Cosinze- 
ne. Ii dădeam colorit în căr
țile de povești și priveam tre- 
murînd de emoție pe cei 
veneau de pe acel tărim 
faptelor fantastice. Erau
meni arși de soare, oameni o- 
bișnuiți, în palme cu bătături 
mari, dureroase, de la parîme, 
oameni care-și aveau gospodă
ria adunată pe șlep și care, 
poate, priveau uscatul cu a- 
ceeași înfrigurată imaginație 
ca și noi, copiii, apa. Probabil 
că tocmai de aceea ti 
și îi ascultam și noi șl 
în acele ceasuri de 
cînd soarele cădea cu 
te de plumb.

Acolo, in umbra 
stivelor de saci, 
cu aproape trei 
decenii în urmă, 
am auzit vorbin- 
du-se de Bratis
lava și de faptul 
că Dunăre* — 
sta nu puteam să 
înțeleg — trece și 
pe acolo, Dună
rea, pe care o 
consideram oa orice 
Brăilei, 
aproape 
Vasăzică, _ 
caro vine de undeva de sus, 
se spune că din Pădurea Nea
gră, s-au scăldat și copiii ace
lui oraș, cu o cetate mare în 
mijloc, și poate, de ce nu, un 
vaporaș făcut dintr-o bucată 
de seîndură al vreunuia dintre 
ei, furat de curent, va ajunge 
și pină aici... Și atunci, să
ream de pe chei în apă și îno
tam voinicește pină la firul a- 
cela veșnic agitat de pe mij
loc, căutînd și așteptind mi
nunea.

...Pentru o clipă m-am oprit 
la ieșirea din gară, păstrînd în 
mine lumina aceea a soarelui 
de demult, căutînd orașul po
veștilor din copilărie...

Ningea. La Bratislava cădea 
prima zăpadă. Mergeam pe 
străzi, însoțit de amabilul și 
zîmbitorul Oldrich Zabojnik, 
corespondentul ziarului „Mla
da Fronta". Mai căutam încă, 
in forfota diurnă, orașul din 
desenele colorate ale imagina
ției copilăriei. Cu excepția ce
tății, rămasă Ia locul ei și in 
curs de renovare cu cheltuieli 
serioase, clădirile vechi dispar 
treptat, lăsind locul unei arhi
tecturi moderne. Se construieș
te mult, însă, așa cum spun și 
edilii orașului, este nevoie de 
și mai mult.

Orașul, dominat, secole de-a 
rindul, de cetate, își înalță se
meț marile clădiri, căpătînd 
frumuseți noi și noi temeiuri 
pentru marinari care vor în-
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ca fiind 
în

în

căutam 
hamalii 
odihnă, 
greuta-

cu

conceput pentru a trans
porta aproape 12 000 de vi
zitatori pe oră, iar capa
citatea de găzduire este de 
7 000 de vizitatori in același 
timp. In cealaltă parte a Ame
ricii, pe un teren sălbatic din 
Florida, se află in curs de pre
gătire un parc de distracții gi
gantic „Disney World", a cărei 
construcție este apreciată că 
va costa 65 milioane de dolari. 
Bazindu-se tocmai pe succesul 
parcului Disneyland, firma 
„Walt Disney Productions" s-a

lansat in aceste proiecte gi
gantice.

Jucătorii de bursă s-au o- 
rientat și după prosperitatea 
actuală a firmei. în 1966 ea a 
realizat venituri de 112 mili
oane de dolari, adică de două 
ori mai mult decit in 1960.

Este greu de prevăzut ce se 
va alege in viitor din imperiul 
distracțiilor, dacă fără imagi
nația și entuziasmul lui Walt 
Disney va rămîne doar goana 
după profituri.

Z. FLOREA

LUI GEORGE COȘBUC
• RECENT, la Hags, cu spriji

nul Institutului Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
s-a deschis o expoziție de fotogra- 
iii dedicată marelui poet român 
George Coșbuc. La vernisaj au 
participat oameni de cultură ș! 
presă. Despre viața șl opera 
tulul a vorbit prol. G. P. de 
der.

poe- 
Rid-

Ko-

„Supraviețuitori

• GENERALUL Emmanuel 
toka, șeful forțelor armate ghane- 
ze, a sosit la Lome, unde va avea 
convorbiri cu colonelul Etienne 
Eyadema, autorul recentei lovituri 
de stat din Togo. Un purtător de 
cuvtnt al guvernului ghanez a de
clarat ziariștilor, potrivit agenției 
Reuter, că autoritățile de la Accra 
■plrjlnă noul regim militar instau
rat tn Togo.

fierbinte imaginația altor ge
nerații cu povestirile lor. 
Au fost construite in ultimii 
ani numeroase cartiere de lo
cuințe, clădiri administrativa 
și edificii social-culturale, iar 
planul cincinal pe anii 1966— 
1970 prevede ca tn Bratislava 
să se construiască încă 16 400 
de apartamente. ț

Ni s-a povestit cu mîndrin că 
se construiește mult, utilitarul 
fiind strîns împletit cu fru
mosul. Pe malul drept al Du
nării se va construi un micro- 
raion pentru 100 000 de locui
tori. Că aici se vrea ceva deo
sebit ne-a dovedit-o și hotări- 
rea Comitetului național al o- 
rașului Bratislava de a deschi
de un concurs pentru prezen
tarea celui mai bun proiect al 
acestui microraion.

Urcăm spre cetate. Drumul 
trece prin ghetou — un cartier 
trist, cu case care-și mai păs
trează umbra in conturul te
meliilor sau în gurile negre,

Intîlnire

Bratislava
copil al 
a mea 

exclusivitate, 
apa asta,

căscate ale beciurilor șl 
care-și așteaptă rindul la de
molare și împrospătare. Ceta
tea : ziduri vechi, terase, alei 
umbrite vara de bolta pergo- 
lelor, iar în mijloc un castel 
medieval, cu 4 turnulețe în 
părți. Zidari, dulgheri, mozai
cari, meseriași de tot felul se 
străduiesc să-i redea străluci
rea de altă dată. E ceață. Dacă 
nu ar fi, am putea vedea locul 
unde Dunărea desparte Carpa- 
ții de Alpi.

Coborim. Gazda, amabilă și 
dornică să răspundă parcă 
căutărilor mele nemărturisite, 
mă poartă prin cartiere vechi, 
cu străduțe înguste, prin car
tiere tipic portuare, în care, 1» 
ceasul acela tîrziu, parcă au 
ecoul pașilor de demult ai ma
rinarilor brăileni. Mi se arată 
monumente, clădiri cu o vechi
me de cîteva secole. („Au rămas 
puține, s-au dărîmat. Pe aces
tea care au rămas încercăm să 
Ie conservăm...”), plăci come
morative. Pe o străduță mai 
puțin frecventă din centrul 
Bratislavei mi se arată locul 
unde în 14G5 a fost fondată 
Academia Istropolitana, adică 
Academia din orașul de pe 
Dunăre.

Mă întorc din nou cu gindul 
la orașul meu unde, ca și aici- 
fiecare construcție nouă k, 
înnoadă rădăcinile cu vestigii 
ale trecutului in jurul cărora 
s-au creat legende purtate din 
generație în generație.

PETRU ISPAS

• LA MOSCOVA' au început 
marți convorbirile dintre o delega
ție a companiei „Pan American' 
și un grup de specialiști tehnici al 
Agenției Federale de Aviație din 
S.U.A. și reprezentanți ai Ministe
rului Aviației Civile al U.R.S.S. 
In cadrul convorbirilor vor fi dis
cutate probleme referitoare la 
condițiile comerciale și tehnice de 
exploatare a liniei aeriene Mosco
va—New York.

DOAMNA GUVERNATOR...

ai preistoriei"
Unul din ultimele paradisuri naturale ale planetei noastre 

a fost descoperit de exploratorii francezi Jacques și Paule 
Villeminot, în arhipelagul insulelor Tobriand, teritoriu sub 
administrația australiană, situat la jumătatea drumului din
tre Noua Guinee și Polinezia. Aici, au declarat cei doi cer
cetători la înapoierea la Paris, se află toate fascinațiile din 
Tahiti situate însă la un nivel în care țărmurile acestui nou 
Eldorado nu au cunoscut încă penetrația albilor, a turismu
lui american și invazia tehnicii.

Intr-o conferință de presă ținută în capitala franceză soții 
Villeminot care au stat șapte luni în insulele arhipelagului 
Trobriand, au declarat că au întîlnit „adevărați supraviețui
tori ai preistoriei”. Femeile ca și bărbații, îmbrăcați extrem 
de sumar, sînt de o rară frumusețe. Fizionomia lor prezintă 
semnele unei finețe remarcabile. Populația trăiește din pes
cuit, legumicultură și... vrăjitorie. Ea manifestă o neîncre
dere instinctivă față de albi, cu toate că nu a dovedit o 
comportare agresivă.

în mijlocul celor 30 000 de locuitori trăiesc numai 13 albi. 
Băștinașii sînt foarte rezervați față de aceștia întrucît, după 
cum a subliniat Jacques Villeminot, consideră că „albii nu 
pot decît să le creeze probleme”. Cînd apare un alb în 
această regiune, el poartă de cede mai multe ori uniforma 
unui jandarm.

Cei doi exploratori au făcut cunoscut că intenționează să 
întreprindă un turneu de conferințe în Franța cu oare pri
lej vor prezenta filmele pe care le-au realizat în arhipelagul 
Trobriand.

• MARELE incendiu care a dis
trus aproape in întregime uriașa 
clădire a Convenției din Chicago, 
a provocat pagube evaluate la 
aproximativ 100 milioane dolari. 
Clădirea, construită în 1960, a cos
tat 35 milioane dolari, dar au fost 
distruse, în cea mai mare parte, 
și exponatele prezentate aici tn 
cadrul unei mari expoziții de bu
nuri casnice.

• LURLEAN WALLACE, prima 
femeie guvernator al statului Ala
bama, a depus luni jurămîntul. Ea 
II succede în acest post pe soțul 
său George Wallace, cunoscut 
pentru ideile șl activitatea sa se- 
gregaționistă, și care, potrivit con
stituției acestui stat, nu mal avea 
dreptul să candideze pentru un 
nou mandat de guvernator. George 
Wallace rămîne totuși, după cum 
afirma încă de pe cind mai deți
nea postul de guvernator al statu
lui Alabama, „consilier special' al 
soției sale, de la care va primi un 
salariu de... un dolar pe an. El a 
anunțat că are In vedere even
tualitatea de a-și depune candida
tura pentru alegerile prezidențiale 
din 1968.

Secret
100 de

pentru...
ani

cu-Un purtător de 
vînt al senatorului 
Robert Kennedy, a a- 
nunțat că intre fami
lia Kennedy și autorul 
cărții „Moartea unui 
președinte", William 
Manchester, s-a ajuns 
la un acord tn ce pri
vește publicarea aces
tei cărți.

Ca urmare, casa de 
editură „Harper and 
Row", va edita cartea 
lui William Manches
ter, care va apare In 
librării cel mai ttrzlu 
in luna aprilie a.c.

Acordul stipulează

că vor trebui să fie 
respectate următoarele 
condiții: benzile de 
magnetofon înregistra
te de d-na Kennedy In 
cursul convorbirilor el 
cu William Manches
ter vor fi sigilate și 
plasate tn biblioteca 
memorială John F. 
Kennedy, unele pasaje 
ale cărții cu un ca
racter particular vor 
II eliminate sau mo- 
diticate, iar scrisorile 
adresate de Lyndon 
Johnson d-nel Kenne
dy nu vor 11 publicate 
in carte tără consim-

țămtntul văduvei fos
tului președinte. De 
asemenea, s-a hotărit 
ca manuscrisul origi
nal al cărții, Împreu
nă cu documentele, 
probele și diferite în
registrări pe bandă de 
magnetofon să fie si
gilate șl păstrate în- 
tr-un loc sigur. Agen
ția Reuter apreciază 
că, tn urma acestui 
acord, toate documen
tele legate de cartea 
„Moartea unui preșe
dinte" vor rămîne as
cunse pentru 100 de 
ani.
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Lampă de alabastru datind 
dinaintea erei noastre, desco
perită în mormîntul faraonu

lui Tutankamon

anuntat 
adresat 
O.N.U.,

• SIRIA și Izraelul au 
că, răspunzînd Ia apelul 
de secretarul general al 
U Thant, privind adoptarea de mă
suri pentru slăbirea încordării la 
frontiera dintre cele două țări, au 
acceptat organizarea unei reuniuni 
extraordinare a Comisiei mixte de 
armistițiu slrlano-izraeliană. Re
prezentantul sirian la O.N.U. 
George Tomeh, a declarat că gu
vernul său a acceptat această pro
punere „fără nici un fel de con
diții". EI a adăugat că reuniunea 
comisiei trebuie să permită „dls 
cutarea unor aranjamente practic 
privind terenurile cultivabile alia 
te in zona demilitarizată*.


