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Firesc, prin opreliștile ri
dicate citeva luni, mai mult 
sau mai puțin, de iarnă, sen
timentalul din fiecare dintre 
noi forțează cifrele calenda
ristice plasindu-se cel puțin 
imaginativ în noul anotimp. 
In anotimpul primăverii, a- 
notimp al tinereții, al desfo- 
lierii crustei izolante dintre 
noi și decorul natural, se 
produce o ușor sesizabilă 
descătușare de energii și de 
disponibilități afective. E, 
cred, barometrul cel mai sigur 
al vîrstelor. Sensibili la a- 
ceastă descătușare, sintem, 
implicit, al vîrstei tinere. Nu 
numai că tinerețea e confun
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Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Galați. 
Aspect din camera de co
mandă a laminorului de ta

blă groasă
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dabilă cu primăvara dar că 
amindouă mină în mină, ne 
readuc ferm în zonele lirice, 
făcindu-ne să simțim seisme 
afective. Descătușarea volun
tară am făcut-o fiecare din
tre noi sub semnul celor 
10 000 000 (zece milioane) de 
mărtișoare dăruite mamei, 
soției, prietenei sau tovară
șei de muncă. 10 000 000 de 
daruri și tot atîtea zlmbete 
ne-au colorat afectiv in pri
ma zi, de mărțișor. Generoa
să, primăvara și-a deschis 
porțile rîvnitei sale cetăți, 
invitindu-ne să devenim mai 
generoși și mai buni. Căci 
dragostea nu este un senti
ment pasager ce ne însoțește 
de pe aleile parcului, cu 
șoapte de dragoste șl miros 
de pădure tinără, pini la ho-, 
tărîtul da din fața ofițerului 
stării civile, ci cu mult mal 
mult și cu alte și alte fațete 
pe care le comunicăm oame
nilor de-a lungul întregii 
vieți.

V. ARACHEI.IAN

(Continuare în pag. a IV-a)’

Dîndu-și cu încredere votul candidaților F.D.P., săte

nii au pășit în fața urnelor cu convingerea că realizează

un imporant act patriotic și cetățenesc: alegerea în

însemnări de la cons
fătuirea organizata 
de Comitetul ’aional 
Fetești cl U.T.C., 
cu mecanizatori din 

S.M.T. fi G.A.S.

Primăvara bate la ușă. A so
sit. Peticit încă cu troiene de 
zăpadă, Bărăganul a început^ să 
vegeteze. La sfîrșitul săptămînii 
trecute, 
de 
tași, 
lor 
de mașini și tractoare și gospo
dăriile de stat din raion, direc
tori și specialiști din unitățile a-, 
gricole au dezbătut — în cadrul 
unei consfătuiri organizate de 
comitetul raional al U.T.C. — 
multiplele probleme ale... îngri
jirii și exploatării raționale a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
ca factor de maximă importanță 
în realizarea sacinilor de pro
ducție.

Consemnăm părerea exprimată 
de toți participanții, ca fiind 
deosebit de valoroasă ideea orga
nizării unei consfătuiri cu tinerii 
mecanizatori înaintea începerii 
lucrărilor în cîmp. Cei prezenți 
la consfătuire au apreciat că este 
foarte important să se discute, să 
se facă un schimb de opinii, 
acum, la începutul primăverii, 
despre metodele de muncă ale 
organizațiilor U.T.C., ale grupe-

la Fetești, peste 120 
tineri mecanizatori frun- 

secretari ai organizații- 
U.T.C. de la stațiunile

lor din brigăzi în campanie, des
pre activitatea politică ce tre
buie desfășurată în scopul creș
terii răspunderii fiecăruia din cei 
peste 1200 tineri mecanizatori 
din raion față de îngrijirea și ex
ploatarea rațională a tractoarelor 
și mașinilor agricole, astfel ca fie
care lucrare să poată fi execu
tată la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic.

Anul trecut s-au obținut rezul
tate bune, dar, cu neajunsurile 
mari ce s-au manifestat în îngri
jirea și exploatarea tractoarelor, 
nimeni nu se împacă. Se aprecia
ză că în cele 17 G.A.S. s-au 
pierdut, din această pricină, 
6 000 000 lei. In cursul anului, 
cinci tineri mecanizatori au fost 
victimele unor accidente grave, 
cauzate de nerespectarea norme
lor de exploatare, ale securității 
muncii și ale circulației pe dru
murile publice. De asemenea, în- 
tr-un singur S.M.T., la Făcăeni, 
s-au înregistrat 2 374 absențe 
nemotivate.

Din păcate, expunerea pe 
tema îngrijirii și exploatării ra
ționale a tractoarelor și mașinilor 
agricole nu a făcut o analiză a 
cauzelor care au generat aceste 
neajunsuri, rezumîndu-se la sim
pla înșiruire de sfaturi tehnice 
cu nimic deosebit față de cele 
aflate la lecțiile de la cursurile 
din iarnă. Participarea la dezba
teri a unor specialiști cu multă 
experiență ca inginerul Mitrică, 
director tehnic la Stațiunea ex-

fruntea comunelor a maeștrilor recoltelor bogate, ca și

a tuturor acelora care contribuie la dezvoltarea multi

laterală a satelor noastre, garanție a îndeplinirii cu

succes a hotărîrilor celui de al IX-lea Congres al parti

dului privind prezentul și viitorul satului românesc.

Așa cum mărturisesc cifrele statistice, entuziasmul

votanților a fost prezent în toate regiunile, de la Do-

brogea scăldată de mare, la granița de piatră a Mara

mureșului, de la cîmpia Banatului la Suceava cea vestită

în istorie și tradiții...

Iar ceea ce nu poate cuprinde graiul cifrelor, au în

cercat să descifreze reporterii ziarului nostru care și-au

petrecut duminica în mijlocul alegătorilor de la sate.

ION ȘERBU

(Continuare în pag. a IV-a)

O horă, un moment de 

bucurie într-o zi de săr- 

toare

Foto : O. PLECAN

d« Florența Albu
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Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării inde
pendenței de stat a Republicii Ghana, adresez Excelenței 
Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de prospe
ritate și pace poporului ghanez prieten.
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Excelenței Sale, 
General-locotenent JOSEPH ANKRAH, 

Președintele Consiliului Național de Eliberare 
al Republicii Ghana

ACCRA

O nouă pantă este atacată în 
plină viteză

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

DEPUTATI- 
GOSPODARII 

CEI Ml 
HARNICI

La ora 3,10 in fața secției de 
votare nr. 20 Domnești-Argeș, 
peste 150 de cetățeni au venit 
nerăbdători, cu mîndria de a 
fi primii la vot. Ei își expri
mau astfel dragostea și încre
derea pentru partid și guvern, 
bucuria pentru realizările pe 
care le citești pe fața înflori
toare a comunei, hotărîrea fer
mă de a fi alături de întregul 
nostru popor în mersul spre 
noi izbînzi. Sînt oameni har
nici, ai uneia din vechile așe
zări argeșene renăscută în 
acești ani luminoși, care în
drăgesc deopotrivă munca, 
cîntecul și jocul. Coborîți 
parcă din baladă, drepți .și cu 
mustățile, răsucite haiducește, 
purtînd cu demnitate toiage 
noduroase, bătrînii sațului au 
venit înainte de mijirea zorilor 
în fața urnelor. Votează prin
tre primii Elisabeta Toader de 
60 <le ani, Ion Moraru — 82 
de ani pomicultor fruntaș în 
cooperativa agricolă de pro
ducție, Moise Mitulescu — 78 
ani care a închinat acestei 
memorabile zile o emoționantă 
poezie, Petre Gulie — 96 de ani 
și multi alții care își dau cu 
încredere votul mulțumind în 
cuvinte simple, dar mișcătoare 
partidului care le-a asigurat 
o bătrînețe fericită, îndestu
lată. S-au grăbit să fie pre
zenți în fața urnelor și mun
citorii de la Fabrica de che
restea. împreună cu maistrul 
lor Ion Floarea, 26 de munci
tori au venit direct din 
schimbul de noapte.

Emoția și nerăbdarea i-a în
cercat în egală măsură pe cei 
21 'de elevi ai liceului, veniți 
împreună cu secretarul U.T.C. 
pe școală, profesorul Ion 
David, să acorde primul vot 
din viața lor. Gîndurile lor 
și-au găsit expresie în cuvîn-

Emoția primului vot I (la o secțfe de votare fn comuna Topoloveni, raionul Găești)

tul elevei Emilia Pantazi din 
clasa a Xl-a, fruntașă la în
vățătură.

— Intîiul meu vot vreau să 
fie și recunoștința pențru mi
nunatele condiții de învă
țătură care ni s-au creat și 
totodată un angajament de a 
ne pregăti mai temeinic.

Pentru Aurel Banu emoția 
este dublă. Acordă primul vot 
mamei sale al cărei nume îl 
întîlnești printre cooperatorii 
fruntași ca și în fruntea acțiu
nilor gospodărești.

La ora 8,30 gospodarii co
munei Domnești au raportat 

uncheierea alegerilor. Printre 
mulțimea satelor patriei care 
au încheiat operațiile de 
votare la ore matinale se gă- 

.seșt.e fără îndoială în plutonul 
. fruntașilor și comuna Dom- 
nești-Argeș : la orele 8,30, gos- 

. podarii de aici au raportat 
încheierea alegerilor.

VASILE RAVESCU

• (Continuare în pag. a IV-a)

CONSTRUCȚIA

A DOUĂ REZERVOARE

FERESTREJ
LUMINATE

Inaugurarea unei case noi, 
nașterea unui copil, un cartier 
nou în care blocurile se mai în
vecinează cu schelele, cu beto
nierele, cu macaralele ; cîțiva ti
neri ingineri, din aceeași promo
ție a unei facultăți clujene ca- 
re-și sărbătoresc trei ani de 
muncă în același colectiv de con
structori ai Brașovului...

Aduc o floare pentru toate a- 
ceste bucurii care se petrec pre
tutindeni. Și astă seară aici : car
tierul „Steagul Roșu" din Bra
șov.

Ziua nu e trecută cu roșu în 
calendar. Dar dacă toate sărbă
torile oamenilor ar fi însemnate, 
atunci n-ar fi numai zile, ci șt 
ceasuri și-n orologiile vechilor 
turnuri fiecare ceas ar trebui să 
sune festiv. Gîndeam în fața fe
restrei... In fața cartierului nou 
care ridica în noapte siluetele 
blocurilor terminate, în fața tu
turor ferestrelor luminate prin 
care vedeam oamenii. Oamenii, 
cu ceasurile lor de muncă, de 
dragoste, cu inaugurările, veștile, 
visele, orele de veghe în preaj-

ma noilor născuți. Gîndeam în 
fața acelei ferestre luminate 
care comunica, știu, cu alte fe
restre, în cartierul nou, unde se 
desfășoară acum, ritualul altor 
sărbători ale zilelor noastre.

Mi se părea că toate ferestre
le acelea luminate sînt brațe 
deschise larg spre oraș, spre țară.

Unele spuneau: aici s-au mu
tat astăzi tinerii căsătoriți. Alte
le : aici s-au născut copiii. Altele 
spuneau: liniște, la ora asta, 
bărbatul s-a întors din schimb și 
se pregătește de odihnă. Altele

spuneau : aici se citește, aici se 
visează... Ceasuri de veghe, cea
suri de dragoste, ceasuri de li
niște pentru somnul noilor năs- 
cufi, ceasuri de sărbătoare...

Înăuntru, casele miros încă a 
lemn tînur, a var proaspăt, a ce
tină, a mușcată. Dincolo sînt 
munții ninși, pădurile, luminile, 
cetățile lui metalice, luminile, 
veghea altui schimb, ferestrele..

Rămîneți la fereastra aceasib 
priviți I — ai vrea să spui man-

(Continuare in pag. a IV-a)

PENTRU OXIGEN LICHID

Pe șantierul noii fabrici 
de oxigen a Combinatului 
siderurgic din Galați a în
ceput construcția a două 
rezervoare sferice pentru 
oxigen lichid. Capacitatea 
unui asemenea rezervor 
este de 1700 mc, fiind 
printre cele mai mari din 
țară. Rezervoarele, prevă
zute cu două învelișuri, 
la interior și exterior, sînt 
formate dintr-un mare 
număr de virole (secțiuni). 
Ele au o înălțime de r 
de metri și o gre’Jte 
proprie de 50 de cone’ 
întreaga constru<* me‘ 
talică se reali,"'aza Pnn 
sudarea p^llorf compo
nente. De“rece forma 
COniplș.-atea construcției 
prezită operații dificile, 
lv rarea a fost încredința
tă unei brigăzi complexe 
specializate, cu bună pre
gătire teoretică și profe
sională.

(Agerpres)
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în urmă cu 530 de ani, în pri
măvara lui 1437, țărănimea — 
română, maghiară și in parte cea 
germană — din Transilvania, 
neniaiputind indura viața de u- 
itiilințe și suferințe la care lusese 
silită din partea celor trei stă- 
pîni : nobilimea, cleiul înalt și 
regalitatea părăsește ogoarele și 
transformă pașnicele unelte a- 
gricole în arine îndreptate împo
triva nemiloșilor săi stăpîni. A 
fost o mare ridicare a mulțimi
lor oprimate, cea dinții mare 
răscoală a țărănimii din patriâ 
noastră. Prin gradul de organi
zare, prin mulțimile răsculate, 
prin aria geografică cuprinsă, 
prin programul și izbînzile re
purtate, răscoala de la Bobîlna 
s-a ridicat la înălțimea marilor: 
răscoală medievale europene.

De la începuturile sale, din 
acele zile din luna aprilie și mai 
ales după organizarea taberei pe 
dealul Bobîlna de pe moșia Al-" 
preț, răscoala îmbracă un carac
ter antifeudal pronunțat, 
numai acțiunile răsculaților 
atacarea castelelor, curților 
biliare și a mînăstirilor, distin
gerea documentelor care mate
rializau obligațiile feudale ale 
țărănimii — dar și revendicările 
răsculaților adeveresc acest ca
racter. Căci, potrivit mărturiei 
documentelor vremii, după așe
zarea și întărirea cu care și cu 
șanțuri a taberei țărănești, ceie 
mai de încredere și cu mai mare 
autoritate dintre căpeteniile ță
rănimii răsculate, după un înde
lung și chibzuit sfat, ajung la 
încheieri de cea mai mare în
semnătate cu privire la raportu
rile sociale de viitor din Transil
vania.

Programul, de acum statorni
cit în punctele sale principale, 
reflectă și participarea altor ca
tegorii șl pătnri sociale oprima
te : lucrătorii de ia ocne ți mine, 
populația de rînd n orașeloi și 
chiar mica nobilime. Flecare 
dintre aceste pături era interesa
tă în schimbarea raporturilor 
sociale existente, ale țărănimii 
față de stăpînii feudali în primul 
rînd, de Biserică și de stat, ale 
lucrătorilor față de cămărași ți 
regalitate, ale orășenilor săraci 
față de patriciat, ale micii nohi- 
limi față de Cea mare și de bi
serică.

PrograrOul răsculaților, con
cretizat in prima înțelegere din
tre răsculați și nobili, încheiată 
la Bobîlna pe ia sfîrșitul lunii iu
nie, pe lingă maturitatea social- 
politică a reprezentanților mulți
milor, dezvăluie și raporturile de 
forță dintre cele două tabere, 
după hotărîtoarea victorie a ță
rănimii, a aliaților și sprijinito
rilor ei, în aceleași locuri. Scopul 
principal al răscoalei se concre
tiza în „dobîndirea și recîștigarea 
vechilor libertăți" ceea ce cu 
alte cuvinte însemna scuturarea 
„nesuferitului jug al șerbiei". In 
mod practic, realizarea acestui 
program era asigurată prin ușu
rarea obligațiilor lor iobăgești, 
statornicindu-se dijma bisericeas
că la 1 fl. pentru 20 de clăi de 
grîne, darea în bani față de stă- 
pîniil de pămînt la 10 dinari a- 
riual. Darurile de trei ori pe an, 
sau robota la o zi anual la mun
cile agricole și altele la curtea 
nobilului, noua (a noua) din grî
ne și din vin, dijma din porci și 
din stupi, erau desființate, abu
zurile cămăraților de la ocne și 
mine se cereau curmate, dreptul 
de liberă strămutare a țăranilor 
după împlinirea obligațiilor le
giuite și acela de a-și lăsa bu
nurile agonisite soției și rudelor 
în căzui lipsei moștenitorilor 
direcți trebuiau asigurate, che
marea țăranilor la oaste se cuve
nea doar în cazuri întemeiate. 
Pe lingă aceste revendicări cu 
caracter social, se adaugă altele 
cu caracter politic și anume a- 
dunarea. în fiecare an, pe dea
lul Bobîlnei, a căpitanilor și re
prezentanților țărănimii și ai o- 
rășenimii în scopul cercetării

Nu

no-

Uzina „Rulmentul" Brașov. 
Aspect din noua hală a secției 
bile, înzestrată cu utilaje din

tre cele mai moderne.
țotoș O. PLEC AN

al

Prof. dr. docent
Ștefan Pascu

membru corespondent 
Academiei Republicii Socialiste România

auprapuse. în locul regelui 
ți repudiat, răsculații își 
„regi" proprii în persoana

au fost respectate 
în înțelegere. Se 

o nouă forță 
stare a contracara

modului cum 
cele cuprinse 
constituia astfel 
politică, în 
acțiunile adunărilor nobilimii, ale 
congregațiilor nobiliare.

înțelegerea de la Bobîlna, ra
portată la stările social-politice 
din Transilvania acelei vremi, 
reprezenta o mare victorie a 
maselor producătoare împotriva 
categoriilor privilegiate. Acestea 
din urmă au fost nevcrtte să ac
cepte înțelegerea cu toate că a- 
plicarea ei ar fi însemnat, în, 
realitate, o schimbare radicală a 
rînduielilor sociale existente. 
Reprezentanții nobilimii, care 
pînă atunci manifestaseră numai 
dispreț față de cei ai poporului, 
sînt nevoiți să stea la sfat cu 
aceștia la Bobîlna mai întîi, la

tizat gîndurile în „uniunea fră
țească" încheiată la Căpîlna în 
16 septembrie, îndreptată împo
triva dușmanilor dinlăuntru —•
țărănimea răsculată — și celor 
din afară — turcii și, la nevoie, 
chiar împotriva puterii centrale. 
Ceilalți, readuși 
manevrele nobilimii, ' în 
atacuri și lupte împotriva 
lelor și moșiilor nobiliare, 
tnva adunărilor nobilimii.

Lupta de la Apatiu de 
ceputul lunii octombrie, 
înțelegere, a doua, încheiată pe 
locul bătăliei la 6 octombrie, 
vădesc o situație neconcludentă 
cu privire la echilibrul de forțe 
dintre cele două tabere. Era 
nevoie, prin urmare, de o nouă 
măsurare a puterilor. E ceea ce 
se întîmplă în toamna anului

negat 
aleg 

căpe
teniilor principale ale răscoalei. 
Aplicarea unui asemenea pro
gram însemna, de fapt, „răstur
narea rînduielilor țării", cum de 
altfel au înțeles sensul eveni
mentelor contemporanii înșiși. 

Răsculații nu mai fac deosebi- 
clasâ feudală și statul 

și rege,

VIVE
(Dan Nu fu)

CUMINTE*

*' ....

DIALOG ÎNTR-O 
DUPĂ-AMIAZÂ

Răscoala

Cluj — miniștri cu cei 11 căpi
tani și aleși după aceea, să se 
lege cu jurămînt a respecta ce
rerile disprețuiților iobagi, recu- 
noscuți, acum, ca o stare social- 
politică, o obște a locuitorilor 
(uniyversitas regnicolarun).

Importanța acestui moment, 
semnificația Iui se vădesc cu tot 
mai multă limpezime în tot 
timpul desfășurării răscoalei. Pe 
baza acestui program, cele două 
tabere în luptă se vor grupa și 
regrupa în fazele următoare. 
De-o parte nobilimea mare și 
clerul înalt, fruntașii secuilor și 
sașilor, la care se asociază acum 
și nobilimea mică, alarmată de 
radicalismul răscoalei, de altă 
parte țărănimea în întregimea 
ei, orășenimea de rînd și, mai 
ales, plebeimea, lucrătorii de la 
mine și ocne, meșteșugărimefr 
satelor. Cei dinții și-au concre-

la realitate de 
noi 

caste- 
împo-

la în
noita

obîlna
1437 —i șl în iarnă anului 
1437—1438. Nu numai amploa
rea acțiunilor crește, nu nu
mai potențialul de luptă spo
rește, dar însuși programul fău
rit de cei mai clarvăzători dintre 
conducătorii răscoalei se crista
lizează și se radicalizează. Răs
coala se transformă într-un 
„război a) țăranilor, a) șerbilor și 
al oamenilor de jos", urmărind 
supunerea întregii Transilvanii 
și a întregii nobilimi, desființa
rea serbiei și întronarea unei 
„noi libertăți". Nici regalitatea 
nu mai era respectată, lucru cu 
totul de înțeles, deoarece regele, 
din arbitru al raporturilor dintre 
privilegiați și oprimați, 
voia să pară _.țj cum erau încli
nați să creadă răsculații înșiși 
pînă atunci, dezvăluie a fi ceea 
■ce era de fapt tn realitate, spri
jinitorul și apărătorul claselor

se

cum

re între 
feudal, între nobilime 
intre clerul superior și patricia
tul orășenesc. Toți se dovediseră 
deopotrivă de nedrepți, de ne- 
omenoși, de dușmănoși. Toți tre
buiau, prin urmare, înlăturați, 
iar în locul puterii lor o nouă 
putrre. populară, era îndreptățită 
a se instaura. Se explică, astfel, 
dîrzenia luptelor din toamnă și 
iarnă, ocuparea orașelor din 
partea răsculaților. Față de ra
dicalismul și amploarea răscoa
lei, se fac eforturi pentru con
centrarea tuturor forțelor anti- 
țărănești coalizate împotriva Clu
jului ocupat de răsculați. Se ex
plică furia nereținută a nobili
mii care ucide fără milă pe toți 
cei ce-i cădeau în mîini dintre 
conducătorii răscoalei Se expli
că disprețul și ura 
semnată în 
cu caracter 
culații erau 
credincioși și nelegiuiri. Se 
plica. în sfîrșit. reînnoirea 
unii frățești" de la Căpîlna, re
înnoire săvîrșită la 2 februarie 
1438 în adunarea nobilimii în
trunită la Turda cu sconul prin- 
cinal de a „nimici și stîrpi rău
tatea și răscoala nelegiuiților 
tirani".

Au putut fi înfrinți răsculații, 
uciși, schingiuiți, maltratați și 
mutilați mii și mii dintre țărani, 
orășeni săraci și lucrători de Ia 
mine și ocne, au putut fi sporite 
dijmele bisericești și cele feu
dale. Coaliția prfvilegiaților n-a 
putut însă nici infringe și nici 
înăbuși pilda Bobîlnei. Dimpo

trivă, aceasta a străbătut peste 
veacuri, a luminat cu putere ce
rul nădejdilor celor mulți și o- 
bidiți. Anton ee. mare din Buda, 
Mihail Românul din Viveag și 
mulți alți conducători și căni- 
tani ai răscoalei din 1437—1438, 
sînt între cei dintîi eroi, din ne- 
sfirșitul șir de eroi, luptători 
pentru dreptate și o viață ome
nească pentru cei mulți și vred-

NOI

fățișă, con- 
oficialedocumente

public. în care răs- 
înjuriați ca niște ne- 

ex- 
„uni-

Fiacdra 
va arde

neîntrerupt

A apărut primul 
număr al revistei tri
mestriale „Flacăra", 
editată de Liceul „Al. 
Odobeicu" din Mizil.

Marea varietate de 
rubrici : literatură,
știință, muzică și 
chiar rebus, contri
buie la lărgirea ori
zontului cultur^l- 
ștllnțific al elevilor.

Materialul a fost 
culei și sistematizat 
de un colectiv le 
elevi sub îndrumarea 
cadrelor didactice,. 
„Flacăra" va „arde" 
mulți ani hrănlndu- 
se din nobilele idea
luri ale copilăriei și 
adolescenței genera
țiilor ce vor învăța în 
această școală. (OH. 
RADU — profesor).

Clădirea administrativă a Combinatului petrochimic de la Brazi

ăb.V’l

Pledoaria pentru memorie, pe 
care-mi propun să o dezvolt în 
cele de mai jos, nu este, fără în
doială, lipsită de dificultăți. Căci, 
atitea suferințe și chinuri cum
plite s-au abătut pe capul orop
sirilor școlari ai unor vremi nu 
prea îndepărtate In numele în- 
țeleptei Mnemosyne, Zeița ținerii 
de minte și mama celor șapte 
muze încît a o apăra în fața unui 
auditoriu de elevi, înseamnă cel 
puțin să te compromiți, să fii 
arătat „cu degetul" ca retrograd, 
bucher sau „tocilar", dușman al 
metodelor pedagogice moderne, 
sau mai știu eu cum.

Intr-adevăr, de la acea grama
tică latină sisteinatrzaiâ și simpli
ficată pe cate autorul ei, medie
valul episcop Rotherius o intitu
lase în chip sugestiv „Sparador- 
sum" adică : pe alături de spate 
— sugerind astlel că ajutorul dat 
de măiastra-i carte la „tocirea" 
conjugărilor și declinărilor va de
via traiectoria biciului didactic 
ce pedepsea infidehtățile memo
riei școlarilor din veacul al XII- 
lea și pinâ la turbarea de cap și 
frintura de limbă a bieților cati- 
heți ai lui Creangă, cei cu „rni-ți- 
ni-vi-li" și cu „Ce este gramatica 
română ? — gramatica română 
este aria... etc. etc." din manua
lul diavolesc al lui Măcărescu, 
multe mărturii rușinoase sporesc 
vinovăția Mnemosynei. Mulți pe
dagogi de frunte s-au străduit să-i 
smulgă statuia de pe soclul di
dacticii și metodicii învățămîntu- 
lui. „Mai mult piețuiește un cap 
bine făcut decît un cap bine în
desat" — proclama Montaigne — 
și cine și-ar îngădui să-l contra
zică.

Și totuși, deși riscurile sînt con
siderabile, nu voi renunța la 
sarcina de a apăra pe zeița me
moriei, deoarece socot că puțina 
încete de care se bucură pe tări- 
murile școlăritului, se explică în 
mare parte printr-o confuzie.

Am întîlnit uneori elevi și 
chiar studenți care, sub cuvînt că

veștejesc, detestă tocitul și pe 
„tocilari", ocoleau orice fel de 
efect de memorare. Firește, tot 
ce se învață este necesar în pri
mul rînd să fie temeinic înțeles. 
Dar a rămîne aci înseamnă, în 
fapt, a te opri la jumătatea dru
mului. Cuceririle înțelegerii se 
pierd ca niște pietre prețioase ți
nute în pungi găurite, dacă nu 
sînt întipărite și păstrate în me
morie spre a putea fi găsite și 
folosite la nevoie.

Acei dușmani neîmpăcațî ai 
Mnemosvnei, de fapt adversari 
ai efortului de a memora, care 
visează mirificele agregate țtiin-

rare și înțelegere care le-a îngă
duit adeseori celor ce o trădează 
pe Mnemosyne să treacă drept 
marii ei preoți.

La temelia celui mai simplu ca 
și a celui mai complicat act de 
memorie stă, după cum se știe, 
asociația. O legătură stabilită în
tre asociații, adăugarea Ia aceas
tă legătură a altor legături, ra
portarea acestora la experiența 
anterioară și apoi, cînd este ne
cesar, reacția în lanț care îngă
duie unor reprezentări să le rea
ducă în conștiință pe celelalte, cu 
o viteză fantastioă și iată actul 
de memorie.

„Un talent temeinic este de obicei legat In tinerețe de o 
bună memorie", G. W. F. HEGEL (Filozofia spiritului — 
Ed. Academiei R.S.R. 1966, pag. 292).

„Memoria este țapul ispășitor al pedagogiei : toți se 
leagă de ea pentru toate păcatele corni Se împotriva inte
ligenței. Totuși, ea nu face decît să înregistreze actele 
inteligenței, ea este urma pe care aceasta o lasă, oglinda 
în care se reflectă".

L. DUGLAS (La memoire et l’oubli). Ed. E. Flamarion 
Paris — 1919, pag. 288.

țifice fantastice ce vor prelua în 
evuri la fel de științifico și de 
fantastice sarcinile memoriei 
umane, nu-și dau poate seama că, 
abdicînd de la facultatea de a 
înregistra, păstra și actualiza, spe
cia umană ar pierde și facultatea 
de n voi și mai ales pe cea de a 
glndl și cu acestea poziția sa pri
vilegiată între speciile pămîntu- 
lui. Căci, spre deosebire de cea 
mai complexă mașină de memo
rare. care oricît de puternică ar 
fi, își face lucrul tot mecanic, 
memoria umană ca formă n pu
terii omului asupra naturii, are 
un caracter conștient.

Ajunși aci, a venit clipa lămu
ririi falsei antinomii care apasă 
cel mai greu trecutul Mnemosy- 
nei, așa-zisa „contradicție" între 
memorie și gîndire, între memo-

Dar numai acele asociații care 
reflectă legături profunde și com
plexe între fenomene sînt păstra
te în memorie și beneficiază de 
trăinicia, exactitatea, lapiditatea 
și mobilitatea ce caiaterizează o 
memorie eficientă. Or, a putea 
stabili asemenea legături firești 
în care termenii să fie legați între 
ei prin legături firești, logice, 
complexe, înseamnă în primul 
rînd a „înțelege" aceste legături.

Firește că și repetatea la nes- 
fîrșit a unor noțiuni neînțelese 
poate duce pînă la urmă la înti- 
părirea în memorie a învelișului 
exterior, verbal, al acestor no
țiuni. Dar întîinirea întîmplătoare 
a unor cuvinte în timpul și spa
țiul memoriei nu se deosebește 
de adunarea întîmplătoare a unor 
necunoscuți în tren, cunoștințe

să spun că nici celor ca 
mine nu le sînt străine 
întrebările mari 
mici, dar in orice 
reale ale vîrstei 
Șt pe noi ne 
examenul 
vieții — și facultatea nu 
constituie 
Problematica eroilor din 
film este a unei vîrste și 
mai puțin a unei ocu
pații. Și din acest punct 
de vedere sinceritatea 
filmului ne-a cucerit. 
Mai puțin insă modali
tatea regizorală. Nu știu 
de ce a fost necesară so
luția alambicată a unei 
narațiuni întrerupte me
reu, mai ales că acest 
lucru îngreunează mult 
vizionarea. Nu cumva e 
o concesie, singura de 
altfel, făcută unei mode

sau 
caz 

tinere, 
așteaptă 

cel mare al

o aminare.

IN FILMELE

tn Sfirșit pe ecranele 
noastre rulează un film 
in care tinerețea eroilor 
nu este numai o circum
stanță probată, eventual, 
de buletinul de identi
tate, ci chiar substanța 
evenimentelor pe care 
pelicula ni le oferă di
rect. „Diminețile unui 
băiat cuminte" (regia 
Andrei Blaier, scenariu 
Constantin 
vită la o 
spectatorul 
la o vîrstă 
oglindi cu exactitate in 
cadrele filmului.

Ion Popovici — ingi
ner. Că părerea mea 
despre film e subiec
tivă nu mai trebuie 
să . amintesc ci doar 
să adaug, -cel mult:- 
aă această subiectivitate 
V receptării e dublată și 
de o mare asemănare, 
pînă la un punct, intre 
existența mea și cea a 
lui Vive, principalul 
personaj* al filmului. 
Nici eu' nu-am tntrht 
la facultate după baca
laureat, căzind la exame
nul de admitere la me
dicină. Mă rog, era prin 
toamna lui’956. Am fost 
citva timp, după aceea, 
funcționar la serviciul 
financiar al unei uzine. 
După cîteva luni am in
trat intr-o echipă de 
șoferi care deserveau cu 
basculantele lor șantie
rele de construcție. Am 
intrat intr-o școală de 
tehnicieni constructori, 
am intrerupt-o, trebuia 
să-mi fac stagiul militar. 
După aceea am intrat în 
facultate.... Ce să mai 
lungim discuția, de un 
an sînt absolvent și lu
crez pe un șantier. Tot 
ce v-am spus eu poate 
nu are nici o importan
ță sau poate nu una 
deosebită, dar, pentru 
mine, „Diminețile unui 
băiat cuminte" a însem
nat și o întoarcere în 
biografia mea. Lumea 
filmului e o lume pe 
care o cunosc bine, în

Stoiciu) in- 
discuție cu 
tinăr aflat 
ce se poate

care am trăit șt trăiesc. 
Asta m-a făcut Să jiu 
atent și la planul al 
doilea, la fundal, să fiu 
atent și să recunosc spre 
cinstea realizatorilor fil
mului acea neobișnuită 
senzație de adevăr, de 
viață, de care orice film 
nu se poate dispensa de-

fane
fSebastian Papaiani)

cit în dauna lui. Aș a- 
minti, pentru a demon
stra totuși de ce mi-a 
plăcut filmul, o secvență, 
aceea in cars tinerii as
cultă plictisiți o diserta
ție despre politețe și 
cind vorbitorul, un per
sonaj de un ridicol tra
gic, insistă zadarnic pk 
exemplul comportării u- 
nui bărbat care conduce 
o mașină mică și are 
alături de el o femeie 
ș.a.m.d. Dacă multe din 
filmele noastre de pînă 
acum semănau cu aceas
tă „acțiune culturală" 
despre politețe^ ori des
pre altceva, 
unui băiat 
poate primul în 
noi, cei tineri, ne 
noaștem, ne găsim 
tici, cu inerentele 
tre greșeli, 
mai ales i 
noastre de a ne depăși 
continuu".

„Diminețile 
cuminte" e 

care 
recu- 
iden- 
noas- 

, căutări, și 
cu dorințele

Elena Chif’iac — stu
dentă. Pentru că tot sin- 
tem la exemple din film, 
pornesc de la o replică 
„50 la sută din absol
venții liceului intră în 
facultate, 50 la sută 
nu". Eu sînt printre cei 
care au intrat și vreau

de relativă circulație in 
filmul contemporan ?

Virgil Crăciun — stu
dent. Cred că nu e vor
ba de o modă ci de o 
modalitate ceea ce este 
cu totul altceva. In orice 
caz, fiind vorba de „Di
minețile unui băiat cu
minte", 
vine de

neobișnuitul 
la universul 

moral al eroilor, 
obișnuit în sensul au
tenticității. Există, 
undeva, pericolul 
net filozofări osten
tative în dialogul Vive- 
Romache, echilibrat însă 
de replicile și interpre
tarea personajului Fane 
(Sebastian Papaiani).

In rest pasul spre ac
tualitate, în același timp 
cu pasul spre contempo
raneitate, făcut de cine
matografia noastră prin 
acest film îndreptățește 
speranțele noastre vii
toare.

Ne-

P«
u-

Ovidiu Taus — tehni
cian. Filmul are marea 
calitate da a nu fi Un 
„dosar închis'' adică are

ROMACHE 
(Ion Caramitru)

ceva din continuitatea 
vieții, subliniază, nu de
monstrează, un punct de 
răscruce, acela al virstel 
de 18-20 ani, cînd vrei, 
trebuie și te oferi socie
tății și cauți drumul, 
unic și irepetabil către 
ea. Vive, eroul filmului, 
e credibil, calitate prin
cipală pentru orice re
flectare artistică. Si cre
dibile sînt in majoritate 
toate personajele, chiar

efemere sortite uitării în clipa 
sosirii la destinație.

Memoria poate fi, așadar, me
canică, pusă parcă în mișcare de o 
pîrghie pe care „tocilarul" o ma
nevrează necontenit cu gesturi 
stereotipe. sau are dreptul să 
poarte calificativul de logică și 
în acest caz ea păstrează nu suc
cesiunea întîmplătoare a fenome
nelor, ci raporturile logice între 
ele pe baza unor scheme și pla
nuri, folosind puncte de sprijin, 
selectînd esențialul, cu alte cu
vinte, făurind construcții înche
gate pe care le rețin în complexi
tatea lor.

sertărașe născocite pentru tortu
rarea bieților școlari, sau ca niște 
trepte ale evoluției ref&cînd gran
diosul urcuș al vieții către cele 
mai înalte culmi ale creației.

Experiența simplă, dar convin
gătoare, ne demonstrează că 
adevăratul chip al Mnemosynei, 
nu ni se dezvăluie decît la tntîl- 
nirea memoriei cu gîndirea. Psi
hologul Ebinghaus a constatat pe 
cale experimentală că pentru a 
memora 12 silabe lipsite de în
țeles erau necesare 16,5 repetiții, 
iar pentru a învăța 36 asemenea 
silabe numărul repetițiilor nece
sare creștea la cincizeci și patru.

țării ei, se confundă în mod obli
gatoriu cu „toceala" mecanică. 
In realitate, repetarea este și ea 
o formă creatoare, logică, de ac
tivitate intelectuală. Depășind sar
cina de a fixa, ea ajută la crește
rea eficienței înțelegerii, firește, 
dacă această înțelegere există cel 
puțin în linii generale. în aseme
nea condiții chiar și... memoria 
mecanică este utilă, căci, subor
donată celei logice, ea poate feri 
de o prea mare oboseală. Astfel, 
cînd avem de învățat pe de rost 
o poezie sau o definiție în care 
fiecare cuvînt trebuie să-și păs
treze în mod obligatoriu locul în

REABILITAREA
MNEMOSYNEI

în raport cu tipul de memora
re utilizat, tabela lui Mendeleev, 
se poate bate la poarta memoriei 
ca o adunătură pestriță de nume 
grotești strînse laolaltă de fante
zia unor împrejurări întimplătoa- 
re sau ca o construcție impresio
nantă a minții omenești în care 
locul fiecărei cărămizi este hotă- 
rît pentru totdeauna de cele mai 
stringente imperative ale logicii, 
datele istorice ca niște mărgele 
înșirate pe ață, mișcate prin fața 
ochilor ca boabele de chihlimbar 
ale rnătăniilor printre degetele 
bunicilor sau ca niște demarcații 
precise așezate în interiorul unei 
epoci istorice ca pietrele kilome
trice și potourile de circulație pe 
o șosea bine gospodărită, iar 
regnurile, genurile și speciile, fie 
ca o diabolică suprapunere de

Sen Alexandru

în schimb, pentru a reține 480 
silabe nu erau necesare decît... 8 
repetiții. Misterul se explică lesne, 
prin aceea că cele 480 silabe re
prezentau șase strofe din „Don 
Juan", avînd un înțeles deplin 
pentru ce) ce le memora.

Dar înțelegerea materialului ce 
trebuie învățat nu este totdeauna 
egală și cu întipărirca și păstra
rea lui în memorie. De cele mai 
multe ori repetiția, acea „matet 
studiorum", mamă a învățăturii, 
intră în scenă pentru a consolida 
legăturile, a bătători calea ce 
leagă întrebarea de răspuns. Dar 
tocmai aici apare neînțelegerea. 
Pentru unii, acțiunea de repetare 
a lecției pînă în momentul învă-

serie, memorizarea mecanici ba
zată pe repetiții poate fi utila în 
reținerea întocmai a acelor con
strucții verbale fixe, aci trebuind 
să reproducem nu numai înțele
sul ci și învelișul său exterior fără 
nici o modificare.

Dar Mnemosyne nu se întîl- 
nește numai cu gîndirea ci și cu 
voința. Faptul de a voi sau a 
nu voi să rneniotăm joacă un 
rol atît de însemnat în reușita 
memorării, încît intenția a deve
nit criteriu de clasificare, 
bindu-se în mod curent de o 
morie neintenționată și de o 
morie intenționată. Desigur 
nu tot ce se află înregistrat 
cutele memoriei noastre

vor- 
me- 
me- 

că 
în

repre
zintă rodul unui act voluntar, a- 
deseori aceste înregistrări se fac 
fără să prindem de veste, fie

și tatăl lui Vive cu toată 
Oarecarea lui duritate di
dactică. Cineaștii noștri 
au pornit, in sfirșit, pe 
un drum bun. Obligațiile 
lor sînt de acum verifi
cate pe ecran. Ca spec
tator ii aștept cu viitoa
rele premiere.

Victor Mașek — cer
cetător științific. Filmul 
este excelent, proaspăt și 
convingător ' De unde se 
vede că e bine să lăsăm 
tinerii să se autoexpri- 
me și să nu le prezentăm 
un „portret robot", din 
memorie, cu care să le 
cerem să se identifice.

Un scenarist de virsta 
psihică a lui Vive, du
blat de talent, o echipă 
de actori, cum și-ar dori 
ori ce realizator și un 
regizor tinăr, dacă nu în 
primul rînd prin virstă, 
prin pasiune și franche
țe, au reușit să ne dea, 
în sfirșit, primul film in 
care se vorbește nu des
pre un constructor tinăr 
ori despre o funcționară 
tinără ci despre niște ti
neri. Astfel, mediul (in 
cazul nostru șantierul) 
își păstrează rolul firesc 
de cadru, lăsînd prin fi
lonul liber al acțiuni
lor, loc pentru o dezba
tere etică majoră in ju
rul cftorva probleme, și 
ele tot majore, ale vîrs
tei : „Ce rost ne făurim

MARIANA
(Irina. Petrescu) 

în lume „Cum ne jus
tificăm față de noi și 
față de ceilalți

Evident, pentru dezba
terea unor idei atît de 
intim legate de căutările 
tinereții, locul acțiunii 
ca și identitatea con
cretă a eroilor ponte fi 
oricare, astfel că cei 
care au văzut in filmul 
lui Stoiciu și Blaîer 
doar o narațiune des
pre viața constructori
lor de pe un șantier se 
află cu spatele la. ecran.

în ciuda afirmațiilor 
scenaristului (in progra
mul de sală) Vive e un 
nemulțumit^ dar nu in 
raport cu societatea, ci 
In raport cu sine însuși, 
cu propriile aspirații.

Remediul acestei ne
mulțumiri, sfirșit ul unei 
căutări a propriei axe 
de simetrie, nu poate 
veni însă din afară, 
prin eforturile altora, 
oricît de bine ar fi ele 
intenționate. Vive — si 
in acesta constă princi
palul mesaj al filmului 
— trebuie să ajungă cu 
forțele proprii la con
cluziile esențiale.

Dădăceala cu care sînt 
întimpinate de multe ori 
semnele de întrebare 
ale tinereții s-a aflat în
totdeauna înapoia pro
cesului real, îndelungat 
și uneori chinuitor, al 
drumului, al experien
ței fiecăruia. Evident, 
această discuție n-ar fi 
fost posibilă fără împli
nirea artistică a filmului.

TUDOR STANESCU

printr-o repioducere r^pftată a 
împrejuiarilor respective, cum ar 
fi aspectele felurite ale drumu
lui spie școală, fie prin calitățile 
respectivului fenomen, prin în
fățișarea lui deosebită care se 
impune atenției noastre. Uneori 
acejt fel de memorare dă rezul
tate destul de trainice. Fără în
doială, insă, că memorarea vo
luntară este adevărata memoiare 
„de lucru", adevăratul instru
ment intelectual a) memorării, 
care ne îngăduie să realizăm în
registrări complexe și trainice și 
reciproc o actualizare rapidă si 
exactă. Intr-adevăr, memorarea 
voluntară presupune existența 
unei sarcini precise sub aspect 
general și particular, utilizarea 
unor metode și procedee specia
le de memorare și fixare, ca și 
particioarea efectivă a celui ce 
memorează, ceea ce are ca e- 
fect mobilizarea întregii activi
tăți psihice a subiectului și în 
deosebi a atenției în scopul ob
ținerii unor rezultate cit mai 
bune.

Privită în această lumină, 
Mnemosyne nu ne mai apare ca 
o înspăimîntătoare Zeiță a bu- 
chîilor cărora i se jertfesc zadar
nic mintea și dragostea de învă
țătură a școlarilor torturați de 
ceasloave, ci renaște cu adevăra
tul ei chip de păzitoare a tezau
rului de cunoștințe pe care l-a 
adunat omenirea, soră bună cu 
gîirdirea și voința.

Să nu uităm că imaginația 
creatoare a elevilor antici făcea 
din Mnemosyne nu numai o 
Zeiță a memoriei ci, dîndu-i 
drept soț pe însuși Zeus, o în
fățișa de asemenea ca pe mama 
celor șapte muze. Ei socoteau, 
desigur, că istoria, muzica și 
dansul, comedia și tragedia, 
poezia lirică și eroică, elegia, as
tronomia și elocvența, culmi ale 
spiritului uman, nu se puteau 
naște decît din împletirea me
moriei adinei, întinse și nesfîr- 
șite ca timpul cu principiul su« 
prem al creației universalei
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PENTRU
ÎNCEPUT.

CÎTEVA CIFRE

Primul popas, și nu în- 
tîmplător, l-am făcut în 
secția sculerie. Am fost 
îndemnați probabil de 
faptul că în multe re
ferate și rapoarte am 
întîlnit cuvinte de lau
dă la adresa organiza
ției U.T.C. de aici. 
De altfel și cuvintele 
secretarului organizației, 
GHEORGHE STOICA, 
care ne-a vorbit despre 
preocuparea continuă a 
organizației pentru folo
sirea integrală a celor 
480 de minute, despre 
preocuparea susținută 
pentru întărirea disci
plinei, despre bunele re
zultate in îngrijirea lo
cului de muncă le-am 
luat drept o invitație.

Am intrat, așadar, la 
sculerie. Este ora 15 și 
12 minute. Involuntar 
înregistrăm, ca pe o peli
culă, imagini de-a drep
tul surprinzătoare. Deși 
schimbul al doilea și-a 
început munca de aproa
pe un sfert de oră, din 
primul grup de strun
guri doar unul merge. 
Celelalte așteaptă strun
garii care n-au ajuns încă 
la locurile de muncă.

Ne oprim în dreptul 
unuia ; arată într-un hal 
greu de descris : pe port- 
cuțit — șpan, pe batiuri 
— șpan și apă, pe căru
cior la fel. Cel care l-a 
lăsat astfel, tînărul 
Gheorghe Malendac, a 
lucrat în schimbul de di
mineață. în hala urmă
toare ne oprim în drep
tul unei freze. Stă de 45 
de minute. Tînărul care 
lucrează la ea — ne in
formează maistrul — a- 
leargă după scule și ma
teriale. Intîmplător pri
vim și în interiorul cî- 
torva dulapuri de scule: 
lucruri aruncate gră
madă, în dezordine...

Am oferit prin ur
mare cititorului două 
tablouri : unul înrămat 
în cîteva fraze frumoase, 
iar altul surprins. întîm- 
plător, pe viu. După cum 
Si pe noi ne-a surprins, 
între ele există o evi
dentă nepotrivire. O dis
cordanță care nu vizea
ză însă un aspect formal, 
ci scoate în relief o stare 
de lucruri cu implicații 
mai profunde. Asemenea 
nepotriviri. discordan
te, n-am întîlnit numai 
la sculerie. ci și în alte 
secții, ele dovedind că 
activiștii organizației 
U.T.C. n-au găsit cele 
mai potrivite căi pentru 
a interveni cu maxi
mum de eficacitate în 
toate împrejurările.

Această realitate poa
te fi exprimată și mai 
concludent în cîteva ci
fre concludente.

— valoarea rebutului 
înregistrat de întreaga 
întreprindere anul tre
cut : 46 500 000 lei, cea 
mai mare parte reve
nind tinerilor.

— consumul de metal 
depășit cu 874 tone

— absențe nemotivate 
efectuate de tineri : 
3 000 om/zile

RECORDURI...
NEOMOLOGATE

Secția forjă deține un 
record de neinvidiat.

Valoarea rebuturilor a-
tingea, anul trecut, ■ im
presionanta sumă de trei 
milioane lei. Procentul 
ridicat de rebuturi avea 
însă continuitate și în 
luna ianuarie din acest 
an. în primele 17 zile 
de lucru ale anului, nu
mai la cinci repere exe
cutate s-au rebutat 4106 
piese, ceea ce înseamnă 
peste trei tone metal. 
Cauza principală este a- 
ceeași : nerespectarea
tehnologiei de fabrica
ție, omiterea unor faze 
în procesul de execuție 
a pieselor etc. Dată fi
ind această situație, pro
blema la ordinea zilei 
rămîne — după cum ne 
relatau tovarășii din 
conducerea secției — în 
continuare, întărirea dis
ciplinei tehnologice, li
chidarea rebuturilor și a 
tuturor formelor de iro
sire a metalului. în mod

că 
ce 
că

firesc, activitatea orga
nizațiilor U.T.C. trebuie 
să se orienteze și ea 
către frămîntările ma
jore ale secției, să spri
jine prin mijloacele de 
care dispune măsurile 
întreprinse de conduce
rea secției. Se poate a- 
firmă că se face lucrul 
acesta ? Din păcate nu. 
Dacă luăm, de pildă, nu
mai adunările generale, 
principalul mijloc de e- 
ducație, de analiză a 
problemelor celor mai 
importante din munca 
și viața tinerilor, obser
văm cu nedumefire 
ele alunecă pe lingă 
este mai important, 
scapă din vedere tocmai 
esențialul, 
mestrul I, 
U.T.C. ale 
propus spre 
teme ca „Bogățiile sub
solului regiunii", „Min- 
dria de a fi forjor" sau 
„Intilnire cu conducerea 
secției" (ca și cum nu 
s-ar întîlni în fiecare zi, 
în procesul de produc
ție !). Nimic de zis, te
mele acestea își au și 
ele rolul lor, pentru că 
organizației U.T.C. nu 
trebuie să-i rămînă in
diferente cunoștințele de 
cultură generală ale 
membrilor săi. însă nici

Pentru tri- 
organizațiile 
secției și-au 

dezbatere

nu putem acorda priori
tate unor astfel de pre
ocupări. în vreme ce în 
secție rebutul continuă 
să pună mari semne de 
întrebare, iar autorii re
butului sînt în majori
tatea cazurilor tineri.
Și situația se repetă, în
tr-un fel sau altul, și în 
alte secții.

Din partea comitete
lor U.T.C. de secție, a 
membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază se 
impunea o atitudine mai 
hotărîtă, o intervenție 
promptă, pentru a bara 
căile de ivire a altor si
tuații asemănătoare. A- 
ceasta înseamnă adevă
rata eficacitate a activi
tății organizației U.T.C., 
adevărata datorie îm
plinită, ca răspuns la 
cerințele producției. La 
asemenea recorduri — 
în materie de rebut — 
numai o astfel de „o- 
mologare" ar fi fost pe 
măsură. Aceasta, însă, 
din păcate, nu s-a în- 
tîmplat.

RESTUL

DE 62900 LEI 

CINE-L 
PLĂTEȘTE ?

I

Tînărul șef de echipă 
ION ORZAN nu pare 
deloc rușinat de ispra
va sa. Ne comunică pe 
un ton degajat:

— Eu n-am rebutat 
DECIT (subl. ns.) 70 de 
pistoane. Din neglijență.

Renumele de care se bucură Uzinele „Steagul roțu“ face, după 
părerea noastră, inutilă obișnuita introducere. Intrăm prin urmare 
direct în subiect. Pagina de față reprezintă rodul investigațiilor pe 
care le-am întreprins timp de mai multe zile în activitatea organi
zațiilor U.T.C. din această uzină, căutînd răspuns la următoarele 
întrebări:

• In ce corelație se aflâ activitatea organizației U.T.C. și pro
blemele producției ?

• In ce măsură răspunde activitatea organizațiilor U.T.C. 
cerințelor complexe care stau în fața secțiilor, în fața 
tinerilor, care reprezintă circa jumătate din totalul munci
torilor uzinei ?

9 Ce rezerve, ce resurse nefolosite încă, stau la îndemîna 
organizațiilor pentru a-și spori contribuția, potrivit sarci
nilor stabilite de Plenara C.C. al U.T.C. din ianuarie a.c., 
la mobilizarea tinerilor la îndeplinirea noilor și exigente
lor sarcini ce revin constructorilor autocamioanelor 
„Carpați" și „Bucegi" ?

Le-am mutilat. Dar pen
tru aceasta am plătit : 
mi s-a aprit o sută de lei 
(și după felul cum o 
spune, dă impresia că 
îi pare mai rău de sula 
de lei decît de cele 70 
de pistoane)

Un calcul aproximativ 
arată însă că un piston 
costă în jurul a 900 de 
lei. Rezultă că adevăia- 
ta valoare a pierderii a- 
tinge suma de 63 000 lei. 
A făcut organizația 
U.T.C. calculul acesta ? 
Nu. S-a mulțumit și ea 
cu... suta de lei impu
tată.

Un alt caz : o tînără a 
rebutat 300 de biele. 
Mai tîrziu nici măcar 
n-a mai vrut să recu
noască. Cele două atitu
dini au unele puncte co
mune : atît negarea gre
șelii săvîrșile, cît și in
diferența față de pro
pria neglijență își au ex
plicația în atitudinea de 
toleranță, de rămînere in 
pasivitate a colectivului. 
Și aici este cîmpul de ac
tivitate al organizației 
U.T.C. Lipsa de comba
tivitate a echipelor în 
care lucrează tinerii, 
atitudinea de a nu 
riposta imediat și cu 
eficacitate la cea mai 
mică abatere trebuie 
căutate în insuficien
ta muncă de educație 
depusă de birourile or
ganizațiilor U.T.C., în 
preocuparea neconvingă
toare pentru cultivarea 
unei opinii colective in
transigente, față de ori
ce fel de abatere de la 
disciplina muncii. „Opi
nia colectivă înseamnă 
și intervenția imediată 
a fiecărui muncitor în 
parte, nu numai aceea 
din adunările generale" 
— spunea tovarășul DU
MITRU ȘCHIOPU, se
cretarul comitetului de 
partid de la forjă. Iată 
un adevăr de care tre
buie să țină permanent 
seama organizația U.T.C. 
și comitetul U.T.C. al 
secției. Cu atît mai mult, 
cu cît în momentul de 
față nu se observă un 
interes susținut pentru 
o mai mare combativi
tate nici în adunările 
generale. Și chiar dacă 
exigența organizației 
U.T.C. nu este întotdea
una absentă, nu e sufi
cientă numai adunarea 
generală — pentru a lua 
atitudine împotriva aba
terilor și sfîrșitul lu
nii — pentru a înre
gistra rebuturile. Dacă 
se așteaptă sfîrșitul lu
nii, pentru a afla numai 
statistic situația rebutu
rilor, e și firesc ca în 
munca politico-educa- 
tivă să se acționeze tot... 

statistic, adică înregis- 
trînd doar ceea ce apar
ține tinerilor din total. 
Așa se explică și fap
tul că tînărul Ion Orzan 
nu-și dădea bine seama 
de consecințele reale ale 
neglijenței sale. în locul 
statisticilor, o urmărire 
îndeaproape, de la o zi la 
alia, a felului cum 
muncesc tinerii, stabili
rea unor măsuri imedia
te, la fala locului, ar a- 
vea și rolul de preve
nire a altor cazuri ase
mănătoare Pentru ne
glijențele tinerilor în 
producție, pentru abate
rile lor de la tehnologia 
de fabricație, nu sînt 
răspunzători numai cei 
în cauză, ci în aceeași 
măsură și membrii bi
roului organizației și ai 
comitetului U.T.C., care 
nu le-au sesizat Ia timp 
sau n-au intervenit la 
momentul oportun.

COAJA GROASĂ 

A SUPERFI

CIALITĂȚII

La forjă, la turnăto
rie, ca și la sculerie ni 
s-a vorbit despre faptul 
că organizațiile de bază 
se preocupă „susținut" 
de mobilizarea tinerilor 
la cursurile de califi
care. Ce înseamnă acea
stă susținută preocupare 
ne-o arată cîteva cifre 
statistice: frecvența la 
cursurile de calificare 
este de numai 75 la sută. 
Un exemplu mai con
cludent : la cîteva
cursuri ținute de ingi
nerul Traian Florea, din 
24 de uteciști au fost 
prezenți numai 10. Se 
putea face însă într-a- 
devăr, totul, adică să se 
imprime un caracter de 
obligativitate al frecven
ței la aceste cursuri, să 
fie puși în discuție de 
fiecare dată cei care ab
sentau. Din toate ace
stea, însă, nimic. Doar 
secretarul comitetului 
U.T.C. de la turnătoria 
de fontă, tovarășul ȘTE

FAN NEAGU, a „luat 
legătura" — după cum a 
afirmat chiar dînsui — 
cu un maistru ce ținea 
cursurile în sectorul în 
care muncește. Atît: a 
luat legătura. Și numai 
cu conducătorul unui 
singur cerc din toate 
cite sînt ,în secția sa. 
„A lua legătura" este
însă exact primul pas,
este abia începutul acti
vității pe care trebuie 
s-o desfășoare organiza
ția U.T.C. A te limita 
numai la a lua legătura, 
fără să urmărești ce și 
cum învață tinerii la 
cursuri, înseamnă a re
nunța la pașii următori, 
absolut necesari, și a ră
mîne doar la suprafața 
problemelor. Acest „am 
luat legătura", dezvăluie, 
mai mult decît pare la 
prima vedere : . un stil 
de muncă defectuos, bi
rocratic. care nu se îm
pacă deloc cu trăsăturile 
unei organizații de tine
ret. Organele de condu
cere ale organizației 
U.T.C. din aceste secții 
trebuiau însă să aibă în 
vedere ce se predă la 
aceste cursuri, metodo
logia predării lor, felul 
cum cursanții își însu
șesc noile cunoștințe, 
cum răspund ei la semi- 
narii și după aceea, efi
ciența lor practică, la 
locul de muncă. Dar 
datorită preocupării su
perficiale a birourilor și 
comitetelor U.T.C. din 
secții, fondul problemei 
nici nu a fost atins. Acea
sta și din cauză că și-au 
repartizat forțele nu în
deajuns de judicios, de
oarece n-au sesizat 
strînsa corelație dintre 
frecventarea cursurilor 
și metodologia predării 
cunoștințelor. în birou
rile și comitetele or
ganizațiilor de bază exi
stă cîte un responsabil 
cu producția și califica
rea. Ei aveau datoria să 
se preocupe permanent 
și pe tot parcursul de 
desfășurarea acestor 
cursuri și să vină cu 
propuneri pentru mări
rea eficienței lor. Dacă 
într-adevăr cursurile 
s-ar fi bucurat de aces
te atribute necesare, 

cîștigale ce-i drept, cu 
mai multă trudă, pre
zența tinerilor ar fi 
crescut ca un rezultat fi
resc al acestor atribute, 
fără să mai fie nevoie 
de o mobilizare speci
ală.

„ÎN ORDINE".. 

PÎNĂ LA PROBA 

CONTRARIE

Să ne reamintim fap
tele, de la începutul pa
ginii. petrecute în sec
ția sculerie. Secretarul 
U.T.C. ne vorbea despre 
îngrijirea locului de 
muncă, despre folosirea 
celor 480 de minute etc. 
deși situația infirma e- 
vident spusele sale. Să 
fi fost acestea niște 
„mici amănunte" care 
nu merită atenție, sau 
comitetul U.T.C. al sec
ției a coborît ștacheta 
exigenței prea mult ?

Lucrurile devin mai 
limpezi cînd ne aruncăm 
privirile și în planurile 
de muncă sau referatele 
comitetului U.T.C. Ace
eași slăbiciune pentru 
fraze, pentru vorbe mar. 
și aici : „Vom antrena", 
„vom lua toate măsuri
le" sau „O contribuție 
substanțială la realizări
le obținute au adus-o și 
tinerii muncitori ai sec
ției"... Adevărul rămîne 
același, unul singur: 
cînd te ocupi mai mult 
de afirmații generale, 
nu mai ai cînd să intri 
și în amănunte. Iar 
frazele frumoase nu pot 
ține locul activităților 
concrete.

Tinerilor li se putea 
explica mai curînd că 
pierderile nejustificate 
de timp, neprezentarea 
la vreme la program fa
vorizează munca în a- 
salt (pentru că timpul 
irosit trebuie recuperat 
într-un fel...) și deci cu 
consecințe asupra cali
tății produselor. Nu li 
s-a vorbit cu atenție, de 
la om la om, că neîn- 
grijirea utilajelor duce 
la uzura lor prematură, 
deci la un randament 
scăzut. Tinerii n-au fost 
antrenați nici la cîteva 
acțiuni de demonstrare 
practică a unei bune or
ganizări a locului de 
muncă, prin care să se 
prezinte pe viu și rezul
tatele ei : posibilitățile 
de înlăturare a unor

mișcări inutile, asigura
rea unei ritmicități con
tinue a executării ope
rațiilor și altele. Aseme
nea demonstrații ar duce 
treptat la educarea gus
tului lor pentru ordine 
și curățenie, la trezirea 
unei dorințe firești dea 
lucra într-o ambianță 
plăcută. Lucruri de felul 
acesta nu cer eforturi 
deosebite de organizare. 
Ele pot fi făcute foarte 
bine in cîteva minute 
ale unei pauze, sau la 
sfîrșitul schimbului. De 
la grija fiecăruia pentru 
locul său de muncă și 
pînă la acțiunile mai 
ample, de amenajare, a 
întregii secții, există un 
vast spațiu de manifes
tare a spiritului gospo
dăresc. Este necesară 
numai puțină inițiati
vă...

FAZA

IGNORATĂ : 

EFICACITATEA

După cum am văzut, 
valoarea rebutului înre
gistrat anul trecut la 
Uzinele „Steagul roșu", 

este considerabilă. Sec
ția forjă este una din 
secțiile „fruntașe" în 
realizarea rebutului. Cu 
cele trei milioane lei ri
sipite aici, s-ar fi putut 
construi mai mult de 60 
apartamente. întrebarea 
este dacă comitetul 
U.T.C. al secției, precum 
și cele trei organizații 
de bază pe care le cu
prinde, au întreprins ce
va pentru remedierea si
tuației ? Și dacă da, un
de și cum anume au in
tervenit. în urma inves
tigațiilor făcute am ob
servat că de multe ori 
nu este respectată teh
nologia de fabricație. De 
exemplu : la reperul fur
ca ambreiajului 211 se 
elimină frecvent faza de 
rulare a materialului. 
Autorii rebutului — ti
nerii din echipa condusă 
de Zoltari Szebestein. La 
alte repere ca : axele cu 
came, roți dințate etc. 
sînt, de asemenea, sărite 
unele operații de către 
tineri forjori din echi
pele lui Emil Farcaș, 
Gheorghe Marincu, Vic
toria Ilie și Ion Orzan 
— și ei tineri. Rebutul 
exagerat din secția for
jă mai are unele cauze 
și în încărcarea cuptoa
relor cu un număr prea 
mare de piese. Toate a- 
cestea la un loc înseam
nă tot atîtea abateri de 
la tehnologia de fabri
cație. Organizația U.T.C. 
a secției avea datoria să 
intervină cu promptitu
dine pentru a analiza 
cauzele fiecărei abateri 
și pentru a le înlătura. 
S-a făcut lucrul acesta ? 
Secretarul comitetului 
U.T.C., tovarășul GHE
ORGHE ZAMFIR, ne a- 
sigură că da. Situațiile 
expuse de noi nu sînt 
însă luate din agenda 
anului trecut, ci de la 
sfîrșitul lunii ianuarie. 
Ne exprimăm nedume
rirea și îndoiala asupra 
eficacității acțiunilor. 
Dar tovarășul secretar 
insistă :

— Luna aceasta, de 
pildă, mi s-a adus la cu
noștință că echipele de 
la ciocanul de două tone 
favorizează devieri. Am 
fost acolo și am consta
tat că nu se lucra după 
planul de operații, că se 
săreau unele faze. Am 
discutat cu ei, le-am 
explicat importanța a- 
plicării planului de ope
rații. Rezultatul : cînd 
nu e nimeni prin preaj
ma lor, tot mai sar pes
te cîte o fază ca să cîș- 
tige timp.

Cuvintele tovarășului 
secretar au o nuanță de 
scuză: „Noi ne străduim, 
dar dacă nu putem să-i 
convingem..." Ele însă 
trădează mai curînd lip
sa de eficacitate a inter
vențiilor organizației 
U.T.C., un fel de a face 
pentru a nu se spune că 
nu s-a făcut nimic. Ade
vărul este însă că acțiu
nile organizației U.T.C. 
trebuie măsurate tocmai 
prin eficiența lor. Acea
sta le imprimă caracte
rul util, necesar. Fără 
eficacitate ce rost mai 
are acțiunea inițiată 
Din păcate însă, tocmai 
eficacitatea este faza 
peste care se sare în 
activitatea organizației 
U.T.C. de la forjă. 
Din partea comitetu
lui U.T.C. a) secției, a 
membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază se 
impunea o atitudine mai 
hotărîtă, nu să se mul
țumească cu „explicarea 
importanței planului de 
operații", bine cunoscu
tă, de altfel, fiecărui 
muncitor.

„INIȚIATIVĂ ? 

DACĂ NU 

NE-A SPUS 

NIMENI"...

în urmă cu doi-trei 
ani, din secția capotaj a 
uzinei s-a lansat ideea 
unei gazete: „Verifica- 
ți-vă periodic cunoștin
țele profesionale". „Ga
zeta" era un mijloc in
genios de a pune în dis
cuția colectivului pe ti
nerii care rebutau dife
rite piese. Acestora li se 
puneau, a doua sau a 
treia zi de la data rebu
tului, cîteva întrebări le
gate direct de operațiile 
greșite. Ca să răspundă 
corect, trebuiau să ci
tească. să caute, să în
trebe Și efectul acestor 
întrebări bine puse, n-a 
întîrziat să apară. Exis
tau șanse ca inițiativa să 
se bucure de succes și în 
celelalte secții. Totuși, a- 
cum, după atîta timp, 
această gazetă nu există 
încă nici la presă, nici 
la forjă, nici în alte sec
ții. Comitetul U.T.C. al 
uzinei își propusese, pen
tru luna ianuarie, un 
schimb de experiență la 
secția capotaj, pentru 
reanimarea inițiativei. 
Nici aceasta nu s-a mai 
ținut pentru că... dar 
cîte motivări nu se pot 
găsi la nevoie 1

O altă inițiativă, dem
nă de atenție, a pornit 
de data aceasta din par
tea comitetului U.T.C. al 
uzinei. Tovarășul secre
tar NICOLAE TUNA- 
REANU ne spunea că, 
în urma unui studiu e- 
fectuat în mai multe 
locuri de muncă, s-a ob
servat că unele greutăți 
care pot duce Ia apariția 
rebutului într-o secție, 
pornesc de fapt dintr-o 
altă secție, cu care cea 
dintîi are legături direc
te. Și atunci s-a indicat 
organizarea unor întîl- 
niri comune între tine
rii din două secții a c.ă- 
ror activitate depinde 
una de alta : între mo- 
tor-rodaj, între motor- 
turnătorie, între turnă- 
torie-sculerie. La aces
tea s-ar putea adăuga și 
alte confruntări mai 
complexe. „Montajul a- 
cuză!“ — s-ar putea 
numi una din ele, al că
rei caracter complex 
este dat de faptul că 
montajul este punctul 
de verificare al activită
ții tuturor celorlalte sec
ții. în intenția comitetu
lui U.T.C., aceste întîl- 

niri urmau să fie ade
vărate dezbateri asupra 
calității, în care tinerii 
ar fi vorbit despre greu
tățile pe care le întîm- 
pină, modul cum trebuie 
rezolvate. Dar din nou 
inițiativa a rămas doar 
în... intenție. Lipsa de 
urmărire și control, din 
partea comitetului U.T.C. 
al uzinei a barat calea 
punerii ei în aplicare. 
Discutăm, de exemplu, 
la turnătoria de fontă, 
cu un membru al birou
lui organizației de bază 
din sectorul formare. îl 
întrebăm cine crede că 
le face greutăți mai 
mari lor :

— Cei de la elaborare
— vine răspunsul.

— Și dacă ați avea o 
întîlnire prietenească cu 
tinerii de la elaborare, 
ce observații le-ați face?

— Să-și organizeze 
mai bine locul de mun
că, să-și curețe mai bine 
oalele...

— Și de ce n-ați pus 
la cale o asemenea întîl
nire ?

— E o idee, dar nu 
ne-am gindit pînă a- 
cum...

Cu alte cuvinte: „Dacă 
nu ne-a spus nimeni..." 
Și chiar atunci cînd ele 
apar, cînd aceste iniția
tive sînt concepute fru
mos la modul teoretic, 
suflul lor se pierde în 
nisipurile mișcătoare ale 
abandonului înainte de 
termen.

„STATUL

MAJOR'
ÎN MINORITATE

„Uneori nici nu poți 
acționa așa cum este ne
cesar, in profunzime, ci 
ești nevoit să rămii ine
vitabil la suprafață" — 
mărturisește tovarășul 
NICOLAE TUNAREA- 
NU, secretarul comite
tului U.T.C. pe uzină. 
Afirmația ni s-a pă
rut un fel de justi
ficare a superficialită
ții. Dar tovarășul Tună- 
reanu are pregătite și 
argumentele : biroul co
mitetului U.T.C. al uzi
nei se mai baza, la data 
anchetei noastre, numai 
pe secretar și unul-doi 
membri. (Ulterior, după 
cum am aflat, biroul a 
fost completat și în pre
zent îi are pe toți cei 
nouă membri. Dar a- 
cesta nu este decît în
ceputul. „Statul major" 
trebuie să-și spună cu- 
vîntul abia de acum în
colo...). Trebuie făcută 

La Plenara C.C. al U.T.C. din ianuarie se sub
linia că organizațiile U.T.C. din industrie tre
buie să dezbată probleme legate de îndeplinirea 
sarcinilor de producție, de preocuparea tinerilor 
pentru întărirea disciplinei, pentru ridicarea ni
velului de pregătire profesională ; să se facă a- 
cest lucru in așa fel incit să se reliefeze limpede 
pentru toți tinerii că participarea lor la îndepli
nirea sarcinilor de producție, la realizarea obi
ectivelor care stau in fața unităților respective 
reflectă direct, nemijlocit, gradul de educație 
atins.

Iată care trebuie să fie jaloanele principale in 
activitatea de viitor a birourilor organizațiilor 
de bază, a comitetelor U.T.C. din secții și a co
mitetului U.T.C. de la Uzina „Steagul roșu", 
pentru a o transforma intr-o activitate cu ade
vărat majoră.

totuși o precizare; 
întregul comitet U.T.C. 
al întreprinderii nu
mără vreo 40 de 
membri, ceea ce, oricum, 
reprezintă o forță. Tova
rășul Tunăreanu argu
mentează și de data a- 
ceasta: aproape 20 din 
ei nu se achită nici de 
cele mai elementare în
datoriri, Despre sarcini
le concrete pe care 
le-au avut de îndeplinit 
acești membri, despre 
urmărirea îndeplinirii 
lor, și, eventual, trage
rea la răspundere a- 
tunci cînd era necesar, 
nu ni s-a mai spus însă 
nimic. Situația actuală 
a devenit posibilă toc
mai din cauză că mem
brii comitetului U.T.C. 
n-au fost antrenați în 
mai mare măsură într-o 
activitate colectivă, că 
nu s-a ținut o legătură 
mai strînsă cu ei, a- 
sigurîndu-se în felul 
acesta contactul per
manent cu organiza
țiile de bază. Asa sg ex
plică faptul că în secția 
prese, de pildă, care 
anul trecut a irosit, 400 
tone de metal, șrau pro
pus la un moment dat 
teme de dezbatere țțen- 
tru adunarea gene.ală... 
„Evoluția biologică a 
omului". Șj aceasta în 
timp 'ce în această secție 
lucrează și trgi membri 
ai comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, care nici 
măcar nu s-au sesizat. 
„Nu se fac niște acțiuni 
comune, care să ținteas
că problemele majore 
ale secției; face fiecare 
cum știe el, și cum crede 
că e mai bine" •— recu
noaște din nou tovară
șul TUNAREANU, cu a- 
celași spirit autocritic. 
Dar simpla recunoaștere 
autocritică a lipsurilor 
nu rezolvă, ea singură, 
lucrurile. Situațiile con
crete, ca aceea de mai 
sus. cer și intervenții 
concrete, eficiente, care 
nu și-au făcut prea mult 
simțită prezența pînă 
acum. Așa s-a ajuns în 
unele cazuri ca adunări
le generale să nu poată 
atinge treapta de școală 
a educației comuniste, ci 
sînt transformate în pri
lejuri de manifestare a 
formalismului, cu con
cursul binevoitor al 
membrilor din comitetul 
U.T.C.

Pentru a înlătura cu 
adevărat neajunsurile, 
nu numai „la suprafață", 
se impune ca fiecare ac
țiune organizată să fie 
minuțios pregătită, pe 
baza consultării membri
lor organizației și a su
gestiilor lor, printr-o te
meinică dezbatere a pro
blemelor care frămîntă 
întreaga masă de ute
ciști, izvorîte din cunoa
șterea la fel de temeini
că a specificului locuri
lor de muncă.

Pagină realizată de 
D. MATALÂ 
ION CHIRIC



înfr-o atmosfera

de sărbătoare SATELE AU VOTAT
PENTRU FERICIREA
COPIILOR NOȘTRI

Ceea ce nu scria
in buletinul de vot

Sintem în satul cu nume de 
poveste, Dor Mărunt — despre 
care Odobescu seria în Pseudo- 
cynegetieos, după ce evoca fru
musețea șesului fără margine prin 
care aerul răsfirat de unda dia
fană oglindește ierburile și silue
tele greoaie ale dropiilor „... ea 
(căruța n.n.) s-a pornit de la 
conacul de noapte, de la coliba 
unchiaștilui mărunt, căruia îi 
duce acum dorul Bărăganul în
treg...". La peste 200 de ani după 
ctitoria lui Dorn Mărunții, co
muna numără 6 285 locuitori și 
este una din cele mai importan
te producătoare de cereale din 
Bărăgan. Cooperativa agricolă de 
producție „Viața Nouă", deco
rată în anul care a trecut cu Or
dinul Muncii clasa I, ocupă de 
doi ani primul loc în ierarhia re
cordurilor pe raion în ceea ce 
privește porumbul (5 103 kg la 
hectar, pe o suprafață de 1 014 
hectare) în timp ce surata ei, 
gospodăria agricolă de stat a ob
ținut pe hectar 5 300 kg. 
La fiecare 6 locuitori ai 
mnnei, unul învață (sînt
1 156 școlari) dintre care foarte 
mulți iau loc în băncile școlii noi, 
înzestrate cu laboratoare și toate 
cele necesare. Spitalul, cu o ca
pacitate de 120 paturi, avînd 
toate serviciile de specialitate, 
este încă o mîndrie a celor din 
Dor Mărunt. Căminul cultural 
nou. cele 5 grădinițe, farmacia, 
rețeaua comercială modernizată, 
căreia i s-a adăugat recent un 
magazin cu mobilă, faptul că sta
tisticele ultimilor 5 ani spun că 
la Dor Mărunt se construiește o 
casă nouă la fiecare 5 zile, bu
telia de ăragaz și comutatorul 
electric prezent în fiecare casă 
fac din această așezare, situată în 
inima Bărăganului, o adevărată 
metaforă a marilor transformări 
intervenite în viața satului socia
list.

— Să veniți neapărat la noi 
▼ara r— ne spunea Mărăcine Ion, 
președintele sfatului popular. A-

străzile sînt inundate 
J\'i se spune „satul cu

tunci 
flori, 
lunii".

Mai prozaic, aflăm că, în 
care vară, satul respiră

Cil 
pe-

co- 
aici

fie- 
arome 

Iloiale de pe o întindere ce în
sumează aproape 3 hectare I

Am început ziua de 5 martie 
odată cu membrii comisiei de 
votare din Dor Mărunt. Privim 
listele. Ele cuprind 52 de candi
dați. Cine sînt aceștia ? In ce 
măsură reprezintă ei eforturile și 
năzuințele cetățenilor din co
mună ? Dorind să deslușim ceea 
ce nu scria pe buletinele de vot, 
am început o scurtă discuție cu 
primii votanți : cet de la secto
rul zootehnic al cooperativei ve- 
niți la vot înainte de deschiderea 
centrului de votare.

— Pe noi ne-a adus atît de 
dimineață o dublă dorință — 
ne-a declarat tînâra brigadieră a 
sectorului, tehnicianul zootehnic 
Dan Elena — să fim primii Ia 
vot și în același timp si nu în- 
tîrziem la locul nostru de muncă, 
unde cele peste 15 000 viețuitoa
re ale sectorului zootehnic așteap
tă îngrijirile noastre. In ce mă 
privește, a adăugat ea mai era 
un motiv i votez azi pentru pri
ma oară.

Stăm de vorbă gospodărește 
cu Decebal Răcoreanu, Petre 
Gherghișor, Popescu Artimon, 
Stan Tudor. Aflăm că brigadierii 
Popa Ion, Stanciu Ștefan, preșe
dintele Constantin Popa ca și 
ceilalți candidați membri ai 
cooperativei agricole de produc
ție, reprezintă pentru alegă
tori, creșterea veniturilor coope
rativei, dezvoltarea sectorului 
zootehnic, după cum de numele 
candidaților Blaju Constantin, Ci- 
lianu Florea, Iancu Niculina, Lo- 
ghin Arcadie și alții sînt legate 
succesele obținute în domeniu) 
ocrotirii sănătății, dezvoltării în- 
vățămîntului, munca culturală și 
activitățile patriotice pentru în
frumusețarea comunei, pietruirea 
șoselelor.

ATANASIE TOMA

Țintea... Civilizația petrolului, agrotehnica avansată au schim
bat dimensiunile locului, au imprimat un alt ritm de viață. C.A.P. 
Țintea este unitate fruntașă pe raion pentru producțiile anului 
1986. schela Țintea raportează în luna februarie îndeplinirea fi de
pășirea indicatorilor dc plan.

Doi prieteni, Stătescu Vasile și Anton Mircea, îmbrăcați elegant, 
votează aproape concomitent. Sînt muncitori calificați, au proiecte 
de viilor. Sînt pentru prima dată în fața urnei de vot. Intre ei și 
cei mai vîrstnici se leagă firesc crimpec de conversații.

— Fiecare vot i-a găsit pe tinerii noștri mai pregătiți, iar 
comuna mai bine organizată, mai bine gospodărită, ne spunea pre
ședintele comisiei electorale, Dumitru Ciobanu. Daci în 1938 nu exis
tau decît cinci învățători în comună, la ora actuală avem 58 de cadre 
didactice. Trimiterea absolvenților a opt clase la școlile de grad 
mediu are un caracter de generalizare, iar la învățămîntul superior 
o tradiție. Și aceasta, notați, intr-o comună unde in anul 1944 
existau 12B0 de analfabetă

...Pe un pal așternut proaspăt la camera „Mama șl copilul" 
amenajată lingă secția de votare, sora Constantin veghează som
nul unei fetite. Adriana Rusea Părinții ei votează. Ne apropiem 
încet de pat. Grijă inutilă : copilul doarme adine și liniștit.

...Pină Ia ora 13 aproape toti locuitorii comunei au votat. Au 
mal rămas doar cei din schimbul de dimineață, petroliștii care au 
pornit spre dealurile cu sonde înainte de r. se lumina de ziuă. După 
o zi dăruită muncii, votul lor venea să chezășuiască eforturi și 
înfăptuiri viitoare.

VIORICA DIACONESCU

CHIPUL NOU AL

Că 
că 

altă 
cio-

...Dobrogea, Topraisar. Pri
nțul sătean cu care intrăm în 
vorbă, este Ion Olteanu de 71 
ani, membru al C.A.P., însoțit 
de soția sa, Sevaslița. Privirea 
vioaie și mișcările agere nu-i 
trădează deloc vîrsta. Zîrnbeș- 
te hîtru și spune :

— Ce să vă povestesc ? 
sînt venit în sat din '926, 
mai țin minte alegerile de 
dată 1 Cu băutură, cretă și
mege ? Astea le-am tot poves
tit și în aiți ani... Mai bine ui- 
tați-vă ce-i prin sat. Mai țin 
minte că aici, pe locurile as
tea, nu erau decît mărăcini...

E un fapt constatat : oamenii 
folosesc orice ocazie pentru a 
vorbi despre munca lor, des
pre realizări și planuri de viitor. 
Iar astăzi, dîndu-și cu însufle
țire votul celor mai buni din
tre ei, oamenii votează pentru 
această viață, pentru partid, 
pentru socialism.

Tovarășul Gh. Gheorghe, bri
gadier la C.A.P. din Topraisar, 
unul din cadtdații F.D.P., ne 
vorbește despre .destinația fie
căruia din cele 45 obiective con
struite în ultimii ani în gospo
dărie : grajduri, puiernițe, un 
complex de îngrășare a bovine
lor, garajul, o casă a agrono
mului. Aflăm de existența unui 
alt complex de creștere a pasă, 
iilor, dotat cu o instalație de 
încălzire centrală care asigura 
căldura necesară celor 12 000

SUB SEMNELE PRIMĂVERII

pui, proveniți din cele 8 incu
batoare electrice ale cooperati
vei agricole de producție.

Două turnuri înalte ne atrag 
atenția.

— Sint castele care asigură 
alimentarea cu apă a grajdu
rilor, prin cădere liberă, ni 
se explica. Tot la sectorul zoo
tehnic al G.A.P. Topraisar gă
sim și o bucătărie de furaje 
care pregătește hrana anima
lelor.

In mijlocul comunei Toprai
sar se înalță semeață clădirea 
complexului comercial. Clădi
re cu etaj, cu vitrine luminoa
se, în care „tronează" mărfu
rile cele mai felurite. Caracte
ristic pentru viața celor din 
această comună dobrogeană nu 
este numai aspectul clădirii și 
varietatea mărfurilor, cl ceea 
ce se ascunde în spatele aces
tora — în cifre, situații și date 
statistice : 139 televizoare, 86
aparate de radio, 42 mașini de 
spălat, 37 frigidere și 132 gar
nituri de mobilă sînt numai 
cîteva din mărfurile vîndute 
anul trecut cu plata în rate 
cetățenilor comunei.

...Mîini bătătorite, cu pielea 
asprită de vîntul uscat al ste
pei dobrogene, mîini catifelate 
de femeie, obișnuite să min
gile copii, mîini energice, pli
ne de putere, brăzdate de vine 
albăstrui, continuă să introdu
că buletine de vot în urnă. Cu 
mișcări pline de hotărîre, care 
exprimă voința cu care oame
nii clădesc o viață de bună
stare și încrederea pe care o 
au în candidații aleși, în partid, 
în socialism.

P. SEVERIN
Dealurile Cucului 

Citdui au început 
fumege. Pămîntul mus
tește a primăvară. S-a 
intrat cu tirnăcoapele 
în vii. Oamenii forțea
ză legile naturii, ard 
dl dorul contopirii cu 
brazdele crude, cîmpui 
visează povara de aur 
a grînelor coapte. Sa
tul se trezește în zori.

Pină la orele 10 a 
votat tot Slimnicul, 
comună mare și bo
gată, cu peste 3 500 de 
locuitori, români și 
germani — înfrățiți în 
aceleași eforturi de 
a-și face viața mai 
frumoasă, mai îmbel
șugată. înainte de a se 
face ziuă, în fața sec
ției de votare așteptau 
momentul începerii co
tării 20—40 de tineri.

fi 
să

Toți unul și unul, de-o 
ciudată asemănare. Ion 
Zollner, secretarul co
mitetului 
U.T.C., 
-.elor de-un 

gent“ cu el, de 18 
împliniți, fete și 
ieți, să meargă 
preună la primul 
vot și inițiativa a 
primită cu 
De aid, i
Susana Drăghici, Toma 
Fritzman, Ion
Zaharia Bode, Mihai 
Weindelf elder, 
lă Florea, 
Roth, Valeriu 
și toți ceilalți 
inaugurau acum intra
rea în drepturile ma
turității aveau să se 
îndrepte spre hora și 
serbarea de ta cămi
nul cultural, de mult

comunal al 
le-a propus 

„contin- 
ani 
bă- 
îm- 
lor 

fost 
i entuziasm. 
Ion Apolzan,

Moșea,

Samui- 
Caterina 
Ciorbea 
care

aregătită cu minu
țiozitate artistici. Cui 
veți da primul vostru 
vot ? Și cei vizați au 
căutat cu 
jurul lor. 
descoperit pe 
Hanea, 
Gustav 
stantin 
Toma 
Stroia, 
și alți 
dedus răspunsul 
rilor din privirile 
și era limpede și 
vingitor. Primul 
tre candidați — Nico
lae Hanea, este de 15 
ani președintele coope
rativei agricoleal 
doilea, Horia David, 
este inginerul agro
nom. Despre cinstea și 
vrednicia lor vorbesc 
înfăptuirile din coope-

privirile în 
Ptnă t-au 

Nicolae 
Horia David, 

Zeiller, Con- 
Manolache, 

Halhmen, 
Caterina 
candidați.

Zon 
That 
Am 

fine
lor ;
con- 
din-

au
cu

rativă pentru că 
știut să o conducă 
chibzuință și corectitu
dine.

Votarea s-a înche
iat la Slimnio într-un 
mod original: în fața 
urnelor au sosit in ro
chiile lor imaculate 
m iresele Paraschiva
Bteoca și Elena Stingă 
cu mirii Zaharia Popa 
și Aron Surean, ur
mați de sutele de nun
tași. Au depus un vot 
pentru fericirea lor în 
dragoste și căsnicie, 
pentru înflorirea satu
lui în care vor trăi. 
Apoi nuntașii s-au dus 
la noile lor case și co
muna întreagă partici
pa la petrecerea miri
lor, sub semnele pri
măverii.

LAL ROMULUS

primăvară
(Urmare din pag. I)

Am ascultat, într-o primă
vară a copilăriei, undeva în
tr-un pridvor de casă țără
nească primitoare, un cîntec 
doinit parcă de cînd lumea. 
Și mă urmărește de a- 
tunci versul său, al cărui 
tîic l-am descifrat mai tîrziu 
șl-I descifrez incă și acum : 
Unde șade dragostea i înver
zește pajiștea. Versul cu mu
zicalitate de melopee, se cu
vine asociat imediat iubirii 
pentru femeie, pentru soție. 
Dar e aici. în cintecul auto
rului neștiut, o înțelepciune 
de viată care te împinge mai 
departe decît în minunăția 
cetății tale domestice. Te în
deamnă și te poartă printre 
lume, în lume. Privește în 
jurul tău, și-n dimineața asta 
de primăvară cînd peste 
mușchiul putred de peste 
iarnă, răsare iarba proaspătă 
cu ambiții de viață lungă, 
privește în dimineața asta, și 
mfine, șl oricîad și vel des
chide. cu cîntecul doinit la 
tîmple. minunea lumii în 
care tot ce ne e dat să ne 
Împodobească e din dragoste. 
Din dragoste de tară și de 
oameni. Dar tot din dragoste.

(Urmare din pag. 1) 
ților, luminilor, oamenilor altui 
schimb, orașului. Închinați un 
pahar cu noi — ai vrea să spui 
din noua fereastră luminată, ce
lorlalte terestre ale cartierului 
nou. Aici s-au întîlnit opt tineri 
constructori, tot ce vedeți înălțat 
în jur, ei au proiectat, ei au zi
dit. Sînt din aceeași generație a 
constructorilor de case pentru ti
neri, pentru noii născuți.

Primul pahar. Și urările. Și 
stăpînul casei, tatăl în capul me
sei, acest Bela Bird, atît de tinăr, 
atît de solemn, cu hainele lui 
bleumarin și cravată.

— Bela, îți mai aduci aminte? 
La facilitate, 
vi se spunea 
năm pentru 
bătrină I

Cîți ani ai
Uta ?

Fetița nou 
niciodată ce 
ții astă seară, în această 
nouă, in anul nașterii ei — 1967.

Dar iată-i pe fiecare în parte: 
Laurențiti Neagu, proiectant 
la D.S.A.P.C.-Brașov. A primit o 
casă, cu două săptămîni în 
urmă. Da, acum două săptămîni 
a fost inaugurată locuința lui 
Laurențiu. Pe pereții camerei, la 
loc de frunte, fotografiile — nu 
ale inginerului proiectant Nea
gu, ci ale artistului-interpret 
în „Menajeria de sticlă" și-n alte 
piese pe care artiștii amatori ai 
Casei de cultură din Brașov, le 
pun in scenă.

Celălalt este inginerul 
Specialist în construcții din 
fabricate.

— Uite — cuprinde cu 
larg, din fereastră, cartierul 
— tot ce se construiește aici — 
fi blocurile turn care-și ridică

la Ciut, tie și Utei, 
„porumbeii''. Inchi- 
dragostea voastră

Băla P Dar soția ta,

născută n-o si (tie 
tineri îi sini părin- 

casă

Petri. 
i pre-

gest
nou

în fața secției de votare din comuna Matăsaru

COMUNEI

O seara 
cu mârțișoare!

Duminică seara, la Casa ziariș
tilor, un buchet de inelodii-măr- 
țișoare, dedicate femeii — iubitei, 
mamei sau logodnicei — de ziua 
ei. Le-â dedicat George Bunea 
și Anca Agemolu, acompaniați 
de orchestra Enrico Fanciotti. In 
continuare, Ion Besoiu, recitind 
poezii din Blaga, Bacovia și Mi- 
nulescu, „ode" închinate de au
tori femeii, a adus cîntecelor un 
plus de lirism și emoție. Fru
musețea serii a fost întregită de 
proiecțiile la diapozitive, frumoa
sele peisaje, imprimate pe pelicu
lă, din drumurile efectuate prin 
țară de Valerian Popescu. Imagini 
de o mare finețe și subtilitate 
artistică pe care regretăm că nu 
le putem găsi în magazinele spe
ciale, la îndemîna marelui pu
blic. Intre muzică și poezia na
turii ș-su strecurat grații aduse 
de primăvară, tinerele modele ale 
Casei de mode București. Cum 
va fi moda primăvara aceasta ? 
Grațioasă 1 Grațioasă și fermecă
tor de simplă. Iar seara a fost o 
seariî frumoasă, închinată frumoa
selor.

L M.

Ca o

era 
ora 
oa- 

să
Ol- 
ca-

Cei trei Olteanu, lan și Elena- 
soții și Maria-fiica, au fost pre- 
zenți printre primii, l-am între
bat pe rînd despre apariția lor 
matinală la secția de vot. Mama : 
„Ne-am gîndit că trebuie să fim 
printre primii pentru fiica noas
tră — are 18 ani și votează în- 
tiia oară. Tata : „Eu sînt și în 
conducerea sfatului aici în Co
muna și e datoria mea". Fiica : 
„M-au luat părinții, iar dacă 
altfel eu tot mă duceam la 
6". Și mai este un răspuns : 
menilor gospodari le place 
facă totul din vreme ; familia 
teanu face parte din această
tegorie de oameni care nu-și uită 
îndatoririle.

In casa lor intri ca într-o bi
bliotecă : liniște și curat — totul 
e orînduit cu grijă. Casa, pe 
afară, o vezi că e nouă. Cîte case 
noi și-au ridicat comănenii ? To
varășul Ion Pescăruș unul din 
candidații F.D.P., mi-a- dat an 
răspuns . „Peste 100 construite 
în ultimii trei ani". Alt locuitor 
al comunei de pe apa Netijlovu- 
lui, învățătorul Marin Socol, can
didat și el, a completat răspun
sul cu uite exemple : „Dacă e să 
judecăm starea oamenilor din co
mună nu trebuie să -ne uităm 
doar la casele și gardurile noi. 
Comuna s-a electrificat aproape 
în întregime. La cooperativi se 
vînd aparate de radio și televi
zoare ca la orice magazin din 
București. Ba găsești și mobilă. 
Numai podul de beton peste 
Neajlov a costat un milion și 
ceva l Eu văd insă și altceva. La

bibliotecă s-a dublat și numărul 
cititorilor, iar librăria abia poate 
să satisfacă toate cererile

Soții Olteanu mi-au înfățișat, 
nu fără mîndrie, tabloul celor 
trei fete care „cu toate învață". 
Cea mai mică e la școala din co
mună — va merge la liceu. 
Ioana și Maria, mai mari, sînt 
deja la București. Prima la o 
școală de contabili pentru C.A.P. 
(se va întoarce în Comana), iar 
cealaltă învață meseria de opera
toare pentru piese radio și semi- 
conductori.

Am intrebat-o pe Maria :
— Cunoști candidatul pe care 

l-ai votat ?
— Cum să 

stră, Florica 
în cooperativa agricolă de produc
ție.

...Familia Olteanu a tinut să fie 
printre primii care să asigure prin 
votul lor adeziunea la viitor.

nu, e vecina noa-
Soare, muncitoare

VICTOR CONSTANTINESCU

„Poftiți din nou
• •

(Urmare din pag. I)

Ttnern din comuna Leordeni au sosit printre primii la secția 
de votare

Ferestre
luminate

silueta acolo și celelalte, cărora 
li se pune temelia, toate sînt o- 
pera noastră /

Arhitecta și proiectanții, aici 
de față. au dreptul să strige 
constructorului : și noi ? Ei da, 
noi toți Fiecare din blocurile a- 
cestea sînt munca noastră : din 
faza de proiect, pină acolo, pe 
șantier, unde au fost ridicate e- 
tai cu etaj, unde au prins culori 
frumoase zidurile, unde au fost 
încheiate ferestrele largi — 
pînă-n cel mai mic amănunt care 
a fost gîndit să placă ochiului, 
să primească oamenii, să umple 
de căldura lor, de sărbătorile lor 
— toate acestea au fost con
struite și de noi.

Bahica Botinanț, Doina Po- 
poacă și A. Irimescu fac parte 
din aceeași promoție cu Bela și 
soția lui Calificativele pe 
le-au primit 
studenți, sînt 
dul fiecăreia 
strucții

— Din economiile pe 
le-am făcut numai eu, anul tre
cut, ar putea să se ridice locu
ințe pentru toți copiii pe care-i 
veți avea voi, cei de față I — 
se lăuda inginerul Băla.

O spune și ride. Dar în tot 
ce spune nici, în 
căruia dintre voi, 
de familii ți case, 
vitate, o pasiune 
punte de legătură frumoasă care

sea
ca re

în carnetele 
scrise acum 

din aceste

care 
lot de 
pe zi- 

con-

care

biografia fie- 
intemeietnri 

există o gra- 
solemnă, o

se cheamă prietenie. Și pe toati 
le-aș numi — tinerețe.

Așadar, oameni solemni de 27 
de ani, închinați un pahar pen
tru tinerețea ai cărei martori 
sînt primii voștri născuți.

Și iată, scena de-aici și 
de-actim, în lumina ei omeneas
că, scenă de familie, cu fețe so
lemne, scenă inaugurală • 
mănă, poate,, cu scene
s-au petrecut demult, în casele 
părinților noștri. Seamănă, în- 
tr-un fel. și se deosebesc în alt
fel. E atît de nou, totul! Atît 
de nou cartierul, casa, blocurile 
care se-nalță dincolo de fereas
tră. Și voi, cu visele voastre, 
fiecare în parte: inginerul Petri 
cu idealul lui de a se specializa 
în construcții din prefabricate 
— ramură nouă. în care e ne- 
voie de oameni bine pregătiți. Și 
trebuie să aduni orele de studiu, 
de veghe, pentru ca ferestrele 
luminate, toate ferestrele acestea 
să capete un sens profund, emo
ționant : și vistd lui A. Irimes
cu, acela de a scrie. Poate că în 
nuvela la care lucrează, pe care 
„o construiește", cu meticulozi
tatea inginerului, va cuprinde 
ceva din prietenia care-i leagă 
pe toti cei de-aici; ceva din 
căldura acestei seri, din sărbăto
rile oamenilor noului cartier.

Așez, pe fiecare din pereții a- 
ceștia noi, care mai miros încă 
a humă proaspătă, acuarelele ar-

hitectei Ligia Podoreanu. Lt 
privim, pe rînd, astă seară, cu
loarea lor fragilă, de verde 
plouat, pe zăpadă neîncepută, 
de limpezimi subțiri, aerate. In 
fiecare din ele sînt vii, colțuri 
de șantier, oameni, mișcare, lu
mini. Ele se 
cariierul nou, . .
ce se deschid spre alte acuarele 
vii, spre alte —'—" 
iulie, cînd se 
ziția Ligiei, cor fi toți prietenii 
de astă seară. Va fi atunci un 
alt prilej de sărbătoare.

Dar pînă atunci vor mai fi 
multe ore de muncă Aș fi vrut 
să dedic mai multe gtnduri, în 
această însemnare, pa un zid 
nou, acuarelelor tale Pentru că 
muzica lot pură, sentimentul pe 
care l-n dat artista fiecărui colț 
de șantier prin care a trecut ar
hitecta, se îmbină Intr-un tot, 
intr-o lumină plenară care în
seamnă, de fapt, viața însăși.

— Să închinăm un alt pahar 
pentru artiștii noștri — se ridi
că inginerul Petri, care nu are 
alt ideal decît profesia lui dl 
constructor.

Artiștii sînt, așadar, Ligia Po
doreanu, A. Irimescu și Lauren
țiu Neagu.

Dar aș îndrăzni să-l contrazic: 
artiști sînt ei toți, pentru că toți 
iau parte la construcția cartieru
lui pe care-l văd astă seară, de 
la această fereastră.

Dar, e ora cînd trebuie liniș
te. In casa nou inaugurată ursu
lețul fetitei de cîteva săptămîni 
a adormit. Să cuprindem încă 
o dată, din prag, lumina, florile 
de casă nouă și fotografia copi
lului care nu știa încă să ridă. 
cînd i-a fost făcută. Oricum, noi 
am sărbătorit-o rîzînd din toată 
Inima.. Ea mulți ani!

potrivesc aici, in 
in fata ferestrelor

peisagii. Sigur, în 
ca deschide expo-

Ora 5 dimineața. Farurile ma
șinii noastre taie întunericul nop
ții croind drum pe vestita „șo
sea a milionarilor". Avem în noi, 
încă de la plecare o mare curiozi
tate. Ne întîlnirn astăzi, la aproa
pe 6 ani de la apariția cărții lui 
Petru Vintilă despre milionarii de 
pe Șoseaua Timișoara — Cenad. 
Ce s-a întîmplat cu milionarii, cu 
cît s-au îmbogățit de atunci, ce 
prefaceri au mai avut loc în viața
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Becicherecul Mic — sediul pri
mei milionare : Cooperativa agri
colă de producție „Drutn Nou". 
Ora 6. Români, germani, sîrbi și 
maghiari — înfrățiți în muncă și 
în viață — au venit înfrățiți să-și 
exprime și dreptul la vot.

— Trebuie scrisă o nouă 
a șoselei milionare, ne [ 
din capul locului inginerul Mircea 
Neagu, unul din eroii cărții.

— De ce ?
— Prima ediție e depășită.
— Ce s-a întîmplat între timp 

în viața cooperativei dv. ?
Tovarășul Neagu se scuză că 

nu are la el darea de seamă a 
cooperativei agricole de produc
ție pe anul trecut. Sînt cuprinse 
acolo o mie și una de argumente.

Concis, aproape telegrafic cu 
forța unei știri de ziar ne rela
tează : Multe, foarte multe. Reți
neți că fondul de bază a crescut 
de la 5 000 000 în 1962 la 
11.500.000 acum. Efectivul de a- 
nimale, de la 420 la 8.50, auto
camioane de la zero la 6. Pen
tru a ajunge la aceste cifre candi
dații de astăzi. împreună cu ale
gătorii, au scris o nouă carte. E 
rindul scriitorului acum. II pof
tim din nou în mijlocul nostru.

*
Șoseaua milionarilor am străbă

tut-o de la un capăt la altul.
Privim „harta" de. lucru a bri

găzii noastre. Sîntetti la 35. km de 
Reba Veche, Cel mai vestic punct 
al țării. ., După aproape o oră de 
drum, putem transmite : Cetățenii 
din comuna Beba Veche — 
membri ai cooperativei agricole de 
producție — au terminat vo
tarea de la ora 11. Des
chidem aparatul de radio și a- 
flăm că la ora aceasta în majorita
tea comunelor țârii s-a înclieiat 
votarea.

Entuziasmul alegătorilor, ata
șamentul lor față de politica 
partidului și guvernului an deja 
corespondențe egale în toată țara.

DACII
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Fiecărui schimb de experiență | 
o valoare practică maximă I
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perimentală agricolă Mărculești, 
ing. Ion Mihalache de la labora
torul de mecanizare al aceleiași 
stațiuni, a reprezentantului Trus
tului G.A.S. Fetești, Gh. Bădes- 
cu, au ridicat nivelul consfătuirii, 
oferind participanților multe în
vățăminte prețioase.

In mod deosebit au reținut 
atenția două calcule prezentate 
de specialiștii amintiți.

Prin folosirea găleții în locul 
pompei la alimentarea tractorului, 
se înregistrează o pierdere de 
motorină de 3 la sută. Conside
ri nd că zilnic se manipulează 120 
litri de motorină pe tractor, re
zultă o pierdere de 3,6 litri. Dacă 
un tractor lucrează 250 de zile 
anual se pierd 900 litri. In raio
nul Fetești lucrînd circa 2 000 de 
tractoare, rezultă că pe această 
cale se pierd anual 1 800 000 li
tri motorină.

Cel de-al doilea calcul :
Adesea, neexecutarea îngrijiri

lor stabilite de normativele de 
exploatare a tractorului duc la 
înfundarea orificiilor duzelor de 
la pompa de injecție. S-a calcu
lat că dacă fiecare duză ar avea 
înfundat cîte unu) din cele patru 
orificii — lucru ce scapă neob
servat ochiului — forța tractoru
lui ar fi diminuată cu 16 cai pu
tere, ceea ce, firește, influen
țează direct productivitatea.

Aceste probleme aparent mă
runte, dar cu consecințe din 
cele mai grave, trebuie să rețină 
atenția tinerilor mecanizatori și 
organizațiilor U.T.C. din S.M.T. 
și G.A.S.

Pornind să organizezi o con
sfătuire, este însă firesc să-ți pui 
întrebarea, să te clarifici ce ex
periență generalizezi, ce proble
me urmărești să rezolvi ?

Cu ce plus de învățăminte au 
plecat acasă participanții la con
sfătuire ? Am anchetat pe cîțiva 
dintre ei :

ION CRISTEA — secretarul 
organizației U.T.C. de la G.A.S. 
Bărăgan :

„Am înțeles să ducem toate 
sarcinile la bun sfîrșit. Mi-am îm
bogățit bagajul de cunoștințe 
pentru a sta de vorbă cu tinerii".

NICOLAE TĂNASE — secre
tarul organizației U.T.C. de la 
G.A.S. Pietroiu :

„Ani reținut că la S.M.T. Fe
tești s-au ținut adunări generale 
cu regularitate, care au dezbătut 
probleme importante ale partici
pării tinerilor în producție. Vom 
căuta să le urmăm exemplul".

NICOLAE STELIAN, — secre
tarul organizației U.T.C. de la 
G.A.S. Borcea :

„Am reținut ca foarte impor
tant calculul privind economisi
rea motorinei prin manipulare".

NEAGU ARISTIDE — secre
tarul organizației U.T.C. de la 
G.A.S. Grădiștea :

„Ce am reținut pentru munca 
organizației noastre U.T.C. ? Voi 
propune Consiliului Superior al 
Agriculturii să acorde tinerilor 
mecanizatori patru ore duminica 
pentru pregătirea tehnică a tnași- 
nilor“( ? I)

Ce experiență a muncii politi
ce de organizație, specifică acti
vității tinerilor din G.A.S. și 
S.M.T., a urmărit să generalizeze 
Comitetul raional Fetești ai 
U.T.C. organizînd această con
sfătuire ? Dezbaterea unei pro
bleme pur tehnice nu este nici 
de competența și nici de datoria 
unui organ raional al U.T.C.

Expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Staicu, prim secre
tar al comitetului raional al 
U.T.C., a conținut multe aprecieri 
interesante, dar nimic concret 
despre modul în care, prehiînd o 
experiență sau alta, organizațiile 
de bază U.T.C., grupele din bri
găzile de tractoare pot acționa 
pentru ca tinerii mecanizatori să 
îngrijească bine tractoarele, să le 
exploateze rațional, să respecte 
disciplina socialistă a muncii, să 
folosească la maximum timpul 
optim pentru fiecare lucrare. A 
fost organizată consfătuirea fără 
să se studieze atent, fără să se 
cunoască o experiență bună în 
această privință, pentru a fi pe 
larg prezentată participanților. 
Nu au fost subliniate, cu toată 
claritatea, pe baza unei practici 
pozitive, sarcinile organizațiilor 
și grupelor U.T.C. în prima cam
panie a anului.

Ceea ce s-a omis (de fapt, 
esențialul), trebuie completat 
acum de către comitetul raional 
al U.T.C., la nivelul fiecărei or
ganizații din unitățile amintite. 
Firește, va fi o muncă în plus, 
dar neapărat necesară și urgentă.
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ru ază la Patria (orele 9;
11,30; 14; 16.30; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,15; 18,45; 21). Lucea
fărul (orele 8; 10,15; 12.30; 
15,15; 17,45; 20). Grivița (orela 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21), 
Melodia (orele 8,30; li; 13,30; 
16; 18,30; 21).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Doina (orele 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Republica (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30), Modern (orele 9.30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

JANDARMUL DIN SAINT 
TP.OPEZ

rulează la Festiva] (orele 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21). Fe
roviar țorele 9; 11,15; 13.30; 
16.15: 18,30; 20.45). Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18.15; 20.30).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Union (orele 15,15; 
17,45; 20.30).

VIILE ȘI VINURILE ROMÂ
NIEI - HIEROGLIFELE PA- 
MÎNTULUI — EXPOZIȚIA 
„DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI 1N 
ROMANIA" — DESPRE NOI — 
NICOLAE LABIȘ — IMPRU- 
DENȚII —

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

EVADARE IN TĂCERE 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Rahova (ore
le 15,38; 18; 20.30).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la înfrățirea (orele 
13.45; 17; 19.45), Munca (orele 
16; 19,30), Colentina (orele 
15.30; 18,45).

MOSHI, MOSHI, ALO JAPO
NIA ! — ZEII LOCUIESC ÎN 
JUNGLA

rulează la Dacia (orele 8.45 — 
14,45 în continuare ; 18,45; 
18,45; 21).

INTRE DOI —
rulează la Buzești (orele 
15.30; 18; 20.30).

OGLINDA CU DOUĂ FEȚE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
li.15; 13.30; 16; 18.15; 20,45),
Popular (orele 15.30; 18; 20,30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

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

ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20.30)

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Arta (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45: 18,15; 20.45), 
Miorița (orele 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GENTLEMANUL DIN COCODT 
rulează la Flăcăi* (orele 
15.30, 18, 20.30).

ZILE RECI
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20.30).

LUMEA MINUNATA A FRA
ȚILOR GRIMM

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Lira (orele 15,15; 
18; 20,45).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Volga (orele 9.30; 
11.45; 14.15; 16,30; 18,45: 21).

NIMENI NU VOIA SA MOARĂ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15,30; 18: 20.30).

INSPECTORUL DE POLIȚIE
rulează la Aurora (orele 9.30; 
11,30; 13.45; 16), EVADARE 
IN TĂCERE — rulează la 
Aurora (orele 18,15; 20,30).

MARȚI 7 MARTIE 1966

18,00 : Pentru cei mici ; A.B.C. 
— De ce ? — Filmul „Palatul" ;
18.30 : Pentru tineretul școlar : 
Numismatica și istoria ; 18.50 : 
Publicitate ; 18.58 , Ora exactă ; 
19,00 i 'telejurnalul de seară ; 
19,20 : Buletinul meteorologic ; 
19.23 : Șah : 19.40 : Filmul docu
mentar ■ ..Timp, legendă, oa
meni" ; 20,00 Să rîdem cu... 
mari comici ai ecranului ; 20,45 : 
Istoria teatrului românesc : Co
mediile lui Vasile Alecsandri ;
22.30 : Telejurnalul de noapte j 
22,45 : închiderea emisiunii.
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PLEDOARIE
PENTRU CROS
ln parcul Tritale din Pitești a 

acut loc duminică concursul re
publican de cros, cu caracter de 
selecție, pentru alcătuirea echi
pelor noastre reprezentative care 
vor participa la crosul Balcanic 
de la Atena.

Numărul mare de concurenți 
venițl din țară, al antrenorilor și 
chiar al spectatorilor, au arătat 
interesul care există pentru acest , 
gen de probe atletice. Păcat însă ; 
Că ele se organizează atît de 
rar...

In mod cert, crosul, poartă de 
intrare în activitatea atletică și ,
sportivă. nu se bucură de atenția 
cuvenită. Cu excepția Buctireș- ,
țiului, unde în acest an sînt pro
gramate cîteva crosuri, nu cu- .
ndaștem nicăieri asemenea acți
uni. Se impune reorganizarea ur
gentă a acestei activități începînd 
de la forul cel mai înalt de spe
cialitate, prin organizarea în ca
drul Federației Române de Atle
tism, a unei comisii pentru cros, 
așa cum de altfel, există în ma
turitatea federațiilor naționale de 
'atletism.

Dar, revenind la crosul de la 
Pitești, să încercăm să apreciem 
stadiul de pregătire al echipelor 
noastre pentru crosul Balcanic. 
La senioare, junioara Elisabeta 
Baciu din Roman a realizat sur
priza concursului, cîștigtnd pe 
Ultimii metri, dar totuși cu ușu
rință. Alături de ea Gabor, Bucur 
și Petreșcu, alcătuiesc o echipă 
puternică. La seniori, tot o sur
priză : Rusnac a întrecut pe Ba- 
rabaș Mustață, și- pe Vamoș, care 
nu s-a prea omorît cu firea în 
această vărsă Cu toate că sosirea 
a fost cu intervale mari între 
primii sosiți, se crede că pînă la 
crosul Balcanic, tom avea o echi
pă destul de omogenă.

Junioarele sînt tinere și dotate 
și doar lipsa de experiență le 
poate juca feste. Printre ele Ma
ria Filfp, cea mal tînără (născută 
1951) se pare că are și cele mai 
mari posibilități de progres. Des
tul de neconcludenfă a fost cursa 
juniorilor. Majoritatea celor pe 
care s-a pus bază nu au justificat 
încrederea. Rusa Radu șt Pascale, 
au părut obosiți. Dima Ion nu a 
participat, fiind accidentat. Singu
rii, la punct cu pregătirea au fost 
Mircea Popescu și Vasile Dan.

Pînă la crosul balcanic nu mai 
este mult. Dispunem de timp su
ficient pentru îndreptarea unor 
deficințe constatate în pregătirea 
unor alergători. Aceasta trebuie 
să fie în atenția antrenorilor și a 
federației.

SILVIU DUMITRESCU

Umblăm cu șoalda, domnilor. 
Ce e aia, „Cupa“, competiție a 
surprizelor ?! Știe toată lumea, 
(și numai cine nu vrea, nu vede) 
în fotbalul nostru nu se produc 
de loc surprize. Jucăm alandala 
și nu punem degetul pe rană. 
Fără un regulament drastic (îri- 
timplă-se orice, eu aș interzice, 
de pildă, transferul de la A la 
B. adică fuga spre căldurică și 
părăluțe încasate fără multă ru
pere de oase) care să apere, evi
dent. drepturile jucătorilor, dar 
să-I șl înlăture fără menajamen
te. sau să-i ardă la buzunare pe 
cei ce nu înțeleg să muncească, 
vom mei bate pasul pe loc mul
tă vreme. Accept, dacă vreți, și 
formula : „Cupa" a produs șl vă 
produce mereu surprize. Dar 
Ceea ce s-a întîmplat duminică, 
trece dincolo de surpriză; 
vrlnd-nevrînd intrăm în dome
niul inadmisibilului. Patru echi
pe de A (în una din ele joacă 
fotbalistul numărul 1 al Româ
niei pe anul 1966 !) au fost tri
mise la plimbare, două s-au ca
lificat datorită regulamentului, 
iar Steaua; cu 9 internaționali 
in formație (!) și Universitatea 
Craiova, liderul primei divizii,

FÂNUȘ NEAGU- •-

MONDIALELE DE 
HANDBAL TINERET

Sportivii români 
învingători...

re- 
a

Echipele României au 
purtat succese șl în ziua 
două a campionatelor mon
diale de handbal pentru tine
ret. Selecționata feminină a 
învins cu 12—8 echipa R. F 
a Germaniei, iar echipa mas
culină a dispus cu 13—12 de 
reprezentativa Cehoslovaciei.

au transpirat cite 120 de minute 
pînă să ajungă să înscrie cîte 
un gol unor echipe care se căz
nesc din răsputeri să rămină în 
divizia C. Adăugați la asta, go
lul dăruit de arbitrul Aurel 
Bcntu echipei lui Lereter. apoi 
presingul brăilenilor asupra Ra
pidului și n-o să vi se mai pară 
curios că Politehnica București 
a învins naționala cu 4—1. fără 
să mai punem la socoteală cele 
două goluri neacordate studen
ților pe motive necunoscute 
nouă, neinițiațilar. Federația s-a 
supărat pe ziarul nostru pentru 
cronica la meciul cu pricina, dar 
zău. n-are rost : Și antrenorii 
și selecționabllli vor incasa ba
nii pentru o zi 
indemnizația de

In clădirea de 
centrul Bucureștilor purtind nu
mele unul filozof, se cheltuiesc 
tone de hîrtie pentru rapoarte 
sforăitoare și directive și para- 
dlrective adresate cluburilor — 
dar unde-s rezultatele ? La tele
viziune. la radio și in presă, 
specialiștii fotbalului nostru (pe 
ce criterii e declarat cineva spe
cialist in fotbal, mie unul imi 
este complet necunoscut) ne asi
gură, de flecare dată, că sîntem 
în real progres și că lucrurile, 
dacă nu merg chiar foarte bine 
merg destul de bine și că în cu- 
rtnd vor merge excelent. Zilele 
trecute, minat de o idee năstruș
nică, am luat colecțiile princi
palelor ziare, pe ultimii cinci 
ani. și-am recitit declarațiile 
antrenorilor la sfîrșitul fiecărui 
Campionat. Toți, absolut toți, 
spun de fiecare dată același lu
cru. care sună așa : „Campiona
tul de anul acesta s-a situat la 
o treaptă superioară campio
natului din anul trecut". Ca să 
vezi minune ! In cinci ani, noi 
am parcurs in fotbal cinci trep
te superioare. Toate bătute ln 
argint... și potcovite cu elimina-

de lucru, plus 
lot.

pe strada din

rea noastrâ din toate marile 
competiții. Care-s treptele alea, 
domnilor specialiști ? Dac-ar fi 
să iau de bune cele spuse de 
dumneavoastră (ți de data aceas
ta nu mi veți putea acuza 
întorc cuvintele cum 
mie, fiindcă ce-ați 
stă scris negru pe 
însemna că ne aflăm 
proape de vîrful piramidei, dacă 
nu vom fi făcut chiar șl vreo 
cinci pași mai sus de vîrf ți ne 
apropiem, plutind, de fața cea
laltă a lunii, aia nevăzută ți ne
pipăită. Cele cinci trepte (ți-o 
să vedeți cum o să se adauge ți 
a șasea, pentru că ceea ce zic eu 
alei, se uită plnă-n iunie) stau 
înfipte într-un morman de vor
be goale.

In acest noian de amărăciune, 
doar două echipe de A (două din 
paisprezece !) — Dinamo Bucu
rești ți Progresul — au clțtigat 
fără drept de apel. După cum 
transmit corespondenții de pre
să. atît băieții din Ștefan cel 
Mare, cit ți cel din strada dr. 
Staieovici. au oferit spectacole 
plăcute publicului din provincie. 
Singurele vețti reconfortante.

Să nu uităm : sincere felicitări 
echipelor de categorie inferioa
ră. care s-au bătut cu multă am
biție pentru victorie. Sperăm că 
lecția servită de ele „marilor 
răsfățat!" nu va fi uitată repe
de. Vreau să spun că dacă m-aț 
numi Adamache, Ivăncescu, 
Gane sau Goran (pe marele 
maestru de ceremonii Silviu 
Pioiețteanu îl știu învățat cu 
dirvala și nu-1 mai pomenesc) 
nu m-aș arăta ziua pe o stradă 
din Brașov, cel puțin două luni 
de acum înainte. M-aș tot duce 
de la Fălticeni, pe vale spre Ră- 
dășeni, unde-s merele frumoase, 
aș intra-n Dumbrava minunată 
și mi-aș pune pe cap cenușa pe 
care-o purta la ea duduca Lizu- 
ca și m-aș tot gindi la Oșlobanu 
de la școala de catlhețl din Făl
ticeni, și-aș tot zice : ca la noi, 
la nimenea.

că 
îmi place 
spus dv, 
alb), ar 

foarte a-

ln cursă, crosiștii juniori

M. Alexandru șl 
E. Mihalca— 
campioane 

Internaționale 
ale Angliei

Participînd la campionate
le internaționale de tenis de 
masă ale Angliei (desfășura
te în localitatea Brighton), 
Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au cîștigat proba de 
dublu femei, învingînd în fi
nală cu 3—0 (21—7, 21—19, 
21—18) perechea Eva Koc- 
zian, Erszebet Jurik (Unga
ria). în semifinale, sportivele 
române au eliminat cu 3—0 
(22—20, 21—18, 21—16) cu
plul Diana Rowe Scholer, 
Agnes Simon (R.F.G.).

Astăzi, încheiem dezbaterile 
organizate în legătură cu car
tea sportivă. Înainte însă, de 
concluziile noastre, dăm cuvin- 
tul principalului factor : Edi
tura U.C.F.S. — reprezentată 
prin tov. Ion Simion, redactor 
șef, care a avut amabilitatea să 
ne răspundă la cîteva între
bări.

— Probabil ca aveți 
unele păreri, opinii în 
legătură cu dezbaterea 
organizată de ziarul nos
tru.

— împărtășesc pe deplin o- 
portunitatea și necesitatea unei 
asemenea dezbateri. Colectivul 
editurii noastre a analizat cu 
atenție discuțiile din jurul me
sei rotunde a „Scînteii tinere
tului", intervențiile, nu de 
puține ori critice, la adresa 
editurii, și nu în mod nejusti
ficat ; împărtășim o serie de 
puncte de vedere, de păreri, 
am reținut numeroase propu
neri și sugestii care ni s-au 
făcut în modul cel mai sincer 
cu putință;

—Acesta a fost și 
scopul punerii în discu- 
cuție a problemei curții 
sportive. să vedem ce 
s-a realizat mai impor
tant în acest domeniu 
pînă în prezent, dar mai 
ales ce trebuie făcut 
pentru a asigura o pre
zență și o permanență 
vizibilă a literaturii 
sportive, cu deosebire, in 
viața tinerei generații.

— Aș dori sâ amintesc unele 
realizări mai recente ale anu
lui 1966, pe care le socotesc 
departe de ceea ce ar trebui să 
fie. Cu toate că sîntem o edi
tură departamentală, cu un 
plan aprobat de conducerea 
U.C.F.S., redus ca număr de ti
tluri și coli (21 titluri, 200 coli 
în 1965. și cca. 400 coli edito
riale în 1966) în care întîieta- 
tea o au lucrările de specia
litate care dezbat probleme le
gate de ramurile sportive la 
care am obținut rezultate de 
prestigiu pe tărîm internațio
nal, menționăm că în preocu
parea noastră a existat și gri
ja pentru tipărirea unor cărți 
de beletristică sportivă. In 
această privință am reținut din 
dezbateri mai multe propuneri. 
Astfel în viitor un accent și 
mai mare vom pune pe 
lucrările de istorie și enci
clopedie 'a sportului, biogra
fiile unor mari sportivi români

CE VOM
CITI IN 67

și dă peste Iiolare, romane cu 
personaje și teme 
marilor vedete ale 
ringului, pistelor de 
zinelor etc.

Dar să revenim.
1966, Editura U.C.F.S. a oferit 
iubitorilor de sport din țara 
noastră o gamă variată de lu
crări tehnice și metodice, cărți 
de popularizare, reportaje și 
de turism. Dintre cele care 
s-au impus atît ca tematică și 
conținut cît și ca realizare ar
tistică sau științifică, sistema
tizare a materialului, origina
litate și utilizare practică și 
actualitatea problemelor, pot 
fi citate : „Handbal în 7“ ed. a 
Il-a de 1. Kunst-Ghermănes- 
cu, „Probleme noi in pregă
tirea sportivilor", „Antrena
ment, exerciții, jocuri", „Jocuri 
pentru copii și tineret", 
„Pregătirea psihologică pen
tru concurs" de M. Epu- 
ran, „Teoria modernă a deschi
derilor în șah" de V. Ciocîltea 
și S. Samarian, „Finala se 
joacă astăzi" și „World Cup 
’66" de I. Chirilă.

— în această oră a bi
lanțului — avînd in ve
dere sutele de mit de ci
titori al unei asemenea 
literaturi, diversitatea 
problemelor ridicate de 
mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport, opor
tunitatea unor cărți 
beletristică sportivă 
caracter 
tabloul 
dv. nit 
slonant, 
satisfăcător. Dar, poate 
nit aduce ceasul, ce adu
ce anul... în curs. 1967 ?

— Dincolo de invitația sub- 
înțeleasă de prezentare a pla
nului editorial pe '67, rețin a- 
precierile cu privire la goluri
le existente în activitatea edi
turii noastre care se datoresc 
și unor cauze obiective ce țin 
de capacitatea redusă a editu
rii, de lipsa unor posibilități și 
mijloace materiale. Dar să re
venim la planul pe 1967.

din viața 
gazonului, 
zgură, ba-

în anul

educativ 
prezentat 
este 
nici

de
cu

de 
tmpre- 
mâcar

Luptătorii români 
victorioși la 

concursul 
din Polonia

Pentru acest an au fost se
lectate, din propunerile primi
te din partea cadrelor Institu
tului de cultură fizică și Insti
tutului pedagogic, a cabinete
lor metodice din principalele 
centre cu tradiție în activita
tea sportivă, a federațiilor 
U.C.F.S. și a diferiților autori, 
un număr de 60 de titluri, în* 
sumînd cca. 600 de coli, depâ- 
șindu-se cu 50 la sută cifrele 
de plan ale anului 1966. Din 
planul de apariții desprindem 
titlurile : „Caiac-canoe“, de an
trenorii emeriti R. Huțâri și N. 
Navasart, „Rugbi : tehnica și 
tactica jocului", „Jocul de vo
lei", „Fotbal ; Probleme de jod 
și antrenament", „Schi : tehni
ca și metodica învățării", „Pro
bleme actuale ale pregătirii 
sportivilor", „Conținutul și me
todica antrenamentului 
tiv contemporan". Din
de lucrări de tehnică și meto
dică citez : „Munca educativă

spor- 
grupa

in asociații și cluburi sporti
ve", „Organizarea activității 
sportive și turistice în rîndul 
elevilor și studenților". Din 
seria : „în ajutorul asociații
lor sportive", menționăm „Din 
istoricul sporturilor din Româ
nia", „File dirt istoria boxului 
românesc", „De la poalele Cor- 
dilierilor pe malul Tamisei". 
Planurile anilor 1967—1970 
prevăd intensificarea tipăririi 
de beletristică și, în special, a 
unui număr sporit de lucrări 
cuprinzînd biografiile unor 
sportivi fruntași români și 
străini : Iolanda Balaș, Aurel 
Vernescu, Titus Ozon, Ion Mo- 
zer, J. Anquetil, Eusebio, Pel# 
etc.

Aș profita de ocazie ca încă 
o dată și pe această cale sâ 
fac apel la scriitori cunoscuți 
pentru pasiunea lor față de 
sport ca Eugen Barbu, Con
stantin Chiriță, Al. Mirodan, 
Dan Deșliu, Fănuș Neagu, 
Ion Băieșu, Teodor Mazilu, la 
o serie de publiciști talentați 
și redactori sportivi să colabo
reze cu editură noastră, să 
scrie lucrări cu temă sportivă.

în ceea ce privește colecti
vul editorial, vreau să vă 
asigur că vom depune toate 
eforturile pentru a rezolva 
cît mai multe din propunerile 
și sugestiile valoroase expri
mate în dezbaterile despre 
cartea sportivă susținute de 
ziarul dumneavoastră.

VASILE CABULEA

Concursul internațional de 
fripte greco-romane desfășu
rat în Polonia s-a încheiat cu 
victoria echipei României, Ur
mată de selecționata tării 
gazdă și reprezentativa Sue
diei. In ultima etapă, desfă
șurată în orașul Radom, se
lecționata română a încins cu 
Scorul categoric de. 7—1 echi
pa Suediei. Luptătorii români 
Stoiciu și Baciu au repurtat 
victorii prin tuș.

ÎNOTĂTORI
ROMÂNI

LA BREMEN
ln concursul de la 

Bremen, după victo
ria obținută în proba 
dâ 100 m spate, îno- 
tătoarea română Cris
tina Balaban a luat 
startul și în cursa de 
200 m spate, clasîn- 
dif-se pe locul trei, 
cu timpul de 2’31” 
8/10 (nou record ro
mân în bazin de 25 
m). Locul întîi a re
venit sportivei sovie
tice Tatiana Savelie
va în 2’3O”6T0, iar 
locul doi olandezei 
Sikkens — 2’31”3T0.

X

• ••

ROMA,

ORELE

Garnituri de tren oprite în gara Termini, In timpul 
unei greve. In prim plan ; un pichet de greviști

la căile ferate, 
liniile, trenurile 
încremenite mi- 

l grevei 
ore. Clftca din-

1 CĂLĂTORIND ■ PRIN IT ALTA 
L ________ ._____ _____ - —Jj

...Cei mai mulți dintre 
pasagerii din avionul de 
Roma sînt imbrăcați obiș
nuit, modest. Mulți sint în
glodarăți. Se vede că nu 
voiajează de plăcere. Sau 
poate in aceste două ore 
de zbor au prilejul să se 
închidă în ei, să se distru
gă interminabilelor solici
tări și griji cotidiene, să-și 
măsoare pe îndelete împli
nirile, dramele, perspecti
vele. Un jurnal înfățișează 
în prima pagină, zîmbind, 
chipurile a patru cunoscu
te actrițe italiene. Vecinul 
meu, un italian tînăr, înlă
tură indiferent revista. 
Nu-l interesează. Caută un 
alt ziar și se cufundă în 
rubrica de ultime știri. Ză
bovește asupra reclamelor 
care umplu literalmente 
paginile cotidienelor. Tra
versăm Alpii. Sîntem la 
8 000 metri înălțime față 
de nivelul mării. Deasupra 
norilor, soarele este strălu
citor ca într-o zi plină de 
vară. Din loc în loc, unde 
lipsesc norii, se zăresc de
parte, jos, munții intra 
care fulgeră oglinda vre
unui lac sau rîu. Roma 
ne-o vestește dunga mării 
ce pare din avion un flu
viu de lățime exagerată.

La ieșirea din aeroport, 
polițistul îtni răsfoiește cu 
atenție filele pașaportului 
vreme de cîteva minute. 
Am timp so remarc, aștep- 
tind viza, exuberanța 
care sînt întîmpinați 
către familii italienii 
torși dintr-o călătorie, 
un fel de fast casnic, 
lăgios. Simți că vor si 
transforme momentul în
tr-un eveniment de fami
lie. Rîd și vorbesc toți deo
dată, fiecare atent parcă 
numai la ce rostește el. 
Preocupat de lume, nu ob
serv la picioarele mele, 
două corcituri de căței de 
rasă, ca niște șobolani; lo
vesc pe unul, din greșală. 
Doamna care-i purta în 
lanț aurit (cred, de alamă) 
mă privește aprig. „Scuze, 
seniora ?“ (Oricum, aș in
terzice accesul doamnelor 
cu căței în sălile de aștep
tare}.

După defilarea Unor tim
pii inexpresive, cenușii, ce 
se întind ca două aripi 
prelungite și inestetic cro
ite, de o parte și de alta 
a șoselei, Roma se anunță 
prin largi străzi mărginașe, 
despărțite de terase conti
nui de pomi, lingă care 
așteaptă 
turtle" 
alături 
covor de hîrtii, cutii 
conserve. E spre seară iar 
prin cartier trec mai rar 
echipele de serviciu. Peisa
jul periferiei cam deconcer
tant anulează o parte din 
gîndurile poematice, adu
nate din obșinuitele lec
turi istorice fi literare.

Mașina trece printr-un 
cartier nou de locuințe, 
construite de stat. (Aveam 
să vizitez, mai tîrziu, la 
marginea orașului, cartiere 
întregi de pseudo-locuințe 
care mi-au amintit fotogra
fiile făcute înainte de răz
boi în cartierul Ferentari 
sau in Floreasca). Blocurile 
Poi sînt impunătoare între 
„dealurile" de moloz, ră
mase netransportate, la în
cheierea lucrărilor de con
strucții. Întinse pe frîn- 
ghii, în balcoane, sute de 
exemplare de lenjerie de 
corp (pentru a fi enumera
te ar cere modalitatea din 
schița „La Moși"), se lea
gănă sub vînttil ușor al se
rii. Imaginea, cunoscută 
din filmele neorealismu
lui italian. am reținut-o 
fără rezervele unor exi
gențe estetice. Era întru- 
totul integrată peisajului 
albastru-mohorît, dăruin- 
lu-i căldură, umanizîn- 

dti-1.
Revăd însemnările din

seara acelei zile (notate în 
drum spre Livorno) și ză
bovesc, acum, asupra su
gestivei expresii „peste 
rufe fîlfîia seara...", prelu
diu dintr-o excelentă evo
care a mahalalei hucureș- 
tene...

La ora 6 sînt în Ga>a 
Centrală, Stazione „Ter
mini", situată in mijlocul 
orașului, podoabă arhitec
turală modernă a Romei. 
Gara impresionează prin 
dimensiuni spațiale. încerc 
să mă descurc în mulți
mea de panouri -fi ghtșeuri. 
In lumina palidă a becu
rilor de neon, oamenii îmi 
par obosiți, preocupați, 
meditativi. Au întipărite 
pe fețe trăsături grave, de 
oameni pe care, viața ti 
alungă din urmă. Numai 
militarii, cu figuri de ado
lescenți, în uniforme pito
rești. trec în grupuri prin 
holul imens al gării, a- 
runcind ochiade și vorbe 
fetelor, ca de cînd e lu
mea. Aflu că spre Livorno 
(orașul în care fusesem in
vitat la un miting de soit-

parcate „Fia- 
600, numeroase, 
de un nesfirștt 

de

daritate cu Vietnamul), 
trenul va pleca abia la ora 
11 noaptea, cînd se în
cheie greva de o zi a lu
crătorilor 
Pe toate 
așteaptă încreme 
nutul de final al 
de 24 de 
tre feroviari — probabil 
mecanici de locomotive — 
discută, respirînd adine, 
nervos, fumul de țigară. 
Nervozitatea lor vizibilă 
avea să-mi fie explicată a 
doua zi de ziare din care 
am aflat că revendicărilor 
cerute nu li s-a dat decît 
o prea vagă rezolvare. In
tru în restaurantul gării 
care-ți dă impresia de pro
vizorat, cu toată dotarea 
lui modernă. Comand un 
„Capucinii" și un pahar 
de apă minerală. Mi se a- 
duc odată cu nota de 
plată, ieșită dintr-o banală 
mașină de calculat O ci
tesc : „210 lire. Dedesupt, 
cuvîntul: „GRAȚIE". De 
nenumărate ori am văzut 
pe notele de plată din mi
cile și numeroasele baruri 
acest cuvînt. Și, sincer să 
fiu, la început am încercat 
un sentiment plăcut.

Nu departe de masa mea, 
o familie. Bărbatul, în jur 
de 40 de ani, pare resem
nat, liniștit, ascultă. Femeia 
de alături vorbește într-u- 
na, mai ales imperativ, mai 
rar șoptit. își îndeamnă la 
ceva bărbatul. El ascultă, 
aprobă sau neagă, din cînd 
în cînd. parcă din confor
mism. înțeleg că e vorba 
de un serviciu, de condi
țiile de acolo, de necesita
tea de a merge. Bărbatul 
își soarbe lent cafeaua. 
Lingă piciorul mesei, doi

copii se joacă fără griji, 
tncurcînd lumea. Din cînd 
în cînd mama se oprește 
din discursul familial, in
terminabil, și-l amenință, 
de formă, pe Giovani, co
pilul cel mai mare, care 
continuă să se joace liniș
tit, intuind că părinții au 
lucruri mai serioase de, 
făcut decît să aibă grija 
lui. In local e multă gă
lăgie, mult du-te-vino, ni
meni nu pare a observa 
asta. Las hanii pe masă, 
lingă nota de plată. Ies. 
t'rivesc din holul de tre
cere al gării, prin peretele 
de geam al restaurantului 
(aici, în Roma cele mai 
multe localuri, magazine 
au cîte un perete întreg 
din sticlă; este evident 
efectul psihologic, de re
clamă al acestora). Ospă
tarul abia la două minute 
de la plecarea mea, se a- 
propie, citește nota de pla
tă. numără banii și li ba
gă plictisit în buzunar. 
Lăsasem pe masă suma e* 
xactă. Aveam să aflu re* 
pede că așa ceva tnseain*

nă a face o greșală de ne* 
iertat. La expres-barurl 
unde merge să servească 
o simpl/t cafea, fiecare ce
tățean după ce achită la 
casă, pune lingă bon, 10 
sau 50 de lire (cu 40 de 
lire se poale obține o fisă 
de telefon). Semnificația 
cuvîntului „grație" se îm
plinește astfel in sens 
dublu.

Cobor treptele care dut 
la magazinele din subso
lul gării, spre stația „Me
tropolitanului". Privesc 
vitrinele și mă obișnuiesc 
greu eu prețurile contra
dictorii. Cineva, mă opreș
te și-mi propune să cum
păr un micuț aparat de ra- 
dio-portaliv. O ocazie, mă 
avertizează. 15 000 de li
re ! 11 cercetez de comple
zență. Mă scuz. „Nu, nu 
sînt amator". Omul nu pa
re supărat. Continuă să-mi 
expună calitățile aparatu
lui. Regret că pierde timp 
dar. — cum aveam să ob
serv în zilele pe care le-am 
stat în Roma — oameni 
asemeni Iui, r.înzători am
bulanți, clandestini fac a- 
cest lucru cel puțin 10 ore 
pe zi, fără întrerupere și 
fără să obosească. Refuz, 
din nou. Supărat puțin, o- 
mul îmi mulțumește totuși 
la plecare. „Grație, senior" 
Mă rog I Privesc cîteva 
minute mai tîrziu în 
vitrina unui magazin de 
obiecte electrice și văd a- 
celaș aparat de radio, ai
doma. Citesc eticheta cu 
prețul: 10 000 de lire.
Repet în gînd. nu fără un 
dramf de satisfacție tardi
vă : „Grație, senior

NK’OLAE DR \GOȘ

SPORTUL-ATRIBUT AL TINEREȚII
niem un aspect de deosebită im
portanță și anume că în peri
oada creșterii organismului influ
ența piacticărli exercițiilor fi
zice este hotărîtoare în realiza
rea sarcinilor acestei activități. 
Aceasta pentru simplul motiv că 
dezvoltarea și consolidarea dife
ritelor aparate și sisteme ale or
ganismului se realizează în peri
oada creșterii. De aceea, activi
tatea de educație fizică și sport 
a tineretului, a elevilor și stu
denților reprezintă veriga princi
pală a sistemului nostru de edu
cație fizică, a sportului nostru 
de masă și de performanță. Este 
clar că deprinderea de a prac
tica cu regularitate și plăcere 
gimnastica de dimineață, diferite 
ramuri de sport, turismul se rea
lizează în primul rînd în timpul 
școlarizării.

Formarea și perfecționarea o- 
mului, a calităților lui intelectu
ale, fizice și morale se realizează 
în activitate, în muncă, în trăire 
intensă. în exerciții. Inerția, lipsa 
de idealuri sînt dușmanii dezvol
tării spirituale și fizice a omului.

Fericire, sănătate, satisfacții 
sînt legale nemijlocit de muncă, 
de lupta pentru binele societății 
și implicit al fiecăruia. Esența 
educației stă tot în efort și de 
aceea viața, munca, trăirile re
prezintă școala de bază a carac
terului. „Viața, spunea Romain 
Rolland, e Cartea Cărților. N-o 
citește oricine. Fiecare o poartă 
în sine, scrisă de la cea dinții 
pînă la cea din urmă pagină. 
Dar pentru a o descifra e nevoie 
ca un dascăl aspru — Experiența 
— să te învețe limba în care o 
scrisă".

EMIL GHIBU
Doctor în științe pedagogice 
vicepreședinte al Consiliului 

General al U.C.F.S.

Experiența se dobîndește în 
viață, iar viața înseamnă miș
care, activitate. îmbinarea rațio
nală a activității creierului și 
mușchilor reprezintă un aspect 
<le cea mai mare importanță în 
dezvoltarea armonioasă a omului. 
Nimeni nu se întreabă ce rol are 
sănătatea în viața noastră, deoa
rece răspunsul este prea evident. 
Nu același lucru se întîmplă cu 
rolul exercițiilor fizice, cu toate 
că și în această privință răspun
sul este tot atît de categoric : 
sănătatea fără mișcare, exercițiu

fizic, aer și soare este de necon
ceput.

In patria noastră socialistă ti
neretul, toți cetățenii au create 
condițiile pentru dezvoltarea lor 
multilaterală.

Practicarea sportului, a exerci- 
țiilor fizice reprezintă un exce
lent mijloc de odihnă și refacere, 
creează condiții obiective pentru 
însușirea mai rapidă și corectă a 
unor deprinderi necesare în pro
cesul muncii, le mărește eficiența 
prin dezvoltarea rezistenței gene
rale la efortul fizic și nervos.

Aceste constatări și concluzii 
cu privire la rolul exercițiilor fi
zice demonstrează că ele aduc o 
prețioasă contribuție la menține
rea și întărirea sănătății, la păs
trarea unei capacități sporite de 
muncă și bună dispoziție.

In același timp vrem să subli-

Cu toate acestea, unul din o- 
biectivele principale ale mișcării 
noastre de cultură fizică și sport
— cuprinderea întregului tineret
— nu se realizează peste tot în 
mod satisfăcător. Astfel într-un 
număr important de școli și facul
tăți, de asociații sportive din între
prinderi și de la sate, educația 
fizică și sportul nu-și aduc încă, 
pe măsura cerințelor actuale, con
tribuția la dezvoltarea fizică mul
tilaterală. la organizarea folosi
toare a timpului liber și la îmbu
nătățirea performanțelor spor
tive ale elevilor și studenților. 
Se poate pune întrebarea : exer
cițiile fizice sînt necesare deoa
rece contribuie la întărirea să
nătății, dar ce rost are perfor
manța spoTtivă ?

In sistemul nostru socialist de 
educație fizică performanța are 
în primul rînd o profundă rezo
nanță socială și pedagogică. 
Performanța sportivă reprezintă 
unul din criteriile obiective de 
apreciere a nivelului de pregătire 
fizică și de tărie morală a tine-

retului. de apreciere a muncii în 
acest domeniu de activitate. Ni
velul recordurilor naționale de 
astăzi, titlurile de campioni eu
ropeni, mondiali și olimpici cu
cerite de reprezentanții Româ
niei Socialiste reflectă și poten
țialul, în continuă creștere, a ti
neretului nostru. Sportul, practi
cat rațional, cu respectarea ce
rințelor științifice și educative, 
dezvoltă în același timp corpul 
și voința. Sportul dezvoltă tot
odată importante trăsături de ca
racter : fermitatea, dorința de 
depășire, perseverența, inițiativa, 
curajul.

Folosind din plin condițiile 
lot mai bune de viață și de mun
că ale tineretului nostru, avem 
datoria să ridicăm pe o treaptă 
superioară activitatea de educa
ție fizică, să introducem mai mult 
în practica sportivă datele știin
țifice, în vederea creșterii con
tribuției acestui domeniu de ac
tivitate în dezvoltarea multilate
rală a tineretului.
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Alegerile din Franța

Rezultatele primului

tur de «'
scrutin

Potrivit datelor oficiale pu
blicate luni dimineața de Mi
nisterul de Interne al Franței, 
după primul tur de scrutin al 
alegerilor legislative din 
Franța rezultatul este urmâto-i 
rul : în favoarea grupării gu
vernamentale „Comitetul de 
acțiune pentru cea de a Cincea 
Republică" au votat 8 453 512 
alegători, adică 37,75 la sută ; 
pentru Partidul Comunist 
Francez : 5 029 808 alegători,
adică 22,46 la sută; pentru 
Federația stîngii democratice 
și socialiste 4 207 166 alegători, 
adică 18,79 la sută; pentru 
Centrul Democratic : 2 864 272 
alegători, adică 12,79 la sută; 
pentru Partidul socialist uni
ficat 506 292 alegători, adică 
2,26 la sută. Restul voturilor 
au revenit altor partide și 
grupări politice. Referindu-se 
la participarea la vot, agenția 
France Presse relatează că pe 
plan național aceasta a fost de 
80,89 la sută înregistrîndu-se 
astfel un adevărat record în ce 
privește participarea la primul 
tur de scrutin al alegerilor le
gislative.

La primul tur de scrutin al 
alegerilor legislative de la 5 
martie P.C.F. a obținut în plus 
față de alegerile legislative 
din 1962 peste 1 milion de vo
turi.

Observatorii politici din 
capitala Franței apreciază că 
gruparea care a înregistrat 
pierderile cele mai mari la 
acest prim tur de scrutin este 
Centrul democratic condus de 
Lecanuet. Cît privește lista

personalităților alese, sau afla
te în balotaj aceasta nu com
portă nici o surpriză. Pînă in 
prezent din actuala echipă gu
vernamentală au fost aleși la 
primul tur de scrutin 10 mi
niștri în frunte cu premierul 
francez Georges Pompidou, alți 
7 aflîndu-se în balotaj. Dintre 
aceștia se află ministrul de ex
terne Couve de Murville, mi
nistrul armatelor Pierre Mess
mer. Au fost aleși de aseme
nea, Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C.F., Francois Bil- 
loux, membru al Biroului Poli
tic al P.C.F.. Francois Mitter
rand, președintele Federației 
stîngii democrate și socialiste, 
și alte personalități politice.

Pregătirile pentru cel de 
al doilea tur de scrutin care 
va avea loc Ia 12 martie, vor 
începe chiar de astăzi, cînd 
urmează să aibă loc o primă 
întîlnire între conducătorii Fe
derației stîngii democratice și 
socialiste cu cei ai Partidului 
Comunist Francez și ai Parti
dului Socialist Unificat, precum 
și între Partidul Comunist 
Francez și Partidul Socialist 
Unificat.

După cum se știe, între 
Federația stîngii democratice 
și socialiste și Partidul Comu
nist Francez, precum și între 
Partidul Comunist Francez și 
Partidul Socialist Unificat, au 
fost încheiate înțelegeri care 
prevăd renunțarea de către 
acestea la cel de al doilea tur 
de scrutin în favoarea candi
datului de stînga care se află 
cel mai bine situat după pri
mul tur de scrutin.

SPANIA. — Pentru a rezolva provizoriu lipsa sălilor de clasă, autoritățile municipale 
din Barcelona au pus la dispoziția școlilor un număr de tramvaie, care au fost amenajate 

pentru studiu
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Conferința arabă
in problemele

petrolului
r
în capitala Irakului au în

ceput luni lucrările celei de-a 
șasea Conferință arabe în pro
blemele petrolului. Ședința 
inaugurală a fost prezidată de 
șeful statului irakian, genera
lul Abdel Rahman Aref. Mai 
mult de 400 de specialiști din 
țările arabe participă la acea
stă reuniune. Postul de radio 
Bagdad a subliniat, într-o emi
siune dedicată acestei confe
rințe, că este pentru prima da
tă cînd o reuniune de acest 
gen are loc într-o țară arabă 
producătoare de petrol.

Sînt prezenți, de asemenea, 
și observatori ai tuturor mari
lor companii petroliere care au 
interese în Orientul Mijlociu.

Presa irakiană subliniază im
portanța reuniunii de la Da
masc datorită „circumstanțelor 
speciale în care s-a deschis". 
Criza provocată de oprirea 
transportului petrolului din 
nordul Irakului prin con
ductele ce traversează terito
riul sirian, reține, în sfîrșit, în 
mod deosebit, atenția tuturor 
specialiștilor din domeniul ex
ploatării petrolului. Anteceden
tele crizei, precum și rezolva
rea sa prin satisfacerea cerin
țelor guvernului sirian din par
tea companiei „Iraq Petro
leum" vor fi pe larg discutate, 
în afara ședințelor oficiale, de 
participanții la reuniune".

PESTE 4 500 de persoane au organi
zat duminică în Harlem, cartierul ne
grilor din New York, un miting de 
protest împotriva anulării mandatului 
de deputat al lui Adam Clayton Po
well în Camera Reprezentanților.

Pe de altă parte, anunță agențiile 
de presă, la Detroit a fost înființat un 
Comitet pentru apărarea lui Powell. 
Acest comitet a adresat un apel tutu
ror negrilor din S.U.A., în care cere 
declararea unei greve de 24 de ore în 
semn de protest împotriva acțiunilor 
de discriminare față de reprezentanții 
negrilor din Congresul american.

DOI OFIȚERI și 13 soldați din garda 
personală a sultanului Lahej-ului, mi
nistru al apărării in guvernul pretin
sei Federații a Arabiei de sud, au de
zertat, alăturîndu-se Frontului de Eli
berare a sudului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y). Aceștia au fost primiți de 
către secretarul general al F.L.O.S.Y.. 
Mackawee, care a declarat că ei vor fi 
înrolați in unitățile armate ale Fron
tului.

PE MAGISTRALA feroviară Londra 
—Edinburg, a avut loc un accident fe
roviar în urma căruia și-au găsit 
moartea 6 persoane, iar alte 15 au fost 
rănite. Accidentul s-a produs în apro
pierea unei localități aflate la 45 mile 
nord de Londra ca urmare a desprin
derii din garnitura unui tren expres, 
care circula cu 
metri pe oră, a 
s-au răsturnat.

o viteză de 130 
cinci vagoane,

Etiopiei, Haile

» peargentinieni și străini, care trăiesc 
teritoriul acestei țări, pot fi mobili
zați. Numai membrii corpului diplo
matic și militarii străini, nu vor fi 
afectați de noua lege.

Observatorii politici din capitala ar- 
gentiniană apreciază că legea promul
gată de guvern, urmărește să împie
dice Confederația Generală a Muncii 
din Argentina, să-și continue planul 
de acțiuni împotriva politicii econo
mice și sociale a guvernului.

Liderii centralelor sindicale, care 
într-o reuniune recentă ău hotărît 
continuarea programului de luptă, în 
ciuda tuturor represaliilor și amenin
țărilor autorităților, se vor întruni din 
nou pentru a aprecia situația în con
dițiile noi create.

AGENȚIA V.N.A. anunță că la 5 
martie, unitățile antiaeriene ale Arma
tei Populare Vietnameze au doborît un 
avion de recunoaștere fără pilot, care 
a pătruns în zona Hanoiului.

Acesta este al 1 705-lea avion ame
rican doborît pînă în prezent pe teri
toriul R. D. Vietnam.

kilo- 
care

UN AVION de pasageri, aparținind 
companiei americane „Lake Central 
Airlines", s-a prăbușit duminică seara 
în apropiere de localitatea Kenton 
(statul Ohio). Cele 
se aflau la bordul

Kenton
34 de persoane care 
avionului au pierit.

6 000 de delegați din

Tratativele
anglo-malteze
La Londra continuă tratati

vele dintre delegația gurvema- 
mentală a Maltei, condusă de 
premierul Borg Olivier, și de 
cea britanică, condusă de Pa
trick Gordon Walker, ministru 
fără portofoliu, în vederea gă
sirii unei formule de compro
mis care să pună capăt con
flictului anglo-maltez. Se știe 
că aceste tratative au fost în
trerupte la 3 martie la propu
nerea delegației malteze, ca 
urmare a divergențelor dintre 
cele două păr.ți.

La 4 martie, primul ministru 
al Maltei, Borg Olivier, a fost 
primit de Harold Wilson, în
tîlnire în cadrul căreia au fost 
examinate soluțiile de compro
mis, căzîndu-se totodată, de 
acord asupra reluării tratative
lor.

Ziarul „Times“ subliniază 
că tratativele au fost reluate 
într-o atmosferă de optimism,

Deschiderea
intentat lui

La tabăra militară Kokolo, si
tuată la marginea capitalei con
goleze se deschide astăzi proce
sul intentat in contumacie fostu
lui prim-ministru Moise Chombe, 
acuzat de înaltă trădare fufă de 
statul și poporul congolez. El ca 
fi judecat de Înaltul tribunal su
prem, aceeași instanță care in 
luna mai, anul trecut, a condam
nat la moarte patru miniștri 
congolezi sub acuzația similară 
de crimă împotriva Congo-ului.

Moise Chombe, au declarat 
oficialitățile de la Kinshasa nu 
este numai omul cel mai urît de 
întreaga Africă neagră ci și duș
manul numărul unu al poporului 
congolez. Ancheta privind acti
vitatea sa a fost deschisă după 
ce în sudul Franței a fost des
coperită o tabără de mercenari, 
recrutați de el și aflați în plin 
antrenament în eventualitatea 
unei lovituri de stat care l-ar pu
tea readuce în fruntea guvernu
lui de la Kinshasa. Autor al se
cesiunii katangheze și om de

ÎMPĂRATUL
ssie, care timp de patru zile s-a 
in Turcia în cadrul unei vizite oficiale, 
a părăsit Iun! 
îndreptindu-se

Sela- 
aflat

dimineața Istaribulul, 
spre Addis Abeba.

argentinian a promul-GUVERNUL
gat o nouă lege cu privire la ..apăra
rea civilă". Potrivit acestei legi, toți 
cetățenii care depășesc vîrsta de 14 ani,

APROXIMATIV _ .
peste 50 de țări vor participa la cel 
de-al VIII-lea Congres mondial al pe
trolului care va avea loc intre 2 și 8 
aprilie a.c. în capitala Mexicului. în
trunirea va fi prezidată de către pre
ședintele Consiliului permanent al 
Congresului mondial al petrolului, dr. 
Erwin Beckelman, (Germania occiden
tală). La acest congres se vor discuta 
problemele privind originea gaztilui și 
a petrolului, precum și procesele mo
derne ale petrochimiei.

Vor mai putea $. II. 1 să trimită in 1970 
un om in lună ?

Pesimism
la N. A. S. A

Datorită accidentului din 
luna ianuarie, cînd cabina 
„Apollo" s-a aprins și trei 
cosmonauți americani și-au 
pierdut viața, oficialitățile 
N.A.S.A. (Administrația na
țională pentru problemele 
aeronauticii și cercetării spa
țiului cosmic) au devenit 
pesimiste în ce privește reali
zarea obiectivului S.U.A. de 
lansare a unui om în Lună 
pînă în 1970.

Directorul N.A.S.A., James 
Webb, declară că abia după 
cîteva luni de investigații 
complete asupra accidentului 
se va putea stabili în ce măsu
ră Statele Unite își vor putea

BA TALIA
CÂRTII ALBE

Așadar, și anul acesta guvernul britanic a 
trebuit să dea tradiționala bătălie a bugetului 
militar, bătălie purtată în jurul așa-numitei 
Cărți Albe a apărării, document care este, de 
fapt, proiectul guvernamental de cheltuieli mi
litare. Cartea Albă este dată, de obicei, publici
tății cu circa două săptămîni înaintea dezba
terii ei în Camera Comunelor, pentru a se da 
posibilitatea deputaților — atît adepți cît și ad
versari — să-și pregătească luările de poziție.

Cheltuiclile prevăzute 
de Carte pentru exercițiul 
financiar 1967-1968 însu
mează 2 205 000 000 lire 
sterline, ceea ce repre
zintă o creștere de 5 la 
sută față de anul tre
cut. Se prevede, de- 
asemenea, repatrierea a 
10 000 de militari britanici 
Raționați în Malayezia (din 
totalul de 50 000), a 2 000 
de militari de la bazele 
din Cipru și în sfîrșit re
ducerea efectivelor mili
tare din Malta. în speran
ța că pînă la 1 iulie 1967 
se va ajunge la o înțele
gere cu guvernul de la 
Bonn în privința eltu- 
ielilor de întreținere a 
forțelor britanice de pe 
Rin, Cartea Albă nu 
menționează adoptarea 
vreunei măsuri 
acest sector. ( 
cum se știe, pe 
sînt staționați 51 000 
militari britanici.
50 000 de membri ai fa
miliilor acestora, plus 
34 000 de angajați civili, 
la un cost de 195 000 000 
lire sterline anual, din care 
94 000 000 lire în valută 
străină).

Din primele zile după 
publicarea Cărții Albe s-au 
făcut auzite critici pu
ternice și ele au venit din 
partea opoziției conserva
toare, pe de o parte, și din 
partea unei însemnate

in 
(După 

Rin 
de 

plus

aripi a partidului laburist, 
pe de alta. încercarea de
cisivă de for|e s-a desfă
șurat, firește, în parla
ment. Conservatorii n-au 
produs nici o surpriză. Se 
știa dinainte că ei vor cri
tica prevederile Cartei — 
ca pe orice propunere 
provenită din partea labu
riștilor — și au făcut-o 
conștiincios, dar fără să se 
prea omoare cu firea. Po
trivit agenției FRANCE 
PRESSE, purtătorii de 
cuvînt conservatori n-au 
reușit să dea impresia că 
ar fi în măsură — în ca
zul cînd ar avea prilejul
— să ofere o alternativă.

In schimb, stînga labu
ristă a adus Cărții Albe 
obiec(ii fundamentale. Ci
fra cheltuielilor — au ară
tat reprezentanții stîngii
— în loc să fie mai re
dusă e cu mult mai mare 
decît cea de anul trecut. 
Politica „la est de Suez" 
rămîne intactă, deși s-a 
prevăzut o anume reduce
re a trupelor din Malaye
zia și s-a făcut aluzie la o 
viitoare retragere (în .1980 
sau poate chiar în... 1990, 
cu toate că în urmă cu un 
an se vorbea de 1970). 
Unul dintre cei mai aspri 
critici ai programului mi
litar al lui Wilson a fost 
Cristopher Mayhew, pînă 
anul trecut ministru al 
marinei în guvernul labu-

rist și care a demisionat 
în semn de protest față de 
politica guvernamentală 
care preconiza necesitatea 
prezenței britanice „la est 
de Suez". Mayhew a insis
tat ca guvernul să-și ia 
angajamentul de a-și re
trage pînă în 1970 trupele 
din Asia.

Alți deputați au cerut 
retragerea tuturor trupelor 
britanice din străinătate, 
renunțarea la construirea 
de nave înzeslratc cu ra
chete „Polaris" precum și 
la achiziționarea de avi
oane americane „F.—111“. 
In acest scop au fost de
puse mai multe amenda
mente.

In cele din urmă Cartea 
Albă a fost aprobată cu un 
număr de 270 de voturi, 
contra 231, deci cu o ma
joritate de numai 39 votu
ri, față de majoritatea la
buristă de aproape 100 de 
voturi. Aceasta, deoarece 
un mare număr de depu- 
tați guvernamentali (aproa
pe 60) s-au abținut de la 
vot.

Abținerea a fost cu mult 
mai mare decît cea scon
tată. Și observatorii s-au 
străduit să determine ce 
semnificație și mai ales ce 
urmări poate avea „revol
ta" laburistă de săptămîna 
trecută împotriva unui 
proiect al propriului lor 
partid. „Este îndoielnic — 
scrie „LE MONDE" — 
că programele militare 
pregătite de domnul Hea
ley pentru exercițiul bu
getar 1967-1968 să fie a- 
fectate în mod serios de 
aceste peripeții parlamen
tare ; dar numărul ridicat 
de „rebeli" laburiști com
portă un serios avertisment 
pentru dl. Wilson". Mai 
întii este vorba de „auto-

ritatea morală" de care 
guvernul Wilson dispune 
încă în rîndurile deputa
ților laburiști. Premierul a 
pornit de la premiza că 
majoritatea sa de aproape 
100 de locuri asupra opo
zițiilor conservatoare și 
liberale reunite pune, 
practic, guvernul Ia adă
post de orice accident par
lamentar. De aceea — a- 
firmă specialiștii — Wil
son a acordat din ce în ce 
mai puțină atenție veleită
ților de dizidență care 
s-au manifestat în rîndu
rile partizanilor săi. La 
rîndul lor „rebelii", asigu
rați și ei că un vot ostil 
nu va duce la consecințe 
dramatice, și-au intensifi
cat tirul criticilor. Dar 
de aici a rezultat o fărî- 
mițare deloc neglijabilă 
a majorității.

Și premierul n-a negli- 
jat-o. In ședința cu parla
mentarii laburiști, ținută 
imediat după vot, Wilson 
i-a amenințat pe cei 60 de 
nesupuși că, în cazul cînd 
nu-și schimbă pozițiile, le 
va retrage candidaturile 
la viitoarele alegeri, (pre
cizând că alegerile ar pu
tea fi organizate cu anti
cipație). Fermitatea primu
lui ministru — scrie 
FRANCE PRESSE — se 
explică prin faptul că gu
vernul se pregătește pen
tru o nouă bătălie în Ca
mera Comunelor — cea 
pentru aprobarea politicii 
sale economice. In orice 
caz, arată „LE MONDE", 
premierul Wilson va tre
bui să depună eforturi 
considerabile pentru a se 
asigura pentru viitor și 
pentru a relua frînele tu
turor regimentelor sale.

ION D. GOIA

REUNIUNEA O.U.A

procesului 
Chombe

casă al companiei belgiene 
„Union Miniere du Haut Ka
tanga", care vreme de 60 de am 
a fost atotputernicul stăpîn al e- 
conomiei congoleze, Chombe nu 
a pricit cu ochi buni noile trans
formări care începeau să se 
facă simțite în ultima vreme la 
Kinshasa. Lupta guvernului Mo
butu pentru cucerirea și conso
lidarea independenței economice 
a țării a lovit, totodată, și în in
teresele lui „Union Miniere". 
Susținut de cercurile financiare 
belgiene, Chombe a început o 
intensă campanie de recrutare a 
mercenarilor pentru a-l răsturna 
pe Mobutu. Faptul a determinat 
autoritățile de la Kinshasa să 
ceară guvernului belgian extră
darea lui Chombe, care a fost si
lit să se refugieze la Madrid 
unde se află și în prezent.

După cum arată observatorii 
din Kinshasa, el va fi condam
nat in contumacie la moarte, 
sentință pe care legile țării o 
prevăd pentru trădare de patrie,

Fe șantierul de construcție a Uzinei de 
brichete din Sauliai

De-a lungul întregii săptămîni care a trecut 
reprezentanți ai celor 38 de state membre ale 
Organizației Unității Africane s-au întrunit în 
marea sală Africa Hali din capitala Etiopiei, la 
cea de-a 8-a sesiune a Consiliului ministerial al 
O.U.A. în centrul dezbaterilor reuniunii au stat 
probleme importante și 
continentului african.

de mare actualitate ale

Atenția principală a 
fost acordată crizei rho- 
desienc. Ministrul de 
externe algerian, Boute- 
flika a prezentat un 
plan în trei puncte me
nit să grăbească înlătu
rarea regimului rasist 
de la Salisbury. Potri
vit planului algerian ar 
urma să se acorde un 
sprijin financiar mai 
larg mișcării de elibe. 
rare națională din Rho
desia, să se ia măsuri 
economice mai severe 
împotriva regimului re
bel și: să se treacă chiar 
la acțiuni de forță îm
potriva guvernului mi
noritar al lui Ian Smith, 
în luările de poziție ale 
partieipanților la reu
niune s-a accentuat a- 
supra faptului că O.U.A. 
e datoare să acorde un 
sprijin sporit mișcării 
populare de eliberare a 
poporului Zimbabwe, 
căreia ii revine rolul 
principal în lupta pen-

tru înlăturarea regimu
lui rasist.
doptată în 
rhodesiană, 
propusă de
Tanzania, Algeria și Se
negal, relevă că sanc
țiunile selective adopta
te de O.N.LL împotriva 
Rhodesiei nu au dus la 
răsturnarea 
minoritar de la 
bury și accentuează ne
cesitatea folosirii forței 
împotriva regimului ra
sist. Rezoluția sublinia
ză că e necesar ca Ma
rea Britanie să foloseas
că forța drept unic mij
loc eficace pentru înlă
turarea guvernului re
bel Ian Smith. Totoda
tă. membrii O.U.A. sînt 
chemați să intensifice 
ajutorul material acor
dat mișcării populare 
din Rhodesia.

Problema sporirii pe 
toate căile a sprijinului 
material ce trebuie a- 
cordat mișcării de eli

Rezoluția a- 
problema 
rezoluție 
Zambia,

guvernului 
Salis-

I

berare din toate terito
riile încă neeliberate de 
pe continentul african 
a constituit, de altfel, o 
temă centrală a dezba
terilor Consiliului mi
nisterial. Atenția prin
cipală a fost acordată 
în acest domeniu, nece
sității sporirii ajutoru
lui destinat mișcărilor 
de eliberare națională 
din teritoriile portu
gheze. A fost consem
nată, de asemenea, im
portanța intensificării 
sprijinului dat luptei 
pentru eliberarea Afri
cii de sud-vest, unde 
patrioții iși desfășoară 
acțiunile în condițiile 
de teroare impuse de 
autoritățile rasiste din 
Republica Sud-Afri- 
cană.

Din întreaga desfășu
rare a reuniunii O.U.A. 
de la Addis Abeba, ca 
și din desfășurarea re
centei conferințe de la 
Kinshasa a reprezentan
ților celor zece state 
din Africa orientală și 
centrală, s-a desprins 
pregnant ca o trăsătură 
notabilă hotărîrea una
nimă a popoarelor afri
cane de a consolida in
dependența lor, de a li
chida în cel mai scurt 
timp posibil rămășițele

I

I
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menține planul inițial de 
lansare a unui om în Lună. 
Un alt membru al conducerii 
N.A.S.A., George Muller, apre
ciază că programul cosmic 
pînă în 1970 nu a eliminat 
aselenizarea în termenul sta
bilit a unui american „dar 
șansele s-au redus". Nici măcar 
primul zbor pe o orbită în 
jurul Pămîntului cu o navă 
„Apollo" nu va avea loc, pro
babil, pînă la sfîrșitul acestui 
an, așa cum se stabilise, 
declară Robert Seamans, di
rector adjunct al N.A.S.A. Toți 
cei trei reprezentanți ai 
N.A.S.A. au subliniat în decla
rațiile lor făcute în fața mem
brilor Comitetului senatorial 
pentru aeronautică și spațiul 
cosmic necesitatea de a se 
trece imediat la folosirea în 

/locul oxigenului a unor gaze 
care să excludă posibilitatea 
aprinderilor. în acest scop, 
sînt necesare sume suplimen
tare destinate cercetărilor și 
întocmirii de noi proiecte. De 
aceea, reprezentanții N.A.S.A. 
s-au pronunțat împotriva re
ducerii fondurilor destinate 
cercetărilor 
cheltuielilor 
războiul din

spațiale 
sporite 

Vietnam.

datorită 
pentru

FRANȚA. — Celebra Catedra
lă din Rouen

Senatori americani

asupririi coloniale în 
Africa. Deși în cadrul 
O.U.A. nu lipsesc păre
rile divergente (e și fi
resc, de altfel, ca 38 de 
state independente să 
nu aibă aceleași vederi 
politice în toate proble
mele), atunci cînd este 
vorba de chestiunile 
majore, de interes co
mun, se realizează o po
ziție comună. Asemenea 
obiective ca : necesita
tea intensificării luptei 
împotriva colonialismu
lui și neocolonialismu- 
lui, mobilizarea efortu
rilor materiale, morale 
și politice pentru pro
movarea independenței 
tuturor teritoriilor afla
te încă sub dominația 
colonialistă, demascarea 
regimului ultrarasist de 
la Pretoria și condam
narea virulentă a 
apartheidului intruncsc 
consensul unanim al ță
rilor africane. Tocmai 
această manifestare a 
unității statelor africa- 

probleme esen- 
continentului 
fi subliniată 
în revistă a 

ministeriale

ne în 
țiale ale 
se cere a 
la trecerea 
reuniunii 
O.U.A. încheiată sîmbă- 
tâ in capitala etiopiana.

EM. RUCAR

cer reglementarea 
pașnică a conflictului

vietnamez

Mike Mansfield, liderul majo
rității democrate din Senatul a- 
merican, și senatorul Charles 
Percy, republican din 
statului Illinois, s-au 
în cadrul unor interviuri acorda
te televiziunii americane pentru 
încetarea tuturor operațiunilor 
în Vietnam. Declarațiile lor sint 
interpretate ca sprijinind decla
rația făcută recent în Senat de 
către senatorul Robert Kennedy 
care a cerut încetarea bombar
damentelor americane asupra 
R. D. Vietnam, ca un prim pas 
spre reglementarea pașnică a 
conflictului vietnamez. „Aș mer
ge mai departe, a spus Man
sfield, propunînd să înceteze fo
cul în Vietnam și să se pună 
capăt acțiunilor pe uscat, pe 
mare, în aer ceea ce va include 
și bombardamentele". O 
de încetare a focului va 
să se producă „în toate 
n>le și din partea tuturor 
lor implicate". Mansfield 
elarat că

partea 
declarat,

astfel 
trebui 
regiu- 
forțe- 
a de- 

„ar fi fost bine ca o 
astfel de propunere să vină din 
partea președintelui Johnson". 
Senatorul Percy, întrebat ce pă
rere are în legătură cu propune
rea lui Mansfield, s-a declarat 
întrutotul de acord eu acesta.


