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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Întreprinderea pentru raționa
lizarea și modernizarea insta
lațiilor energetice. Se verifică 
una din centralele telefonice 

manuale

Foto : AGERPRES

fcAZĂ PENTRU PRELUCRAREA/
FRUCTELOR DE PĂDURE
ORADEA (de la coresponden

tul nostru).
Pentru valorificarea fructelor 

de pădure din regiunea Crișana, 
în localitatea Oșorhei de lingă 
Oradea a început construirea 
unei baze de prelucrare dotată cu 
instalații moderne. Aici se vor 
putea valorifica la un nivel cali
tativ superior 1000 de tone 
ciuperci, smeură, afine, mure și 
alte fructe de pădure. Construc
ția va fi dată în folosință pînă 
la sfîrșitul acestui an.
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TINEREȚE - 
VlRSTA ȚĂRII"
rr

A

In cinstea aniversării a 45 de ani de la crearea Uniu
nii Tineretului Comunist, ziarul „Scînteia tineretului" 
organizează un concurs de poezie intitulat „TINEREȚE 
— VÎRSTA ȚĂRII", deschis tuturor celor ce doresc să 
participe, creatorilor amatori, cît și membrilor Uniunii 
Scriitorilor.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL

• PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

întreprinderea de poduri metalice și 
prefabricate din beton Pitești este a 10-a 
unitate din regiunea Argeș care a înde
plinit înainte de termen planul tri
mestrial. Pînă la sfîrșitul trimestrului 
se estimează depășirea producției globale 
cu 1 200 000 Iei, iar producția marfă cu 
900 000 lei.

Vor fi date în plus 100 tone construc
ții metalice, 3 schele metalice, 4 poduri 
rulante.

• GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

Stația de sortare a minereului din 
Galați este prima unitate industrială din 
această regiune care și-a îndeplinit îna
inte de termen planul trimestrial. Pînă 
în data de 25 martie colectivul de 
muncă al stației a realizat o depășire de 
9 la sută atît la producția globală cit 
și la indicatorul producția marfă. In 
această perioadă productivitatea muncii 
a înregistrat o creștere de aproape II 
la sută. Folosind la maximum instala
țiile automate de transbord, organizînd 
judicios circulația feroviară internă,

precum și operativitatea în 
diției, sortatorii de minereu 
jat ca pînă la 31 martie de Ia Galați 
să mai fie expediată in plus furnalelor 
patriei o cantitate de peste 10 000 tone 
minereu.

• ORADEA (de la corespondentul 
nostru).

Fabrica de produse chimice „Sinteza" 
din Oradea, a raportat zilele acestea 
îndeplinirea planului trimestrial. Prin
tre altele, chimiștii de aici au livrat în 
plus, pentru export, acid acetil salicilic 
și benzolat de sodiu farmaceutic în 
valoare de 400 000 lei.

ziua expe- 
s-au anga-

Concursul își propune să stimuleze și să valorifice crea
ția literară inspirată de trecutul de luptă a partidului, al or
ganizației noastre revoluționare de tineret, munca entuzia
stă a constructorilor socialismului, să reflecte in profttnzime 
spiritul epocii contemporane, idealurile 
tului nostru.

și năzuințele tinere-

Concursul se va desfășura între 1
Cele mai bune poezii vor fi publicate

„Lucrările vor fi expediate pe adresa : „SClNTEIA TINE
RETULUI", Piața Scînteii, București, cu mențiunea : Pentru 
concursul „TINEREȚE — VlRSTA ȚARII".

Se vor acorda următoarele premii :

aprilie—1 mai 1967. 
periodic în ziar.

i

Premiul I 2 000 lei
Premiul II 1000 lei
Premiul III 700 lei
Trei mențiuni a 500 lei fiecare

STUDENTUL
PRACTICANT

PUNCTE

TRIMESTRIAL

s
Construcții noi in orașul Suceava

inițiative ale constructorilor ieșeni

Va fi terminat un nou proiect... La plan
șetă — tinărul 
Institutul de 
instalații din 

mașini

inginer Eugen Platon de la 
Proiectări pentru uzine și 
industria construcțiilor de 
(I.P.C.M.) București

FOTO : O. PLECAN
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BATRIN
de Rusalin Murețan

Tare rău îmi pare că în co
muna Oprișoru, raionul Vinju 
Mare nu l-am mai întîlnit pe 
președintele cooperativei agri
cole de acum cinci ani, Nico- 
lae Vilcea. îmi pare rău fiind
că acum cinci ani, cînd am 
scris primul reportaj despre 
această cooperativă agricolă, 
publicat în ziarul „Înainte" 
din Craiova, aproape ne îm
prietenisem, eram cam de a- 
ceeași virstă. Nicolae Vilcea 
avea pe atunci 28 de ani și era 
președinte, acum e și mai tî- 
năr... e student la zi, urmează 
cursurile facultății de agricul
tură din Craiova. Lucrul acesta 
mi s-a părut nu ieșit din co
mun, ci puțin ciudat, Vilcea 
nu-mi pomenise niciodată des
pre visul acesta al său de a 
deveni inginer agronom; pe
semne însă că dragostea sa 
pentru „arta cultivării pămîn- 
tului", cum spunea el, l-a cap
tivat, l-a determinat să ia mă
suri cu el însuși. Competența 
este ' '
bilă 
lui.
4 375 
Oprișorului 
de noua lui meserie 
ner, și el, legat trup 
de cooperativă, îi va 
rat totdeauna. Vestea 
municat-o Dolea Ion, secretar 
al comitetului de partid din

un bun de preț, insepara- 
și de munca agricultoru- 
Sint convins că cele 

hectare arabile ale 
vor avea nevoie 

de ingi- 
și suflet 
fi alătu- 
mi-a co-

comună, pe care îl cunosc din 
aceeași perioadă. „Vă aduceți 
aminte, îmi spune el, acum 
cinci ani eram deabia la înce
put. Ne lipseau multe. Fondul 
nostru de bază era de 2 113 676 
lei, cooperativa avea un auto
camion, valoarea zilei-muncă 
ajunsese la 11 lei. Vi se păreau 
pe atunci fapte demne de lite
ra ziarului. Iată însă că azi 
fondul de bază a crescut de 
trei ori, iar averea obștească 
are acum valoarea de 12 000 000 
lei; avem cinci autocamioane.

— Eu mă bazez pe tineret — 
completează noul președinte al 
cooperativei, tovarășul Nicolae 
Predi, el însuși tinăr. Aproape 
că nu există sector de activita
te in care tineretul să nu-și a- 
ducă din plin contribuția. De 
fapt, sînt aceeași tineri pe care 
i-ați cunoscut acum cinci ani. 
Pe vremea aceea eram briga
dier, munceam în mijlocul ti
nerilor din comună. Ii mai ți
neți minte ? Discutind cu doi 
tineri entuziaști, soții Truia — 
ea ingineră zootehnist, el ingi
ner agronom și secretar al co
mitetului U.T.C. din cooperati
vă — am aflat că mulți dintre 
tinerii de acum cinci ani, per
severând in completarea cunoș
tințelor lor, au devenit piloni de 
bază în activitatea cooperativei

(Continuare in pag. a II-a)

Prof. dr. înq.
Gheorqhe Nlțescu 

rectorul Institutului politehnic 
din Brașov

Pomind de la sarcinile de 
mare răspundere pe care Con
gresul al IX-lea al P.C.R. le-a 
trasat industriei noastre, școala 
superioară tehnică, ca și întregul 
învățămint superior, își sporește 
preocuparea de a da uzinelor — 
care cunosc astăzi un rapid pro
ces de modernizare — cadre cu 
o pregătire tehnică, științifică și 
practică în concordanță cu acest 
proces. Strădania de a contura 
mai bine, de a corela perfect 
pregătirea teoretică de înalt ni
vel a studenților cu cea practică, 
realizată în condițiile unei indus
trii moderne, ne preocupă în 
mod deosebit.

Cei mai mulți dintre studen
ții noștri vin direct din liceu, 
fără a fi trecut prin producție. 
Pentru ei practica capătă o im
portanță foarte mare. Susțin și 
eu propunerea că studentul tre
buie să fie antrenat să lucreze 
efectiv în producție în perioa
dele de practică. Pentru reali
zarea acestui obiectiv, cred că ar 
trebui să dezvoltăm colaborarea 
cu întreprinderile și ministerele 
tutelare, să stabilim concret: 
unde, cînd și cum pot lucra stu
denții. Așa cum se desfășoară în 
prezent practica în producție — 
mă refer la tendința de a aglo
mera cu studenți praclîcanți uzi*

(Continuare in pag. a V-a)

Iulian 
Cazacu 

inginer șef al Uzinelor 
„Tractorul" din Brașov

Ne bucură faptul că în ultima 
creme s-au inițiat numeroase dis
cuții, s-au făcut investigații me
nite să dezvăluie experiența cea 
mai bună, formele cele mai efi
ciente de practică, observații 
privitoare la deficiențele — încă 
numeroase — care stăruie în 
conceperea și desfășurarea prac
ticii. Este o măsură care va con
tribui, fără îndoială, la perfec
ționarea procesului pregătirii 
practice a studenților.

Practica în producție continuă 
să aibă un caracter informativ, 
studentul practicant mai este 
încă un turist prin uzină. Sînt de 
părere că singura cale către rea
lizarea unui deziderat des formu
lat — scurtarea perioadei de a- 
comodare a tînărului absolvent 
cu sarcinile sale inginerești la 
intrarea în uzină, scurtarea sta- 
giaturii, de fapt — este creșterea 
gradului de eficiență a practicii 
în producție a studenților.

De aceea, cred că reducerea 
numărului de studenți-practicanți 
într-o uzină trebuie să fie urmată 
de elaborarea unor programe de 
practică legate direct de specifi
cul întreprinderii unde se efec
tuează practica, programe care 
să fie îmbunătățite în fiecare an 
cu ceea ce ridică nou uzina res
pectivă. Prin astfel de programe

(Continuare in pag. a V-a)

IAȘI (de la cores
pondentul nostru)

Munca de fiecare 
zi a constructorilor 
din cadrul Șantie
rului 204 instalații și 
montaj Iași i-a dus 
pe aceștia la conclu
zia că procesul teh
nologic al lucrărilor 
pe care le execută 
poate fi in mod sub
stanțial îmbunătățit.

Astfel, în urma ex
perimentării practi
ce a unor inițiative 
s-a luat hotărîrea 
ca toate instalațiile 
electrice, sanitare, 
de încălzire centrală, 
cit și cele de aeri
sire și desprăfuire 
să se prefabrice pe 
ansamble' in atelie
rul centralizat din 
Iași și apoi să fie

transportate pe șan- 
tire pentru montaj. 
Valorificarea aces
tei inițiative asigu
ră condiții mult mai 
bune de executare 
a lucrărilor, duce la 
o creștere cu peste 
12 la sută a produc
tivității muncii și 
la o reducere consi
derabilă a prețului 
de cost.

cadran'

Gestul
auto
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DE CE LIPSEȘTE ARTA POPULARA
DIN PRODUCȚIA DE ARTIZANAT ?
de

Paul
Petrescu

secretar științific

al Institutului
de Istoria Artei
al Academiei

Artizanatul, prin multi
plele sale implicații, a de
pășit, în momentul de față 
cadrul dezbaterilor teore
tico de coloratură estetică 
și a devenit o chestiune de 
acut interes național. Nu 
este vorba doar de faptul 
economic, desigur impor
tant, definit de termenii 
„ce și cît producem" și 
„cît și cum vinderi", ci și 
de legitimitatea întrebări
lor majore : „cum produ
cem" și „cum ne re pre
zintă" pe noi, românii, 
ceea ce producem. La a- 
ceste întrebări nu se poa-

te răspunde cu veșnicul 
argument al „rentabilită
ții". Negoț cu adevărat 
rentabil și pe durată lun
gă nu se poate face decît 
cu o marfă de calitate, 
dacă e să vorbim în ter
menii dragi merceologilor.

Un raid înlesnit de 
redacția „Scînteii ti
neretului" în cîteva din 
marile magazine de artiza
nat din București, ne-a 
repus în contact cu o pro
blemă pe care o știam și 
pe care încercam să o uit 
cu speranța că, încet, în
cet, ceva se va schimba

în acest domeniu. Maga
zine mari, 
pretenții de 
întîmpinat 
doldora de :
te de lemn strunjit și lă
cuit, cu o producție de 
ceramică neagră imposi
bil de definit de unde 
vine, cu zeci și zeci de o- 
biecte ce păreau a fi re
aduse, pe o cale de-a 
dreptul fantastică din re
cuzita prăfuită a interioa
relor de odinioară. Le 
credeam moarte și pierite 
pentru totdeauna, iar ele 
stăteau liniștite și parcă

spațioase, cu 
i lux, ne-au 

cu rafturile 
sute de obiec-

șirete, sub galantarele lu
citoare aduse din mahala
le și bîlciuri, sub cristalele 
strălucitoare din magazine
le Capitalei noastre. De 
necrezut. O producție e- 
normă de prost gust care 
nu mai afectează reputația 
proprietarului de dughea
nă de altă dată, care putea 
vinde orice sub lozinca 
„bani să iasă". Această 
producție ne vizează pe 
fiecare dintre noi și, mai 
grav, țara întreagă. Țara 
căreia i-a fost oferită o 
sală întreagă, acum cîteva 
luni, la marele muzeu al

Culturilor din Ciudad de 
Mexico, țara care a repur
tat succese de inegalabilă 
strălucire la toate expozi
țiile de artă populară de 
pe mapamond, țara care 
este o vatră de cultură și 
civilizație milenară pe pă- 
mîntul bătrînei Europe. 
Țara care are azi, în plină 
înflorire industrială, 
de meșteri talentați 
toate ramurile unei 
populare de străveche tra
diție, această țară vinde

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Dacă simțul critic, 

facultate dintotdeauna o- 
menească ține mal ales 
de natura intelectuală, în 
schimb gestul autocritic, 
exercitarea asupra pro
priei tale persoane a o- 
chlului critic, indică di
mensiunea etică, contu
rează valoarea morală, 
moralitatea oricărui om. 
Căci sinceritatea gestului 
— dincolo de puterea au- 
toscrutăril este rodul li
nei lupte interioare, din
tre simțul moral, mai 
mult sau mal puțin pre
zent în fiecare om, și re
versul deloc neglijabil al 
vanității și înfumurării, 
al orgoliului și încăpățî- 
nării.

Dacă disputa aceasta a 
fost motorul interior al 
oricărei depășiri, al per
fectibilității individuale, 
autoevaluarea lucidă și 
comunicarea opiniei fina
le celor din jur, autocri
tica, e o valoare morală

V, ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a II-a)

// /



AZI ARTICOLE • REPORTAJE® CRONICI

e • • • •

* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
4 
★ 
* 
*
* 
4 
* 
4 
* 
4 
*

FPERMANENȚAi
* ■---ii--- 1 t 1 k

■■■ Ti

Piatra teiului (Lacul de acumulare Bicaz)

CLASICILOR
Cunoscutele deficiențe în 

„planificarea" vieții muzicale 
bucureștene au redus acum, 
în a doua 
strălucirile 
minate de 
me audiții 
rea unor 
frunte ai artei interpretative 
contemporane.

Pregătirile unor turnee au 
diminuat și eforturile spre ca
litate ale unor ansambluri, fă- 
cînd uneori loc unor mani
festări improvizate, care în 
nici un caz nu pot constitui 
pilonii arcului de boltă a unei 
stagiuni de prestigiu.

Mergînd însă pe aceleași 
drumuri „bătătorite", concer
tele pe care le-am auzit săp-

parte a stagiunii, 
unor simfonice do- 
ineditul unor pri- 
sau de participa- 

reprezentanți de

tămîna trecută în sălile Ra- 
dioteleviziunii sau Ateneului 
ne-au adus luminile unor per
manențe conturîndu-ne în 
două speciale festivaluri di
mensiunile unora dintre cele 
mai caracteristice valori sim
fonice ale lui Mozart și Ceai- 
kovski.

La pupitrul orchestrei Ra- 
dioteleviziunii, Iosif Conta a 
ținut să dirijeze un program 
unitar, bine închegat de certă 
și indiscutabilă valoare artis
tică, alegîndu-și în acest scop 
prezentarea Trilogiei Simfo
nice finale a lui Mozart. Cum 
în sălile noastre de concert 
Mozart este mai rar cîntat 
decît o doresc iubitorii muzi
cii (oricare le-ar fi preferin-

țele estetice) iar, din păcate, 
interpretările nu sînt întot
deauna așa cum Mozart ar 
merita-o admirabila idee a 
acestui concert poate fi soco
tită o compensație.

Concertul a fost o demons
trație în plus a permanentei 
acestei muzici în care inge
niozitatea se îmbină cu pate
tismul, „zîmbetul" cu „lacri
ma", libertatea fanteziei cu 
rigoarea tehnicii componistice. 
Acest uimitor și unic complex 
pe care îl reprezintă Mozart 
pune în interpretare, poate 
mai subtil decît oricare alt 
compozitor, problema stilului. 
Orchestra a fost conștientă de 
dificultatea rolului ce-i revi
ne, și concentrarea sa de-a 
lungul întregii seri a fost evi
dentă. în consecință, putem 
vorbi despre un crescendo va
loric de la o simfonie la alta, 
pe măsură ce instrumentiștii 
și dirijorul pătrundeau mai în 
esența spiritului mozartian.

VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

A AVEA UN STIL DE MUNCA
INSEAMNA A CUNOAȘTE

Însemnări

LA PLENARA
COMITETULUI

REGIONAL
CRIȘANA AL U. T. C.

restituit în deplinătatea coor
donatelor sale.

S-a spus adeseori că trăsă
tura dominantă a artei lui An
tonin Ciolan este modalitatea 
în care octogenarul nostru șef 
de orchestră știe să dea me
reu un relief înnoitor tradiției, 
să ne facă să ne bucurăm de 
fiecare dată de frumusețea 
fără vîrstă a capodoperelor 
clasice.

Tălmăcindu-ne pe Ceaikov
ski, Antonin Ciolan a pătruns 
spre marile izvoare ale crea
ției, i-a estompat excesele ro
mantice, și i-a restituit . inefa
bilele pagini de frumusețe.

Ajuns la pupitru, Antonin 
Ciolan contopește valorilor ma
rii sale experiențe dirijorale, 
inalterabilului său gust stilis
tic, forța, temeritatea, pasio- 
nalitatea, într-un ciivînt, toate 
atributele unei tinereți concep
tuale fulgerător dobîndite în 
fața partiturii.

Naturalețea fluxului melodic 
al Andantelui, din versiunea 
orchestrală a Cvartetului de 
coarde, gradația pulsației rit
mice pe care o dă concertului 
lui Ceaikovski, infinitul nu
măr de nuanțe pe care le pri
mește zguduitorul motiv ce 
circulă prin toate mișcările 
Simfoniei — rămîn momente 
de neuitat pentru acei care 
au avut privilegiul de a-i re- 
asculta pe muzicienii clujeni.

Dacă Interpretării Simfoniei 
nr. 39 îi putem reproșa unele 
ezitări, celei a Simfoniei nr. 40 
tempoul ușor accelerat, în 
schimb Simfonia nr. 41 „Ju
piter", s-a impus ca una din 
realizările cele mai valoroase.

Forța bucuriei, intensitatea 
luminii degajate în capodopera 
lui Mozart și-a găsit o expri
mare de mare fidelitate.

în ultimii doi ani, Antonin 
Ciolan dirijorul încărcat cu 
glorie a șapte decenii de e- 
nergică activitate muzicală, 
este un oaspete frecvent șl 
mult așteptat al Ateneului.

Antonin Ciolan a poposit a- 
cum în București alături de 
formația muzicală care-i dato- 
rește în bună parte întregul 
prestigiu dobîndit în ultimii 
ani : Filarmonica clujeană.

Omogenitate, perfectă inte
grare stilistică, o excepțională 
știință a dozajului, permanen
ta grijă pentru o frazare ma
xim cizelată — iată cîteva 
dintre virtuțile formației clu
jene vizibile de la acest prim 
concert bucureștean în care au 
fost programate Andantele din 
Cvartetul op 11, Concertul 
pentru vioară (solist Ștefan 
Ruha) și Simfonia a V-a.

Conturînd înaltele valori 
interpretative ale colectivului- 
clujean, concertele au venit 
să demonstreze nu numai roa
dele desăvîrșitei arte pedago
gice a dirijorului ci ne-au dat 
și prilejul audierii unui festi
val în care Ceaikovski a fost
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SILVIU GAVRILA 
IOSIF SAVA

CALE LIBERĂ...
r

lor de învățămînt ale unităților 
școlare în care muncesc.

■k

în cadrul raportului ți în 
discuții s-au abordat foarte multe 
probleme — și aceasta este un 
lucru bun — dovedind preocu
pare pentru traducerea în viață a 
hotăririlor Congresului al VUI-lea 
și ale plenarei C.C. al U.T.C. 
privind îmbunătățirea activității 
U.T.C. în școli. Munca comite
tului regional U.T.C. și a orga
nelor sale în ceea ce pri
vește școlile, trebuie, după

fo
MC 
îi

părerea noastră, să cîștige 
adîncime, în competență, să 
depășească stadiul — necesar 
el, dar insuficient — al sesizării 
fenomenelor de factură pozitivă 
sau negativă. Or, pentru aceasta 
activistul U.T.C. trebuie să se 
apropie mai mult de școală, să-i 
cunoască specificul și, mai pre
sus de toate, să-și formeze com
petența de a aborda problemele 
școlii ca activist și pedagog.

Aceasta înseamnă, în fapt, 
avea un stil de muncă.

MARIETA VIDRAȘCU

— Viața extrașcolară a elevilor 
trebuie să fie adiacentă cu preo
cupările generale ale lor, aă în
tregească cunoștințele pe care 
le primesc la cursuri, să contri
buie Ia lărgirea universului lor 
spiritual — spunea în plenară 
tovarășul profesor Viorel Horj, de 
la Liceul nr. 1 din Beiuș. 
Aceasta nu înseamnă «ă le oferim 
niște prelegeri plicticoase ci, 
pornind de la propriile lor do- 
rinți, să-i invităm la manifestări 
tinerești, cu un bogat conținui 
educativ. în ceea ce privește or
ganizația U.T.C. din liceul nos
tru, și-a propus — și a realizat 
în hună măsură — un ciclu de 
activități complexe, care urmăresc 
o idee comună și care, prin 
forma lor atractivă, au cîștigat 

Am făcut 
excursii cu caracter istoric, ne-am 
oprit la monumente și locuri 

........................ ... .. memorabile; între
fast pedagogic, opinia utecișttlof, invitat în școală veterani de 
se obțin rezultate mai bune la 
învățătură și disciplină. „Dar 
toate cadrele didactice ar trebui 
să manifeste interes față de acti
vitatea U.T.C. și acest lucru este 
valabil începînd cu secția de 
învățămînt — observa domnia sa. 
în școala noastră, de pildă, fără 
o motivare serioasă profesoara, 
care era secretara comitetului 
U.T.C., a fost mutată la un alt 
liceu. Pinâ a fost ales un alt 
cadru didactic în această muncă 
a trecut destulă vreme și acest 
lucru s-a resimțit în activitatea 
organizației U.T.C.". (în plenară 
s-a arătat că procedeul de a 
muta profesorii care sînt secre
tari U.T.C. de la o școală la alta 
este vechi în orașul Oradea ; 
secția de-învățămînt nici măcar 
nu se simte obligată să infor
meze comitetul orășenesc dară
mite să-i mai ceară și încuviin
țarea).

în cadrul plenarei s-a făcut 
observația că modul defectuos în 
care funcționează uneori colabo
rarea dintre organele 
secțiile de învățămînt 
te în ultimă instanță 
Printre alte exemple a 
și acesta :

primul secretar al Comitetului 
orășenesc Oradea al U.T.C. 
activează patru profesori tineri, 
membri ai comisiei pentru pro
blemele muncii în rindurile ele
vilor. Activează e un fel de a 
spune, cel puțin in ceea ce pri
vește aportul pe care și-l aduc 
în viața organizației U.T.C. pen
tru că, aici, mai mult de jumă
tate din elevi sînt corigenți, disci
plina, comportamentul lor lasă de 
dorit.

Ideea că profesorii, cu experi
ența lor de viață, cu pregătirea 
lor pedagogică au datoria să 
sprijine mai concret activitatea 
organizațiilor U.T.C. a fost relua
tă și de alți vorbitori. Astfel, 
tovarășa Olimpia Mihălceanu, 
directoarea Liceului nr. 5 
Oradea, arăta că în clasele 
care diriginții conlucrează cu co
mitetele U.T.C., participă la 
acțiunile inițiate, stimulează,. «cp.

Bau-bau, tăticule I 
Foto : I. MARCOVICI

DAR CUI ?
GESTUL

Comitetul regional Crișana al 
U.T.C. a analizat în ultima sa 
plenară activitatea organizațiilor 
U.T.C. din școli. La dezbateri au 
participat, ca invitați, tovarăși 
profesori, directori ai unor școli, 
reprezentanți ai sfatului popular 
regional, consiliului sindical, co
mitetului de cultură și artă, di
recției regionale cinematografice 
și ai altor instituții cu care co
mitetul regional al U.T.C. cola
borează în realizarea activităților 
educative. Materialul prezentat 
și discuțiile care i-au urmat au 
înfățișat un tablou cuprinzător 
al rolului organizației U.T.C. în 
viața școlii, al aportului pe care 
și-l aduce în complexul muncii 
de educare comunistă a elevilor. 
Ne oprim însă asupra unor aspec
te care ne-au reținut mai mult 
atenția.

...La tribună un om tînăr, vor
bește despre experiența sa. Nu 
este un oratoi excelent, se vede 
de departe, că își caută cuvintele 
încercînd să selecteze gîndurile 
și faptele cele mai semnifica
tive. Asistența îl ascultă, însă, cu 
interes.

— Mi-am început munca la 
catedră — spunea Durei Tiioj — 
acum doi ani. Mi s-a repartizat 
o clasă despre care se spu
nea că este cea mai recalcitran
tă. Și am făcut cunoștință cu 
elevii ; de la început mi au apă
rut vioi, inteligenți, plini de 
inventivitate. Dar erau indisci
plinați, hotăriți să nu invețe 
decît la materiile care-i interesau. 
Mi-am dat seama că trebuie să-i. aproape nu se mai termină con- 
cunosc bine și să-i. cîjtig nu cu ’ 
vorbe mari ci. cu argwnente con
vingătoare. M-am făcut 
ignorez refuzul lor de a în
văța la obiectele de 
nu vor avea nevoie in 
fesiune ; am luat ca bază doar 
realitatea că știu ee vor să devină 
în viitor, că domeniile alese co
respund unor pasiuni și înclinații 
reale. De aici, am pornit. Prima 
oră educativă s-a intitulat „A 
visa cu ochii deschiși". A fost o 
convorbire sinceră, frumoasă, ro
mantică, dacă vreți. Dar ea le-a 
dezvăluit elevilor că știu prea 
puține lucruri despre viitoarea 
lor profesie. Și, ceea ce a fost 
esențial — nu știau că și unui 
inginer îl sînt necesare cunoștin
țe de istorie, să spunem, că tre
buie să stăpînească cel puțin o 
limbă străină, să aibă un vocabu
lar ales, bogat. Odată ajunși la 
această constatare, balanța cata
logului a început să se echili
breze. Au urmat și alte convor
biri despre viitorul lor, despre 
profesiune. Paralel am început să 
sprijin comitetul U.T.C., să-i sti
mulez inițiativa, să-l ajut să ini
țieze acțiuni de prestigiu care să 
ducă la creșterea autorității or
ganizației de bază U.T.C. Astfel 
din cei 34 de elevi (30 sint 
uteciști) 25 au medii de la 7. în 
sus".

Tovarășul Tifor — membru a) 
comitetului regional — este pro
fesor la Liceul nr. 1, din 
Oradea ; în școlile orădene acti
vează însă numeroși profesori ti
neri și învață peste 10 000 de 
elevi. Cum a fost valorificată 
această experiența sau alta, mai 
interesantă, care să se fiică simrf 
țită în atitudinea elevilor față de 
învățătură, în comportare? lor'?.

— Numai la liceul nr. 4 — 
spunea tovarășul Aurel Simuț,
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U.T.C. și 
se resim- 
în școli, 

fost oferit 
sînt școli în care

Holul ; vine 6 brigadă a comite
tului raional al U.T.C., apoi una 
a secției raionale de învățămînt, 
după .care urmează. brigăzi de la 
regiune. Fiecare desprinde alte 
concluzii, sugerează alte măsuri, 
și, din acest „lanț al slăbiciuni
lor" școlile nu se aleg practic cu 
prea mare ajutor. Nu s-ar putea 
crea brigăzi mixte, care să stu
dieze, să controleze dar, mai 
ales, să ajute la remedierea unor 
neajunsuri ?

Printre vorbitori a fost și to
varășul Lar Marțian — inspector 
șef în cadrul secției de învăță
mînt a sfatului popular regional. 
Bine informat asupra stărilor de 
lucruri din școlile regiunii, el 
a făcut observații pline de conți
nut cu privire la sistemul de 
notare, la exigența profesorilor, 
la modul în care se alcătuiesc 
clasele reale și umane, la calita
tea cunoștințelor absolvenților 
școlii generale, la limitele actua
lului regulament școlar. Obser
vațiile sale au vizat, însă, numai 
procesul instructiv și n-au contri
buit la clarificarea unor direcții 
de urmat în ceea ce privește 
sprijinul organizațiilor U.T.C. de 
către cadrele didactice pentru 
îmbunătățirea activității lot edu
cative, n-au indicat posibilitățile 
unei mai bune colaborări între 
organele U.T.C. și secțiile de în- 
vățămînt. Tn intenția plenarei — 
notabilă de altfel — a stat de la 
bun început o investigare a 
punctelor de vedere, care să se 
unească într-o acțiune unitară, 
armonios concepută, forurile a- 
mintite. Totuși, participanții la 
discuții au clarificai în mică 
măsură căile . îmbunătățirii 
laborării, ați adresat critici 
mide și . lăturalnice. Abia 
concluziile plenarei lucrurile au 
fost spuse mai răspicat.

co- 
ti- 
în

excursii am

ai mișcăriirăzboi și militând 
muncitorești, am vizionat filme și 
am citit cârti care slăveau fante 
de seamă din istoria poporului, 
s-au învățat cîntece revoluționare 
și patriotice.

O experiență asemănătoare a 
relatat și tovarășa Viorica Caba, 
secretar al Comitetului raional al 
U.T.C. Alesd, care a subliniat 
ideea că indisciplina și compor
tarea necorespunzătoare îsi fac 
cu deosebire loc în școlile în 
care organizațiile U.T.C. nu ma
nifestă inițiativă în folosirea 
timpului liber, organizează ma
nifestări șablon, care nu atrag 
elevii. Dar, din păcate, numărul 
acestora nu este de ignorat. Din 
ce cauze unele organizații 
U.T.C reușesc să atragă elevii la 
activități interesante, pe placul 
lor, iar altele bat pasul pe loc, 
nu cunosc preferințele elevilor 
și recurg la soluții care se dove
desc ineficace ?

> — Comitetele U.T.C. ale cla
selor, deci ale nucleelor unde ar 
trebui să pulseze viața de orga
nizație — a încercat să explice 
tovarășul Aurel Simut — se com
pun din elevi, deci din tineri în 
formare, lipsiți de experiență or
ganizatorică. Aici ar trebui să 
intervină rolul activistului U.T.C. 
Tată însă că activiștii, și nu 
numai ei. ci și membrii comite
tului orășenesc nu cunosc îndea
juns specificul acestor organiza
ții și. deci. în ultimă instanță, nu 
le oferă un ajutor practic. Pe de 
altă parte, activistul U.T.C. nu 
este nici în posesia unui material 
metodic ajutător, care să sinte
tizeze experiența bună. Or, 
munca educativă pe care tre
buie să o desfășoare organizația 
U.T.C. în școală nu se poate 
duce după „inspirație", trebuie 
să aibă un solid suport științific, 
pedagogic. Mi se pare că pe 
această linie am putea primi mai 
mult sprijin din partea cercetă
torilor în domeniul pedagogiei.

într-adevăr, observația tovară
șului Simut este întemeiată. Nea
junsurile din activitatea organi
zațiilor U.T.C. din școli — s-a 
arătat în plenară — se datoresc 
și modului defectuos, lipsit de 
continuitate și perspectivă, în 
care unele birouri ale comite
telor raionale și orășenești le 
îndrumă activitatea. Astfel, sînt 
frecvente cazurile în care unii 
membri ai birourilor, activiști ai 
U.T.C., deși repartizați să îndru
me munca în licee, școli profe
sionale, licee de specialitate, 
școli generale, nu se preocupă de 
pregătirea activului U.T.C. din 
școlile respective, de consoli
darea politică, organizatorică a 
fiecărei organizații de bază, de 
promovarea și statornicirea aici 
a unor tradiții proprii, de mare 
valoare educativă. S-a desprins 
ca o necesitate stringentă in
struirea periodică a activiștilor 
cu problemele specifice muncii 
în rîndurile diferitelor categorii 
de elevi, cunoașterea de către 
aceștia a programelor și planuri-

AUTOCRITICII
(Urmare din pag. I)

nouă, țlnind de coordo
natele sociale noi. socia
liste. Căci autocritica de
pășește interesul indivi
dual autoevaluării fiind 
o atitudine socială,. o 
permanentă raportare po
zitivă a felului în care 
muncești, a raporturilor 
pe care Ie stabilești cu 
colectivul din care faci 
parte. E modalitatea cea 
mal deschisă, pentru sta
bilirea racordurilor din
tre individ și colectivita
tea sa imediată. Atitudi
nea aceasta indică gradul 
de moralitate a oricărui 
om. Raporturile noi sta
tornicite de epoca noastră 
socialistă impun ca dato
rie de prestigiu cultiva
rea simțului autocritic. 
Și faptele atestă Înrădă
cinarea la noi a acestei 
modalități generoase de 
perfectibilitate individua
lă pusă in slujba progre
sului colectiv. Exercita
rea acestui simt moral 
creează o atmosferă co
lectivă sinceră, fecundă 
inițiativelor șl potrivirii 
de caractere și virtuți di
verse, ponderabile deter
minante in statornicirea 
spiritului de echipă.

Valoare morală deja 
cîștigată, gestul autocriti
cii ridică și alte proble
me In care eludarea ei de 
către unii sau excesul su
perficial al altora impun 
reabordarea problemei. 
Cu alte cuvinte, trebuie 
aruncată mănușa falsei 
autocritici inopinată pla
stic de metafora „a-și 
pune cenușă în cap" și de 
opusul ei, eludarea prin 
ricoșeu a oricărei invita
ții realiste Ia autocritică.

în toamna anului trecut, Com
binatul de cauciuc sintetic din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a primit o nouă promoție de 
muncitori ; au fost întîmpinați cu 
flori, strîngeri de mînă, li s-au 
creat condiții bune de muncă și 
viață. Acum, după mai bine de 6 
luni, majoritatea acestora lucrea
ză cu pasiune, dovedesc temei
nice cunoștințe, acumulate în 
școală și la practică.

Mai sînt însă absolvenți care 
încă din prima zi au început să 
întîrzie sau să absenteze nemoti
vat, să piardă vremea. Pentru 
abateri repetate conducerea com
binatului de cauciuc a desfăcut 
contractele de muncă ale tineri
lor Moise Nicolae, Ion Micu, 
Nicolae Cuzeli, Marin Petrică, 
Nuțu Gheorghe și Călinescu Ni
colae absolvenți ai Scolii profe
sionale de chimie din Călărași. 
S-au grăbit oare tovarășii cînd au 
luat o asemenea măsură ? Am 
cercetat faptele aici și la școala 
care i-a pregătitei putem afirma 
că măsura a fost justă.

La școală ni s-a spus : „s-au 
făcut eforturi pentru pregătirea 
unor muncitori capabili, dar au 
existat și... rebuturi". Afirmația 
e de-a dreptul uimitoare, mai 
ales atunci cînd e făcută de un 
cadru didactic. Dacă în uzine se 
iau măsuri energice pentru eli
minarea totală a rebuturilor, cum 
își poate permite să le producă 
o școală ?

Să mergem mai departe. Cei 
șase absolvenți au fost în tot 
timpul școlii indisciplinați, cori
genți, nota la purtare nu a trecut 
mai mult de 7. Chiar Ia materiile 
de bază, e vorba de acelea de care 
depindea viitoarea lor meserie, 
erau întotdeauna slab pregătiți. 
S-au făcut încercări din partea 
conducerii școlii, a organizației 
U.T.C. — toate acestea nesol- 
dîndu-se cu rezultatele scontate, 
dorite. Preocupările celor șase 
„eroi" erau cu totul altele decît 
învățătura.

Moise, Cuzeli, Micu au fost

eliminați... cu drept de reînscrie- 
re (I) ba chiar propuși pentru 
exmatriculare definitivă. Și to
tuși, iată-i pe cei șase 
absolvenți cu diplome 
muncitori în buzunar. Nu 
nevoie să tăiem firul în 
pentru a descoperi cauzele 
au generat această stare de lu
cruri. Ele sînt elementar de 
simple și de n’epermis. De fie
care dată s-a găsit cineva care 
să intervină, să facă apel la „o- 
menia“ profesorilor. Mai de voie, 
de cele măi multe ori de nevoie, I 
profesorii,’ pentru a fi „omenoși" * 
le-au dat examenele. La termina
rea celor trei ani de cursuri, to
varășii din conducerea școlii au 
Semnat certificatele de munci
tori, bucuroși că au scăpat de cei 
mai indisciplinați elevi. Ce s-a 
petrecut mai departe, cunoaștem 
din rîndurile de mai sus.

Am solicitat și părerea părinți
lor despre fiii lor. Ce fac acum ? 
Și-a găsit fiecare cîte un loc de 
muncă în întreprinderile din Că
lărași. Să-i urmărim. După trei 
zile de la angajare la întreprin
derea de prefabricate, Moise avea 
pontată o zi ; Cuzeli nici nu căl
case pe la întreprindere, Marin 
Petrică și Micu se gîndesc.... să 
se recalifice.

...Combinatul de cauciuc a avut 
și are nevoie de cadre calificate 
dar a fost pus în situația să re
nunțe la șase tineri indisciplinați. 
nepregătiți, rezultat al „omeniei" 
greșit înțeleasă în școală. Dacă 
un impiegat de mișcare ar da 
drumul unui tren pe o linie 
blocată, vă dați seama care ar 
fi urmările. Și în cazul nostru 
semaforul a fost deschis unor oa
meni necalificați, dîndu-li7se pe 
mînă Instalații moderne, care 
costă milioane. E necesar ca pe 
viitor și la Școala de chimie din 
Călărași semaforul să dea cale li
beră numai acelora ce se dove
desc capabili să stăpînească teh
nica modernă.

elevi' 
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REALITATEA UNUI VIS BĂTRÎN
(Urmare din pag. I)

agricole de producție din Opri- 
șoru.

„Oprișoru are nume de om 
— își spune părerea Do- 
lea Ion. Poate de la Oprea, 
poate de la Opriș, tn ori
ce caz strămoșul acela în
depărtat, pierdut în negura 
veacurilor 
realizările 
lui. El o fi fost cioban coboritor 
din Carpați în ritmul tinguitor 
al doinelor de jale și dor, fiii 
săi or fi ostași de-ai lui Mircea 
cel Bătrin. nepoții lui, tovarăși 
de-ai lui Tudor, o parte dintre 
strănepoți, în număr de 29. au 
fost uciși la 1907. așa cum do
vedește placa comemorativă 
din comună. Generația anilor 
noștri ridică la o treaptă nebă
nuită înainte locul comunei 
noastre în ansamblul efortului 
general spre o viață fericită".

Și într-adevăr. tinerii din 
Oprișoru acum cinci ani erau 
simpli cultivatori de pămînt, 
fără nici un fel de specializa
re. Azi toți sint absolvenți sau 
pe cale să absolve cursurile a- 
grozootehnice de trei ani. Po
pescu Constantin este azi, la 
numai 27 de ani, unul din bri
gadierii zootehnici pricepuți și

ar fi mindru de 
străstrănepoților

vicepreședinte, cu experiență 
al cooperativei.

Din tinerii de acum cinci 
ani au ieșit specialiști buni, și 
chiar dacă unii nu mai sint in 
comună poartă cu ei mîndria 
de a fi oprișeni. Din simpli 
brigadieri, tehnicieni ori con
ductori de atelaje azi, spre 
mîndria cooperativei s-au ri
dicat medici ca Ion loniță. 
Tobă Gheorghiță, ingineri ca 
horticultoarele Axinia Elena, 
Popa Aneta, judecătoarea 
Rusu Maria, studenți la dife
rite facultăți ca Ion Stănică, 
Geta Firescu, Viorel Lulea, 
Ristea Mîțu și atîția alții.

„...La 28 februarie a avut 
loc adunarea generală a orga
nizației U.T.C. din cooperati
va agricolă; cu acest prilej 
uteciștii s-au angajat să îngri
jească plantațiile de vii" — 
relatează laconic procesul ver
bal al adunării.

Acțiunea are la bază succe
sele reale obținute în ultimii 
ani în încercarea de a readu
ce vechea faimă a viilor de pe 
dealurile Aninei, distruse de 
filoxeră acum vreo sută de 
ani. tn hrisoavele domnilor 
munteni se pomenește de vi
nul din Golul-Drincii, oferit la

mesele festive acum trei-pa- 
tru sute de ani...

Inițiativa s-a bucurat de 
succes. Soții Truia, tineri ca 
Mușc Constantin, Prodan Ma
rin, Constantin Riza, Ion Tu- 
turigă, Axinia Maria, au por
nit cu mult curaj la realiza
rea acestui plan. Atunci, cu 
cîțiva ani în urmă, cînd au în
ceput, nu aveau la îndemînă 
experiența de acum. Nu aveau 
decît entuziasmul și puterea 
de muncă proprie tinereții. In 
primul rînd trebuiau produse 
milioanele de vițe necesare 
plantării. Deci, era necesară o 
pepinieră. Au apelat la „Agro- 
sem", care 
ziție altoi 
au plantat 
butași din 
loare. Dar 
și portaltoiului cere condiții 
tehnice deosebite, specialiști, 
pricepere. Așa s-a făcut că 
primii 20 de tineri au ur
mat un curs de 
la Craiova, după 
anul următor, au 
ei la locul de muncă 
200. Au amenajat încăperile 
de forțare (nu pe rumeguș, ci 
pe nisip, acesta fiind mai la 
îndemînă) în incinta unor 
grajduri, cărora li s-au adău-

le-a pus la dispu
și portaltoi. Astfel 
peste un milion de 
soiuri de mare va- 
pregătirea altoiului

calificare 
care, in 
calificat 

alți peste

gat sisteme de încălzire iefti
ne și eficace. In acest răstimp 
au trimis la specializare, pe 
timp de 9 luni, un tinăr, pe 
Matei Nicolae, actualul briga
dier al acestui sector. De re
marcat că din cei 200 de spe
cialiști altoitori, peste nouă
zeci la sută sint tineri. Tocmai 
de aceea au hotărit in aduna
rea generală să se ocupe mai 
intens de loturile de vie șl pe
piniere. Sînt aici unele munci 
mai grele, pe care tineretul le 
execută cu mult mai ușor, al
tele, cum ar fi altoitul, cer ca
lități caracteristice 
ochi buni, precizie 
răbdare.

400 de tineri din 
prișoru aduc o 
contribuție la realizarea visu
lui atîtor generații de a readu
ce, cu o sporită valoare, bogă
ția viței de vie pe aceste 
locuri. Unul din numeroșii 
vorbitori la adunarea genera
lă a uteciștilor a fost Marin 
Radu, în etate de 70 de ani, 
care a spus, printre altele: 
„Acum cincizeci și ceva de ani 
eram de vîrsta voastră și în 
timpul serviciului militar 
m-am „calificat" și eu... ordo
nanță la un colonel. Intr-o zi,

tinerețit: 
tn mișcări,

comuna &- 
apreciabilă

avind colonelul musafiri, i-a 
servit cu vin. Le spunea că e 
vin din Golul-Drincii. Eram 
mindru că vinul din satul meu 
are căutare. Era tare bun. 
După ce m-am liberat, m-am 
interesat, în comună de soarta 
viilor. Erau aproape distruse 
de filoxeră. Am ascultat cu 
cită însuflețire ați vffrbit. 
Bravo, băieții mei I Ge n-am 
putut face noi-atunci, faceți 
voi acum. Gă doar pentru voi 
le faceți".

Gei patru sute de tineri din 
Oprișoru au pornit cu dreptul, 
cum s-ar spune. Cele 14 hec
tare de vie pe rod au dat nu
mai anul trecut un venit de 
340 000 lei. Anul acesta se vor 
planta încă 120 hectare, iar 
pînă în 1970 Oprișoru va avea 
500 hectare de vie. îi pri
vesc cu cită pricepere îmbină 
altoiul cu portaltoiul cei 200 
de tineri altoitori. Lamele bri
cegelor intră cu precizie 
chirurg în lemnul moale, alte 
mîini de fete și băieți așează 
altoiurile gata îmbinate în 
paturile lor de nisip. în toate 
se vede pasiunea, dragostea 
pentru noua meserie.

Aceștia sint eroii reportaje
lor mele de acum cinci ani.
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Anunțam în pagina publicată în „Scînteia tineretului" din 
27 octombrie 1966 că procesul pe care-1 deschidem la Uzina „1 Mai“ 
din Ploiești va fi un proces de durată, pînă la eliminarea cauzelor 
care l-au generat. Era, dacă vă mai amintiți, un proces declarat re
buturilor și tuturor celor care, direct sau indirect, îl ajută să se hră
nească din metalul uzinei, din celelalte materii prime, provocînd 
mari pagube materiale.

„Sentința finală" a primei dezbateri suna așa: „rebutul poate 
și trebuie să fie obligat în Uzina „1 Mai" să coboare către limită 
minimă, către zero".

Care este acum situația, după 5 luni, în acest proces?

întrebarea noastră primește un răspuns categoric.
— Sîntem hotărîți — afirmă Ion Burada, secretarul comitetu

lui U.T.C. pe uzină — să declarăm recurs...
Tovarășul Burada scoate dintr-un sertar al biroului un dosar. 

Citim cu atenție titulatura lui: „INIȚIATIVA PROCES REBUTU
RILOR". Zîmbim. Secretarul observă și intervine.

— Ziarul ne sugera, în încheierea articolului din octombrie, ca 
noi, uzina, să declarăm „proces rebuturilor". Ne-am însușit această 
sugestie, și-am transformat procesul într-o inițiativă permanentă de 
muncă.

DE LA BRIGADA 

„SCÎNTEII 

TINERETULUI"

C. PRIESCU 

ION CRÎRIAC

NICOLAE ARSENIE

î DUPĂ 5 LUNI DE LA PUBLICAREA UNUI ARTICOL ÎN ZIARUL NOSTRU

Suportul moral 

al inițiativei

Am primit la redacție, 
în urma publicării „pro
cesului", răspunsul co
mitetului U.T.C. Patru 
pagini de text bătute la 
mașină în care fiecare 
frază era o dovadă că 
organizația U. T. C. de 
aici a tratat critica zia
rului cu multă seriozita
te și receptivitate. Răs
punsul înfățișa un tablou 
de măsuri concrete care 
să contribuie, alături de 
măsurile stabilite de con
ducerea uzinei, ia stăvi
lirea drumului rebutu
lui. Reporterul care a 
scris articolul era invitat 
să revină în uzină pen
tru a constata că ele au 
început să prindă viață 
chiar de-a doua zi.

Traseul brigăzii „Scîn- 
teii tineretului" a cu
prins și orașul Ploiești 
și socotim prezența noa
stră în uzină ca un răs
puns la invitația făcută.

Sîntem bucuroși s-o 
spunem, din capul lo
cului, că intervenția

Fundamentarea ei

științifică

Relatările secretarului 
comitetului U.T.C., înso
țite de argumente și fap
te, se impun atenției 
noastre. Constatăm că a- 
plicarea inițiativei s-a 
făcut pe o bază științifi
că, reală. în toate orga- 
nizațile 'U.T.C. s-au stu
diat cu deosebită atenție 
documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 21—23 
decemhrie 1966 și docu

critică a ziarului a 
născut aici o inițiati
vă legată prin mii de 
fire de viața economică 
a uzinei.

— Am vrut să cunoaș
tem exact — explică 
tovarășul Burada — 
cum și in ce fel pot 
acționa organizațiile 
U.T.C. pentru elimi
narea rebutului, cum și 
in ce fel trebuie să des
fășurăm „procesul" incit 
el să aibă in fiecare sec
ție și pe ansamblul uzi
nei, eficiența maximă. 
Am invitat in acest scop 
la comitetul U.T.C. șefi 
de secție, maiștri, cadre 
U. T. C., specialiști din 
serviciile de concepție și 
funcționale. Consultarea 
cu aceștia ne-a ajutat să 
cunoaștem ce forme con
crete, practice, poate să 
îmbrace inițiativa noa
stră în toate comparti
mentele procesului de 
producție — de la pro
iectare pină la montajul 
general.

mentele Plenarei C.C. al 
U.T.C. din ianuarie 1967. 
Planul de măsuri al co
mitetului U.T.C. pentru 
aplicarea inițiativei este 
întocmit, de la un capăt 
la altul, în spiritul aces
tor documente.

în sectoarele de con
cepție vor fi considerate 
rebuturi (și li se va de
clara proces) modificări
le survenite în documen

tație după elaborarea 
proiectelor și a soluțiilor 
tehnologice, orele de 
proiectare consumate 
pentru refacerea acestor 
lucrări.

Nu e greu de observat 
că pentru tinerii care lu
crează în sectoarele cal
de planul de măsuri cu
prinde obiective care să 
acționeze direct asupra 
rebutului. „Analiza rebu
tului tău" (maiștri și 
controlori tehnici de ca
litate analizează zilnic, 
în prezența celor în cau
ză, cele mai impor
tante rebuturi produse 
de tineri), schim
buri de experiență, de
monstrații practice și, 
săptămînal, analiza pu
blică (sub formă de pro
ces) a rebutului pe 
schimburi.

Ultimul capitol al pla
nului de măsuri întocmit 
de comitetul U.T.C. se 
adresează organizațiilor 
U.T.C. din sectoarele de 
prelucrare, confecții me
talice și montaj. Ce ac

Puls și impuls in 

sectoarele de concepție

Simți pulsul inițiativei 
de cum intri în sectoa
rele de proiectare, atmo
sferă de muncă și de 
creație există la fiecare 
planșetă.

— Ce am făcut într-o 
zi ? — povestește ing.
Gh. Minoiu, secretarul 
organizației U.T.C. Am 
cerut aprobarea șefului 
de serviciu și am verifi
cat (operația aceasta am 
încredințat-o unor spe
cialiști din serviciu) pro
iectele elaborate în acea 
zi. Am constatat că une
le proiecte erau incom
plete, că anumiți dese
natori nu stăpînesc teh
nica cotării, nu apelează 
pentru aceasta la stan
darde. Am comunicat 
concluziile acestei verifi
cări într-o scurtă ședință 
de lucru și am socotit 
omisiunile de proiectare 
rebuturi ale muncii noa
stre. 

țiuni sînt prevăzute ? 
Denumirile lor ne con
duc direct la scopul pe 
care-1 urmăresc : „Ope
rativa zilei" (înainte de 
începerea lucrului, în 
5—10 minute, maiștrii 
atrag atenția tinerilor 
să-și controleze mașinile 
și sculele cu care lucrea
ză iar aceștia prezintă 
maiștrilor eventualele 
greutăți pe care le au), 
prezentarea primei piese 
la control, folosirea unor 
panouri pentru populari
zarea celor care rebutea- 
ză : „De ce ai rebutat to
varășe ?“ „Microfonul a- 
cuză rebutul" (emisiune 
imprimată pe viu), dez
bateri publice (sub for
mă de proces) asupra re
butului etc.

Socotim acest plan de 
măsuri al comitetului 
U.T.C. un ghid, un al 
patrulea reporter al bri
găzii noastre, și pornim 
cu el în mînă, în docu
mentare, prin secțiile 
uzinei.

A fost o Intervenție 
vie, dinamică, care a dat 
un impuls inițiativei. în 
primul rînd, pentru că 
s-a dovedit practic utili
tatea ei in sectoarele de 
proiectare. Nu puțini 
erau aceia care ziceau 
„Inițiativa nu se poate 
aplica la noi întrucît noi 
nu producem rebut fizic". 
Verificarea inopinată a 
fost o lecție convingă
toare pentru toți desena
torii.

în al doilea rînd, s-a 
realizat o aderență una
nimă la obiectivul ei. 
Aderență concretizată, 
între altele, în numeroa
se propuneri pentru îm
bunătățirea muncii. Un 
colectiv alcătuit din ing. 
M. Muzurenco, Gh. Bog
dan și Coralia Ivan veri
fică, înainte de trans
criere în proiecte, schi
tele desenatorilor mai 
noi pentru evitarea e- 
ventualelor greșeli. Un 

alt colectiv informea
ză periodic proiectan- 
ții și desenatorii cu 
ultimele standarde, cu 
modificările apărute în 
acestea. Desenatorii — 
toți fără excepție — 
au fost încadrați la 
cursurile de ridicare 
a calificării. între ti
nerii proiectanți și de
senatori există o ade
vărată întrecere pentru 
reducerea consumului 
de metal. Finalitatea a- 
cestei întreceri? Cele

Dacă ați „emula" 

și... calificarea

— Sînteți în măsură 
să declarați recurs în 
„procesul rebuturilor ?“ 
punem întrebarea, pen
tru a declanșa o discu
ție directă, în secția tur
nătoria de oțel.

Interlocutorii noștri 
sînt pe rînd Florian Ni- 
culescu, secretarul co
mitetului U.T.C. și ing. 

I Gh. Stănescu, adjunct 
al șefului de secție.

— Pe luna martie, 
da — răspunde tovară
șul Niculescu. Eu lucrez 
la controlul tehnic 
de calitate și vă pot in
forma că între 1 și 10 
martie n-am înregistrat 
nici un rebut.

— Dar pe ianuarie și 
februarie ?

— Avem o reducere 
a pierderii de metal 
prin rebut, față de anul 
trecut — precizează to
varășul inginer Stănescu 
— de aproape 50 la sută. 
Rebutul s-a menținut 
totuși ridicat in aceste 
două luni: 2,07 la sută, 
din producția realizată.

— Ce acțiuni practice, 
care să antreneze toți 
muncitorii din secție, 
ați întreprins pentru re
ducerea rebutului ?

— Comisia de calitate 
a secției — ne explică 
tovarășul ing. Stănescu 
analizează zilnic piesele 
rebutate și comunică pe 
loc, in fața celor în cau
ză, constatările ei. în 
cazul nerespectării teh
nologiei, s-a stabilit ca 
reperul respectiv să nu 
fie trimis la boxa de 
rebut, ci să fie reținut 
in secție timp de 24 de 
ore, pentru a fi analizat

Relatări din sala 

unui „ tribunal public"

Sîntem, prin interme
diul unei benzi de mag
netofon, în sala unui 
„tribunal public". Adică 
în secția sape-foraj. Aici, 
are loc o dezbatere, cu 
unul din schimburi, în 
„procesul rebuturilor*. în 

mai eficiente soluții, fie 
prinse în planul de pro
iectare, fie neprinse, 
sînt supuse Consiliului 
tehnic intern. Așa au a- 
părut cîLeva soluții foar
te îndrăznețe — cu re
duceri masive de metal 
— la săniile gru
purilor motopompe, la 
cutiile de antrenare a 
pompelor de la instala
țiile de foraj etc. Sînt 
acțiuni concepute și ur
mărite, pînă la finaliza
re, de organizația U.T.C.

și discutat cu toate 
schimburile. Metoda a 
dat rezultate, a provocat 
o emulație în rindul e- 
chipelor, maiștrilor și 
schimburilor de a nu 
avea piese reținute pen
tru „judecată". Așa îmi 
explic și rezultatele din 
prima decadă a lunii 
martie.

— Căutăm mereu cau
zele — intervine Florian 
Niculescu — pentru a 
reduce la zero rebutul. 
Noi, organizația U.T.C., 
am analizat ieri (10 mar
tie) activitatea cursuri
lor de ridicare a califi
cării.

— Aveți, deci, conclu
zii proaspete...

— Da, dar nu prea 
îmbucurătoare. Frecven
ța tinerilor este in une
le schimburi (schimbul 
C, de pildă), foarte sla
bă — sub 50 la sută.

— Ce faceți, cind tine
rii nu frecventează 
cursurile ?

— Stăm cu ei de vor
bă, ii lămurim să vină 
să învețe.

Aici nu-i nevoie să se 
recurgă la muncă de lă
murire. Cine nu vrea să-și 
perfecționeze cunoștin
țele profesionale, pentru 
a munci mai bine, și a- 
duce prejudicii uzinei, 
să fie pus să plătească 
aceste daune. Tovarășul 
Stănescu vorbea de e- 
mulația provocată de 
„judecarea" pieselor re
butate și de suportarea 
costului rebutului de că
tre cei vinovați. Apli
cați, tovarăși, această... e- 
mulație și pentru cei ce 
nu-și ridică calificarea !

sală sînt prezențl toți 
muncitorii, maiștrii și in
ginerii acestui schimb. 
Cuvîntul acuzării este 
susținut concret și ar
gumentat, de ing. Gh. 
Dabija, șeful secției.

— Deschidem astăzi, 

prima dezbatere publică 
in „procesul rebuturi
lor". Îmi revine misiu
nea, deloc plăcută, de 
a prezenta cuvîntul acu
zării. Secția noastră a 
rebutat în primele două 
luni din acest an peste 
7 000 kg metal. Ce în
seamnă asta, vă e clar 
tuturor. Pagube mari a- 
duse uzinei, aduse țării. 
Chemăm astăzi in fața 
„instanței" noastre prin
cipalii acuzați.

în sală e o liniște de
plină. Se aude, fiind re
produs și pe banda de 
magnetofon, doar zgo
motul mașinilor. Șeful 
secției face o scurtă 
pauză. își aruncă pri
virea în sală și întreabă 
instantaneu : „Zaharia, 
unde-i Niculescu ? Ți-am 
spus să ai grijă să-l 
aduci aici. Vezi, a 
șters-o !“ își drege glasul, 
pentru o tonalitate 
mai gravă, și citește lis
ta celor care rebutează 
cu numele, pronumele 
și cantitățile de piese 
rebutate. Constantin Du
mitru — 76 kg ; Alexan- 
drescu Gh. — 91 kg; 
Ion Dumitrache — 98 
kg ; D. Dinu — 115 kg ; 
Gh. Nicolae — 340 de 
kg ș.a.

Numele celor citați și 
cantitățile rebutate sînt 
însoțite în sală, de reac
ții prompte, de mari 
semne de exclamare 1 
„340 de kg. Uite cum 
pierdem noi metalul..."

— Spuneți aici, în fața 
noastră, își încheie acu
zarea șeful secției — de 
ce ați rebutat ?

în fața microfonului 
se află o voce stinsă. 
Vorbește aproape ne
deslușit.

— Spune, Constantin 
Dumitru, spune tare, să 
audă toți. Ai avut sau nu 
sprijin din partea secției, 
pentru a lucra bine. De 
ce ai rebutat 2

— Recunosc, am avut... 
Dar nici C.T.C. nu mi-a 
verificat prima piesă.

Intervine o voce din 
sală :

— Piesele le-a dus la 
control ajutorul tău. în
seamnă că știai că nu 
sînt bune.

— Nu știam...
Tînărul nu mai poate 

rezista celor 200 de pri
viri îndreptate spre el.

Gura lacomă a rebu
tului îi atrage spre ea, 
pe unii din neglijență, 
pe alții din nepricepe
re, iar pe alții, uneori, 
din motive independen
te de voința lor. Dialo
gul care se „încinge" în
tre prezidiu și acuzați 
nu exclude nici una din 
aceste situații.

— Să avem ritmicita
te, ca să nu mai dăm 
rebuturi — se apără 
Gh. Alexandrescu. Nu o 
săptămînă să stăm — 
așa cum se intimplă la 
începutul lunii — ca a- 
poi să „tragem" tare. 
Spre sfirșitul lunii, mais
trul stă pe capul meu. 
Dă-i bătaie, zice. Dă-i 
bătaie ! E imposibil ca 
în acest asalt să nu re- 
butezi...

(Ne-a părut rău că pe 
banda de magnetofon 
n-am găsit explicație și 
la această situație. O 
cerem noi, de data 
aceasta, tovarășului ing.

Dabija. De ce nu există 
ritmicitate în secția sape- 
foraj, tovarășe inginer ?) 

— Am primit ordin 
de la maistru — se au
de vocea lui Gh. Nicolae, 
„campionul" rebutului, 
— să schimb mașina. 
M-a trecut pe altă ma
șină, fără să-și dea sea
ma că dispozitivul de 
adincime al acesteia nu 
este bun".

încercarea „campionu
lui" de a ieși „basma 
curată" eșuează.

— Spune tovarășe Ni
colae, au făcut sau 
nu tehnologii instructaje 
speciale, in care au ară
tat că nimeni nu are 
voie să inceapă lucrul 
la o mașină pină nu o 
verifică atent, pină nu 
se asigură dacă este e- 
chipată cu cele necesa
re, dacă este reglată ?

Nicolae tace. Voci din 
sală : da 1 Aceleași voci: 
„Să spună adevărul. A- 
lerga după cîștig, fără 
să facă muncă de cali
tate".

Antenele permanente 

ale procesului

Procesul, sub forma 
descrisă mai sus, se or
ganizează la anumite 
intervale de timp, de 
obicei atunci cînd într-o 
secție sau alta se sem
nalează „amenințarea" 
rebutului. Au avut loc, 
pînă acum, asemenea 
dezbateri în trei secții: 
uzinaj, remorci și sape- 
foraj.

în restul timpului, ac
ționează antenele per
manente ale acestuia. 
Prima și cea mal impor
tantă este opinia pu
blică a fiecărei secții. 
Rebutul, fie el pentru 
o piesă de 0,100 kg, fie

Sentința nuse pronunță acum

REBUTUL A FOST 
REDUS ÎN MED E CU

FAȚĂ DE ANUL 
TRECUT

Comparăm, la serviciul C.T.C. al uzi
nei, datele statistice. Față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, rebu
tul s-a redus în medie cu 50 pînă la 70 
la sută in principalele secții ale uzinei. 
Situația — atîta vreme cit se mai lu
crează cu rebut — nu este considerată 
de nimeni satisfăcătoare și lupta îm
potriva acestui „consumator" de metal 
și manoperă continuă cu înverșunare. 
Continuă prin complexele măsuri teh
nice de perfecționare a tehnologiei și 
producției. Continuă — și aici iniția
tiva organizației U.T.C. are o mare 
rază de acțiune — pe planul conștiin
ței. Acesta este și motivul pentru care 
nu pronunțăm nici o sentință în „re
cursul" la procesul rebuturilor. Am 
dori ca ea să fie pronunțată de colec
tivul de aci, și cit mai repede, prin 
eliminarea totală a rebutului din viața 
uzinei.

Pe fondul unor astfel 
de replici, de intervenții 
la obiect, care n-au lă
sat nici un dubiu asu
pra vinovatului, s-a des
fășurat întregul proces. 
Partea finală a acestuia, 
prin cuvîntul muncitori
lor care n-au produs 
nici un rebut în acest an 
(Nicolae Sava, Ștefan 
Toncu. Ion Ivan) a dat 
o și mai mare greutate 
opiniei publice a secției.

Procesul a avut un e- 
cou imens. Cei care re- 
butaseră cantități mai 
mici, pînă la 10 kg, au 
venit a doua zi la comi
tetul de partid și U.T.C. 
și au cerut să fie „ier
tați", pentru că ei nu 
vor mai rebuta nicioda
tă. Muncitorii din cele
lalte schimburi se inte
resau dacă va fi și ia 
ei „proces". Ce dovedesc 
toate acestea ? Că „pro
cesul" — in cazul de 
față inițiativa organiza
ției U.T.C. — este o for
mă viabilă, eficientă, de 
combatere a rebutului.

pentru una de 20 de kg, 
nu mai scapă... necon
damnat. în secția uzi
naj, de pildă, există în 
fiecare hală o vitrină 
intitulată „De ce rebu- 
tezi, tovarășe" ? Aci se 
afișează săptămînal (de 
ce nu zilnic ?) piesele 
rebutate. Sub ele sînt 
trecute numele autoru
lui și cantitatea rebuta- 
tă. Am avea de făcut 
următoarea observație: 
aceste vitrine trebuie 
să fie, în fond, un in
strument direct al lup
tei împotriva rebutului. 
Ar fi bine, deci, ca ală
turi de numele celui 
care a rebutat, să apară 

și cauzele (din vina 
muncitorului, a maistru
lui, a documentației, a 
materialului etc.) pentru 
a se cunoaște exact răs
punderea vinovatului.

Antena permanentă a 
procesului este în sec
ția de sape-foraj o vi
trină concepută în mod 
sugestiv. O gură mare, 
larg deschisă, pe care 
scrie „rebut", trimite să
geți „magnetice" pe su
prafața vitrinei. în ca
pătul acestor săgeți sînt 
scrise numele celor care 
produc rebuturi și can
titatea respectivă. în 
stînga și in dreapta, în
soțite de versuri satiri
ce, caricaturile „explică" 
apariția rebutului. Titlul 
vitrinei este el însuși 
sugestiv : „Nu alimentați 
gura lacomă a rebutu
lui !“ Un adevărat sem
nal de alarmă.

Am sugera fanteziei 
creatorilor acestei vitri
ne, un plus de operati
vitate. îndemnul ei „Nu 
alimentați gura lacomă 
a rebutului 1" va fi res
pectat numai în măsura 
în care „vitrina" — deci 
opinia publică — nu va 
lăsa „nevăzut" nici un 
autor de rebut, va fi me
reu prezentă „pe fază", 
cuvîntul ei va fi mereu 
actual. Altfel riscă să 
nu mai fie o antenă, ci 
un decor al secției I Ob
servație, cel puțin la 
data vizitei noastre, în
temeiată în întregime 
pentru panourile „Pro
ces rebuturilor din sec
ția remorci". Numele în
scrise pe panouri erau 
de circa o lună, iar une
le erau complet libere. 
Am fost tentați să cre
dem că atelierul respec
tiv lucrează în acel mo
ment fără rebut. Da de 
unde ! Vinovății șterse- 
seră cu buretele numele 
lor, nu și rebutul pe care 
continuă să-1 produ
că, și nimeni n-a ob
servat asta pînă a- 
tunci. Chiar așa să fie ? 
Nu invitați, tovarăși, 
formalismul într-o ac
țiune atît de importan
tă, că el, „nepoliticos" 
cum este, nu se lasă 
prea mult așteptat.

la procesul rebuturilor



CUM VĂ ALEGEȚI
lntrucit angajează întreaga ființă umană, o definiție 

lapidară a prieteniei e greu de dat, iar accepția curentă 
a cuvîntului, inclusă în dicționare — de „afecțiune reci
procă" presupune imediata trimitere la factorii impliciți 
— prietenii. Naturală (de rudenie), socială, de dragoste 
și de ospeție — după cei vechi — prietenia nu cunoaște 
barierele vîrstei, constituind climatul fertil al formării și 
afirmării personalității, școala de-o viață care verifică și 
modelează particularitățile de caracter, lucrind neîntre
rupt la perfecționarea noastră umană. Condiție sine qua 
non a integrării în viața socială, prietenia — sentimentul 
în stare să fecundeze deopotrivă inima și mintea, se fun-

damentează pe deplina egalitate morală a partenerilor și 
in raport de comuniunea intereselor și caritatea lor se 
apreciază dacă este sau nu adevărată. „Nimeni nu poate 
trăi fără prieteni chiar de stăpinește toate bunurile 
lumii" — afirmă cu îndreptățire Ăristotel, undeva, iar 
Democrit, dezavuindu-i pe solitari, completează senten
țios : „Nu merită să trăiască cine nu are măcar un singur 
prieten cumsecade".

Inspirînd eseuri înflăcărate și pagini tumultuoase înțe
lepților și poeților — mulți anonimi — din totdeauna și 
de pretutindeni, prietenia și-a aflat expresia vie în pil
dele unor cupluri celebre, capabile să valideze vorba

adîncă a vestitului Cicero : „Prietenul e un al doilea 
„Eu". Așa au fost Achile și Patrocle — temerarii învingă
tori ai Troiei, Oreste și Pilade, Hamlet și Horațiu — no
bilii restauratori ai adevărului, Eminescu și Creangă — 
aleșii între scriitorii neamului nostru, pentru a aminti 
doar o parte din ei.

Atitudine esențială a poporului român — reflectată 
pregnant în creația orală, fiind asociată acelei însușiri 
definitorii — numite altfel omenie, sentimentul priete
niei dobindește valori noi, favorizate de schimbările cali
tative produse în conștiință. Și fiindcă recunoaștem în
deobște tinereții dreptul și aptitudinea de a fi perioada

cea mai rodnică a Închegării și consolidării prieteniilor, 
iar existența acelei „înrudiri prin legătura sufletului" — 
cum îi plăcea lui Gogol să spună — puțind fi stabilită, 
de la caz la caz, în funcție de criteriile de alegere, de in
tensitatea și durata ei — să vedem ce gîndese tinerii în
șiși despre toate acestea.

Interlocutori : Elevii claselor a IX-a și a Xl-a de la 
Liceul „Eftimie Murgu"-Timișoara, muncitori de la 
„Electromotor“-Timișoara, Fabrica de confecții și Uzi
nele „7 Noiembrie" din Craiova, diferite persoane din 
Capitală.

PRIETENII .
- După ce criterii vâ orientați 

in alegerea prietenilor dumnea

voastră ?

- Ce însușiri pretindeți să aibă 

prietenii dumneavoastră ?

Cu excepțiile firești, 
cei anchetați au confir
mat eficiența alegerii 
prietenilor sau prietene
lor pe baza anumitor 
criterii, indiferent dacă 
acestea sînt sau nu pre
stabilite și urmate cu ri
goare. In general s-a ac
centuat pe selectarea a- 
tentă, chibzuită și înde
lungată (Sas Teofil, bo
binator — „Electromo
tor") a partenerilor în 
scopul unei cunoaș
teri aprofundate a ca
lităților și a even
tualelor defecte ale a- 
cestora (I. L. elevă, cla
sa a Xl-a). „Trebuie să 
cunoști întîi bine pe cel 
cu care te împrietenești, 
pentru a nu face greșeli 
și a regreta mai tîrziu" 
— declară M. P. elevă, 
clasa a Xl-a.

Comună majorității 
răspunsurilor este core
larea stimulilor afectivi 
și raționali, pe de o par
te, ai celor pronunțați a- 
fectivi și de larg interes 
social, pe de alta — co
relare exprimată prin 
dovada reciprocă a afec
țiunii sufletești, a since
rității, a respectului și 
stimei, a plăcerii, a bu
nei impresii inițiale, a 
colegialității sau prin 
identitatea de vîrstă, de 
temperament, de preocu
pări, de năzuințe, a felu

- Optați pentru toleranța reci

proca sau exigența maximă ?

„Toleranța maximă 
sau exigența maximă — 
răspunde cu maturitate 
Andea Petru, clasa a 
Xl-a — sînt limitele ex
treme ale criteriilor de 
alegere a prietenilor. Nu 
poți spune — mărturi
sește el — că tolerez lip
surile morale ale priete
nului meu, dar nici nu 
împing exigența la ma
ximum", Preocupat de 
procesul delicat al con
stituirii relațiilor, Pituș- 
can Virgil, clasa a Xl-a, 
stăruie asupra fazelor 
principale : „La început 
în timpul cunoașterii re
ciproce și a apropierii, 
care poate duce la prie
tenie, am observat că 
există o toleranță mani
festată de ambii parte
neri. Cînd apropierea 
evoluează în prietenie, a- 
pare și exigența devenită 
uneori maximă". „Cu 
cît vom fi mal extgenți 
unul cu altul — spunea 
Ciocoi Gheorghe, rectifi 
câtor la Uzinele „7 No
iembrie" — cu atît vom 
învăța mai bine să ne 
comportăm cît mai co
rect în viață și în socie
tate".

într-o serie de răspun
suri. criteriul toleranței 
e respins cu fermitate 
deoarece el este „expre
sia negativă a sentimen
tului, expresie care pre
gătește un inevitabil dez- 
țjpdămînt — desconside- 
parea reciprocă" (Iorda- 

lui de a gîndi, a gusturi
lor etc. Răspunsul ele
vei I.C.A., clasa a Xl-a, 
închide în el semnifica
ții multiple : „Prietenii 
mi-i aleg în așa fel îneît 
să pot fi cu ei și la 
bucurii și la durere și să 
pot spune că adevărat: 
„Unul pentru toți și toți 
pentru unul".

Cineva (eleva M. S., 
clasa a IX-a) dilatînd 
sensurile prieteniei pînă 
la confuzia cu însușirea 
de a fi sociabil, omenos, 
afirmă categoric : „Nu 
prea înțeleg rostul prie
tenilor speciali. (s.n.) 
Trăinicia, unitatea colec
tivului din care fac par
te ar cîștiga infinit dacă 
ne-am socoti cu toții 
prieteni". Dar a avea 
prieteni speciali (intimi) 
atrage oare, cum s-ar 
crede, după sine neapă
rat îndepărtarea celor
lalți din jur ? Indirect, 
propunînd o delimitare, 
Sas Teofil dă replica: 
„Pe așa-zișii prieteni, 
întîlniți ocazional pe 
stradă și cu care ne du
cem la o bere sau la un 
film, ori purtăm discuții 
sumare, nu-i socotim 
mai mult decît simpli 
amici", iar Marinca Va- 
sile, clasa a IX-a îi con
tinuă ideea : „Am puțini 
prieteni dar aceia sînt 
într-adevăr".

che I., clasa a IX-a) și 
„nu poate constitui su
portul unei prietenii a- 
devărate" (A. T„ elevă 
clasa a IX-a). „A închi
de ochii în fața unei 
mici abateri — apreciază 
G. D. clasa a Xl-a — a- 
ceasta nu mai presupune 
o prietenie sinceră".

Argumente pro și con
tra, de loc neglijabile, a- 
duc printre alții, D, Cris
tian, inginer I.U.T.-Bucu- 
rești : „Prietenia ideală 
ar fi cea bazată pe exi
gența maximă dar între 
prieteni se mai acceptă, 
în împrejurări deosebite, 
toleranța" ; I. Moldovan, 
frezor la „Electromotor" 
„E normal să fim exi- 
genți cu noi înșine dar 
nu și cu prietenii ; ca
racterele noastre fiind 
cel mai adesea opuse, se 
favorizează apariția di
vergențelor de păreri în 
anumite probleme.

Lipsa de orientare sau 
absolutizarea unuia din
tre principii este mar
cantă în cazul elevei 
C. M., din clasa a Xl-a : 
„îmi aleg prietenii la 
întîmplare, mai mult 
prin toleranță". De unde 
și concluzia însoțitoare : 
„Niciodată nu am avut 
o prietenă adevărată" — 
efect scontat, de altfel.

DE AMICIȚIA
BOCCACIO ■

— Cît respect și cîte elogii merită 
prietenia ! Ea este aceea care face să se 
nască, hrănește și întreține cele mai 
frumoase sentimente de generozitate 
de care e capabilă inima omenească.

BACON :
— Prietenia îndoiește bucuriile și 4 

înjumătățește necazurile.

DEMOCRIT :
— Acordul felului de a gîndi naște 

prietenia.

SOLON :
— Nu lega ușor prietenii și pe cele 

vechi nu le renega.

THALES :
— Să ne amintim de prieteni, fie 

prezenți, fie absenți.

ANARCHASIS s
— Mai bine să ai un singur prieten 

de mare preț, decît multi fără valoare. X

ĂRISTOTEL :
— Mi-e prieten Platon, dar mai prie

ten adevărul.

GOETHE :
— Toleranța n-ar trebui să fie decît 

o stare trecătoare de spirit: ea trebuie 
să conducă la recunoaștere.

ANTON PANN :
— Prieten adevărat este acela care g 

te sfătuiește spre bine, iar nu acela ca- 
re-ți laudă nebuniile.

— Prieteni noi să-ti faci, d-ăi bă- 
trîni să nu te lași.

— Un prieten face mai mult decît o 
pungă cu bani.

- Care a fost primul (a) dv. 

prieten (ă), unde și în ce împre

jurări i-ați cunoscut (-o) ? Cul

tivați prima prietenie ?

Primii prieteni — 
concluzia vizează în spe
cial pe elevi — se aleg 
încă din copilărie. Pot fi 
vecini sau colegi de joa
că, de grădiniță, de că
min. (Un singur interlo
cutor, Ciopraga Mioara 
consideră părinții cei 
dintîi prieteni).

Cunoștința inițială se 
face direct și se dato- 
rește îndeobște întîmplă- 
rii:

S-au întîlnit la cine
matograf, într-o tabără 
de pionieri organizată la 
munte sau la mare, la 
patinaj, într-un turneu 
sportiv, la o reuniune 
dansantă, o onomastică, 
într-o călătorie sau ex
cursie, în vizite.

— Sau unor prilejuri 
deosebite : examene de 
admitere frecventarea 
aceleiași școli, locul de 
muncă, orientări comu

ne. Sînt mai rare cazu
rile, la adolescență și 
maturitate, cînd au exis
tat persoane interme
diare : al ți prieteni, fa
milia.

G. D. — elev, clasa a 
Xl-a : „în afară de 
prieteniile vîrstei copilă
riei, m-am atașat din 
primii ani ai școlii de o 
mulțime de colegi. Totuși 
cel mai autentic prieten, 
de la care am avut de 
învățat numai lucruri 
bune, este Cosma Ion, de 
cîțiva ani medic veteri- 
rinar într-un sat ardele
nesc".

M. P. — elevă, clasa a 
Xl-a: „încă de la grădi
niță m-am apropiat de 
actuala prietenă — ele
vă în ultima clasă la alt 
liceu — șl, pe lîngă fap
tul că locuiam aproape, 
un motiv în plus al sta-

„Un prieten în adevă
ratul înțeles al cuvîntu
lui — încearcă o caracte
rizare Ciopraga Mioara, 
clasa a Xl-a — trebuie 
să fie cinstit, corect, să 
ajute pe cei din Jurul 
său, să nu bîrfeascâ, să 
arate fără ocol greșelile 
celorlalți, să nu lingu
șească și să nu-și atri
buie munca altora. Prin 
urmare îmi aleg prieten 
pe acela de care sînt 
convinsă că pot să mă 
mîndresc cu faptele lui 
bune". „Prietenul trebuie 
să te înțeleagă, să te a- 
jute cu sfatul, cu fapta și 
un factor esențial — să 
nu trădeze", completează 
colega ei Florea Ileana, 
adăugind cu gravitate: 
„Din păcate de multe ori 
se întîmpiă așa : 
„Trimis-am gîndul

ca să-mi cate 
Un bun prieten

ca un frate; 
Dar în zadar a colindat 
Căci singur s-a

înapoiat".
Este lesne de observat, 

din acumularea de tră
sături și acțiuni de mai 
sus. accentul pus pe vir
tuțile morale și intelec
tuale. Aspirația pare a

- A devenit primul (a) prieten (ă) 

soțul (ia) dv ?
Ați simțit mîna fermă a prie

tenului (ei) ? în ce împrejurări ?

întrebarea — adresată 
tinerilor muncitori — nu 
a surprins decît o infimă 
parte a celor solicitați. 
Concretizarea sudurii a- 
fective și spirituale din
tre tineri — băiat și fată 
— își află expresia fi

torniciei prieteniei din
tre noi l-a constituit per
fecta înțelegere a ambe
lor familii".

N. E. — elevă, clasa 
a Xl-a — „Pînă la 18 ani 
nu puteam vorbi despre 
un prieten adevărat, Pe 
cel actual l-am cunoscut 
la casa de bilete a unui 
cinematograf".

Ciopraga Mioara — „O 
elevă din regiunea Cri- 
șana, întîlnită într-un 
spital și în vacanțe și un 
ofițer de marină, care 
m-a salvat de la înec 
și-mi dă întotdeauna, 
prin scrisori, sfaturi bune 
și frumoase — sînt prie
tenii la care țin a fi cei 
dintîi".

Sas Teofil — „Fiind 
mai mult la școală (ele
mentară, de meserii, li
ceu] seral) desigur că și 
prietenii au fost aleși din 
acest mediu. Și cine oare 
este mai aproape de 
mine decît colegul de 
bancă ? Dar nu colegul 
din primul an de școală, 
ci din al doilea, al trei
lea, din ultimul, cînd am 
putut să mă orientez mai 
bine „cu cine mă înso
țesc". Totuși colegul ac
tual cu care dezbat pro
bleme ce se pun în fața 
unui absolvent de școală, 
aflat înaintea a două 

fi unanimă : un prieten 
„de la care să pot învăța 
ceva bun". (I. I., elevă, 
clasa a IX-a), „exemplul 
real", „demn de urmat", 
care să fie „un bun to
varăș", „studios", „cu 
spirit de răspundere" 
„inteligent", „curajos".

Puțini sînt aceia care 
supralicitează aspectul 
fizic sau însușiri de na
tură secundară : „agrea
bil", „descurcăreț", „con
fident", „rezonabil", 
„simpatic".

Un punct de vedere 
personal îl expune An
dea Petru : „Nu țin ne
apărat ca prietenii să 
aibă trăsături de carac
ter asemănătoare cu ale 
mele, întrucît particula
ritățile lor, pozitive bine
înțeles, mă pot influ
ența".

Supunem, în fine, con
fruntării largi tipul 
ideal de prieten, așa cum 
și-l imaginează Sas Teo- 
fii : „Un om atît de a- 
propiat (poate chiar mai 
apropiat uneori decît un 
frate), îneît față de el să 
nu am ce ascunde, să nu 
am rezerve, să-i pot 
cere și da oricînd un 
sfat sau un sprijin".

rească în întemeierea 
unei familii. Conștient 
de responsabilitatea ac
tului, la cei 17 ani ai săi, 
Ciocoi Gheorghe consi
deră că „o căsătorie 
trainică se poate realiza 
de la vîrsta de 20 de ani 

examene hotărîtoare, îmi 
inspiră suficient opti
mism în a-i cultiva prie
tenia. N-am întîlnit încă 
o prietenă, dar ea va tre
bui să fie o bună, foarte 
bună prietenă".

Intensitatea și durata 
sentimentului depind de 
timpul afectat reciproc, 
de numărul celorlalte 
prietenii, pe care șl le-a 
perfectat fiecare în lun
gul anilor, de mărimea 
gradului de loialitate. 
Dar păstrarea primului 
prieten e o preocupare 
majoră a tinerilor, indi
ferent de schimbarea 
domiciliului sau a colec
tivului, de atașamentul 
pronunțat față de noii 
prieteni, de imixtiunea 
altor persoane. Se consi
deră, în bun spirit dia
lectic, că divergențele de 
păreri, discuțiile în con
tradictoriu, pornite desi
gur de la o reală în
țelegere a stărilor de 
fapt, sînt menite să sti
muleze și nicidecum să 
impieteze asupra crește
rii și împlinirii senti
mentului.

P. E. — elevă, clasa 
a Xl-a — „Eram prea 
mică pentru a opera cu 
criterii speciale așa că o 
simplă afecțiune m-a 
condus la prietenia eu 

în sus, cînd îi e dat tînă- 
rului să vadă lucrurile 
din jur la adevărata lor 
valoare".

Sublimarea sentimen
tului de prietenie în cel 
de iubire nu e un proces 
spontan, ci un efect al 
maturei chibzuințe, în 
stare să canalizeze în
treaga energie umană. 
Optimismul tinerilor an
gajați să trăiască alături 
răzbate cu vigoare și 
sinceritate în mulțimea 
confesiunilor.

Turluc Emilia — bobi
natoare, „Electromotor" : 
„Era de conceput ca o 
prietenie începută încă 
din școala elementară să 
nu ne ridice la dorința 
de a întemeia un cămin? 
Am așteptat ca prietenul 
meu să-și satisfacă sta
giul militar și la venirea 
sa ne-am hotărît să fa
cem primul pas — lo
godna, urmind ca în vara 
aceasta să ne căsătorim".

Vîlceanu Marin — ma- 
trițer, Uzinele „7 No
iembrie" : „în compa
rație cu alți tineri, dato
rită firii de om retras, 
sfios, prundent (defecte 
și calități) am început, 
„să vorbesc" cu o fată, 
actuala prietenă — 
M. A., la 20 de ani. Am 
cunoscut-o în împreju
rări grele pentru mine și 
treptat i-am simțit afec
țiunea. bunătatea și (ier- 
tați-mă) mai tîrziu i-am 
apreciat... frumusețea. 
Ne-am despărțit pentru 
o perioadă relativ lungă 
— am plecat militar —

Exemple numeroase, 
verifică adevărul unu
ia din cele mai răs- 
pîndite proverbe : „Prie
tenul la vreme de nevoie 
se cunoaște".

Un gest mărunt, o 

una dintre colege și abia 
acum îmi dau seama de 
alegerea bună de atunci. 
Deși vrem să urmăm fa
cultăți cu profil diferit 
am convingerea că vom 
rămîne toată viața ne
despărțite. O simt ca pe 
o soră".

A. B. — elevă clasa a 
IX-a — „Pentru mine 
ziua în care m-am cer
tat cu prietena mea a 
fost cea mai tristă, fiind
că aveam impresia că am 
rămas singură".

Oricum, unele exem
ple dezvăluie mentali
tăți periferice.

I. R. — muncitoare. 
Fabrica de confecții- 
Craiova — „Primul meu 
prieten l-am cunoscut 
intîmplător, prin altci
neva, și de la început 
mi-am dat seama că este 
un prieten adevărat. în
tre noi n-a existat o 
ceartă propriu-zisă dar 
relațiile s-au rupt defi
nitiv. Cauza ? Vina o 
poartă unul sau poate a- 
mfndoi".

L. R. elevă — clasa a 
IX-a — „Mi-a părut rău 
că prietena în care îmi 
investisem încrederea 
m-a părăsit. Să ne fi ui
tat într-atîta, îneît să 
făgăduim a ne saluta 

prilej de a ne convinge 
și mai mult de senti
mentele ce ne cuprind. 
Intenționăm să ne căsă
torim imediat ce vom 
rezolva „unele proble
me" strict necesare vii
torului cămin".

Luci L. — croitoreasă, 
Fabrica de confecții : 
„Vă va mira probabil 
dar apropierea de M., în 
prezent soțul meu, a mij
locit-o o simplă călăto
rie cu trenul. Inițial nu 
m-am gindit că priete
nia noastră se va pre
lungi în căsătorie însă 
cu timpul, după o veri
ficare reciprocă serioa
să, am decis acest lucru, 
capital în viața amîn- 
dorura".

Diverse sînt motivele 
care au împiedicat fina
lizarea relațiilor de prie
tenie în căsătorii : nesta
tornicia sau nehotărîrea 
unuia sau altuia în dra
goste (C. N. și M. N. 
muncitoare la Fabrica de 
confecții): previziunea
nepotrivirii pe viitor 
(Nuți U., croitoreasă Fa
brica de confecții) ; opu
nerea categorică a fami
liei (R. M., bobinatoare 
— „Electromotor"; trans
ferul de opțiune, a parte
nerei (M. C., muncitor 
Fabrica de confecții) 
ș.a Ceea ce a lipsit însă, 
pe deasupra tuturor cau
zelor justificative, a fost 
deplina identificare. E 
ușor de presupus că, în 
asemenea cazuri, s-au 
produs rupturi defini
tive.

vorbă potrivită de în
demn ori de mîngîiere, 
contribuie la regenerarea 
sentimentului și nu este 
absolut necesar ca spri
jinul să ia forme com
plexe, care să solicite 

cînd ne întîlnim întâm
plător pe stradă ? Ori 
prietenia noastră a fost 
un simplu joc ?“

S. D. — elevă clasa a 
IX-a — „O ceartă recentă 
cauzată de motive lipsite 
de gravitate a întrerupt 
brusc o prietenie în care 
n-am încetat să cred. 
Regret foarte mult. Aș 
dori ca Margareta Ș. să 
lase ia o parte supărarea 
și să redevină aceeași 
bună prietenă ca în cla
sa I",

Flatând indiscreția an
chetatorului, cîțiva elevi, 
a căror identitate o as
cund inițialele, își amin
tesc cu bucurie de primii 
lor prieteni, numindu-i. 
Ei sînt — Dancea Maria, 
Horvath Dan, Livădaru 
Olguța, Roxin Gheor
ghe. Pîrvu Aurora, Ni
cola Alexandru, Tintin 
Suzana, Martu Iosif. Na
dia Palamaru, Lazarov 
Ana, Fiilop Elisabeta — 
din Timișoara, Mureșan 
Marius — din Brașov, 
Marcela C. — d>n Arad. 
Probabil că dînșii îi vor 
recunoaște pe ceilalți și 
fără parcimonioasele in
dicații pe care le avem 
la îndemînă. 

spiritul de sacrificiu, 
pentru a da pe de-a-ntre- 
gul măsura valorii prie
teniei.

Mărturiile cîtorva ti
neri, fără să frizeze sen
zaționalul sînt de altfel 
grăitoare în acest sens.

Eugen K. — inginer 
I. U C. T. — Otopeni : 
„Amicului meu R.V. îi 
datorez în ziua de azi 
multe, Sînt. „polițe" ce 
nu se pot evalua cifric, 
învățam amîndoi pentru 
facultate; el absolvise li
ceul la seral eu la zi. Deși 
eram suficient de pregă
tiți, emoția ne stăpînea 
deopotrivă. El afișa însă 
o mină optimistă, eu una 
de melancolic. La primul 
examen — scris — nu 
făcusem ceva deosebit. 
Am vrut să mă retrag. 
M-a dus cu forța la al 
doilea. Și astfel, într-o 
seară de septembrie, 
ne-am văzut, negru pe 
alb, numele pe lista ad
mișilor. Eram studenți : 
e visul de aur al licea
nului. înlăcrimați, de fe
ricire ne-am sărutat. în 
toamna primului an, am 
avut trei restanțe. A în
vățat cu mine deși era 
integralist, servindu-mi 
în acest fe] o „lecție" se
veră. în anul II, 
m-am îndrăgostit de o 
fată, cu care m-am îm
prietenit, fără să știu că 
el ținea pe ascuns la ea. 
S-a retras din colțul al 
treilea al triunghiului, 
tacit, dînd încă o dată un 
exemplu de generozitate. 
Am aflat și eu ceva mai 
tîrziu și am regretat a- 
marnic această întîm
plare. Am terminat și fa
cultatea. Ingineri — am 
rămas aceiași prieteni. 
„Norul" din anul II n-a 
întunecat acest senti
ment trainic".

N.M. — elevă, clasa a 
Xl-a : „Neînțelegeri fa
miliale, mai vechi, îmi 
provocau adesea o stare 
de decepție și tristețe ; 
îmbărbătarea ei perma
nentă m-a ajutat să trec 
prin acele momente cri
tice".

B.E. — elevă, clasa a 
Xl-a : „Prietenia nu este 
un mijloc de a profita, 
în situații deosebite de 
deprimări sufletești, de 
dezorientare m-a conso
lat, mi-a dat îndrumări, 
mi-a arătat cu delicatețe 
părțile negative și, fiind
că totul era făcut la mo
mentul oportun, n-am 
cutezat niciodată să-i re
fuz ajutorul".

1N LOC DE CONCLUZII :
Ajungînd la capătul anchetei — nu însă 

epuizînd nenumăratele fațete pe care le 
ridică prietenia ca sentiment nobil de soli
daritate omenească, pasul fecund spre so
ciabilitate — s-ar cuveni fixate cîteva con
cluzii cu valoare de definiție. Unele con
cluzii au fost evidențiate prin consensul 
răspunsurilor primite la ancheta noastră, 
altele le supunem discuției tinerilor noștri 
cititori. Dar dincolo de ele se desprinde 
cadrul sănătos, de înaltă exigentă în care 
se înfiripă prieteniile atingînd înalte prin
cipii morale care nutresc prieteniile dura
bile, statornice, de cele mai multe ori, de-a 
lungul întregii vieți. E punctul de la care 
trebuie continuată discuția despre prieteni 
și prietenii, prin intermediul dv. Vă invi
tăm deci să ne scrieți, ilustrînd afirmațiile 
dv. cu fapte de viață convingătoare. Co
loanele ziarului nostru vă stau în conti
nuare la dispoziție.

Anchetă comentată de 
ION VICTOR BIB1CIOIU

Dumitru D. Gheorghe
— muncitor, Uzinele 
Noiembrie": „A trebuit* 
într-o iarnă să par
curgem împreună pe jos ’ 
zeci de kilometri. N-am 
putut trece peste limita 
oboselii și am căzut jos 
extenuat. Prietenii m-au 
luat pe brațe și au con
tinuat drumul. Nu știam 
cum să le mulțumesc".

S. A. — elevă, clasa a 
Xl-a : „Desigur că pen
tru mine nu a fost puțin 
încurajarea și optimis
mul insuflat înaintea 
concursurilor de canotaj, 
din țară și străinătate, la 
care participam. Recitesc 
des cu emoție corespon
dența primită de la ea 
în timpul cantonamente
lor lungi din vacanțe".

I. Moldovan — frezor - 
„Electromotor" : „în
tr-un timp începusem să 
mă abat de la disciplina 
de producție și buna 
conduită: întârziam de 
la lucru, dormeam în 
schimbul al treilea. Pri
mul care mi-a deschis 
ochii că alunec pe o 
pantă abruptă a fost bu
nul meu prieten. îi mul
țumesc !“

Alteori — însă ... 
Mărturisirea tinerei C.N.
— muncitoare, Fabrica 
de confecții e semnifica
tivă : „îmi amintesc o 
întîmplare care mi s-a 
imprimat adînc în suflet. 
Eram împreună într-un 
anturaj de fete și băieți. 
Fiind mai retrasă, mai 
lipsită de farmecul vor
bei, m-a abandonat 
brusc pentru o altă fată. 
De atunci mi-am pierdut 
o parte din încrederea 
într-o prietenie adevă
rată".

P.S.
La întrebările coerci

tive puse de elevul Pi- 
tușcan Virgil, amintit 
mai sus : Ce rezultat po
zitiv va avea pentru 
mine această anchetă ? 
Credeți că mă veți ajuta 
să-mi găsesc adevăratul 
prieten ? — răspunsurile 
incluse în anchetă, cer o 
clarificare proprie din 
partea solicitantului.

în ceea ce o privește 
pe colega sa — C.C., 
clasa Xl-a — dînsa, ela- 
borînd cu seninătate pro
poziția : Singurul lucru 
despre care nu-mi place 
să vorbesc este PRIETE
NIA (Sic) — sînt îndea
juns de multe răspunsuri 
care să facă inutil încă 
unu.
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De ce lipsește arta 
populară din producția 

de artizanat ?
LA CRAIOVA SE CONSTRUIEȘTE (Urmare din

O MARE FABRICĂ DE CONFECȚII

Macheta viitoarei fabrici de confecții din Craiova

' Construcția a început în noiembrie 1965 
— ne spune ing. Ion Botofei, directorul tehnic 
al Întreprinderii 6 Construcții din Craiova — 
și va fi cea mai mare construcție din orașul 
nostru, avind o înălțime de 45 m. și un volum 
de 110 000 metri cubi.

Compusă dintr-un corp de fabricație desfă
șurat pe opt nivele și un corp monoetajat în 
care se va realiza finisajul și depozitarea con
fecțiilor, fabrica va fi alimentată cu energie 
termică de la o centrală proprie, care va avea 
montate 3 cazane a cite 12 tone aburi oră fie
care. O centrală de ventilație va asigura aerul 
condiționat, creind condiții optime pentru 
buna desfășurare a muncii.

— Desigur că utilajul și producția vor fi la 
nivelul unei

— Utilată 
fabrica va 
fabricate in

asemenea construcții ? 
la cei mai 
poseda, in 
țara noastră.

inalt nivel 
majoritate, 
Un număr

tehnic, 
mașini 
de 900

cuverturi, 
cutii de

I TAT E A
S p OR T

22 OAMENI DE ȘTIINȚA 
ROMÂNI, MEMBRI CORES
PONDENȚI AI SOCIETĂȚII 
FRANCEZE DE PATOLOGIE 

COMPARATA

de călcat, 6 mașini

Concurs de orientare
turistică pentru școlari

în vacanța de primăvară a elevilor, Comi- 
etul raional V. I. Lenin al U.T.C. și Clubul 

Sportiv al raionului, au organizat, prin Comi
sia de Turism-Alpinism „Cupa școlarului" la 
orientare turistică.

Prima etapă s-a desfășurat în pădurea 
Pustnicul-Brănești, duminică 26 martie și a 
chemat la start echipele reprezentative de 
fete și băieți ale liceelor Gh. Lazăr, Dimitrie 
Bolintineanu, nr. 27 și 36.

La sfîrșitul primei etape, conduce Liceul 
Dimitrie Bolintineanu (băieți) și Liceul nr. 27 
(fete).

S-au remarcat în mod deosebit echipele 
brmate din Braia Alexandru și Dumitrescu 

Emil (băieți) și Foider Emilia și Diaconescu 
Marinela (fete).

„Cupa școlarului" va fi decernată celor 
mai bune echipe, după întrecerea finală, care 
va avea loc duminică 2 aprilie, in pădurea 
Pustnicul-Brănești.

• Echipa de fotbal 
vest-germană Eintracht 
Frankfurt, s-a calificat 
pentru finala „Cupei 
Europei centrale", în- 
vingînd pe teren pro
priu în meci retur for
mația poloneză Zagle- 
bie Sosnowiec cu sco
rul de 6—1 (4—0).

• La Varese, s-a 
desfășurat meciul de 
baschet dintre echipe
le Ignis Varese și Spar
tak Brno, conțină pen
tru semifinalele „Cupei 
Cupelor". La abătui 
unei partide echilibrate, 
victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 56— 
55 (33—25). In urma 
icestui rezultat, bas- 
'hetbaliștii italieni s-au 
~alificat pentru finala 
competiției.

ră, după Jocurile Olim
pice de la Melbourne 
din anul 1956, cînd 
boxerii sovietici vor e- 
volua din nou pe rin
gurile din Australia. In 
vederea acestui turneu, 
federația de specialitate 
din U.R.S.S. a alcătuit 
următorul lot, în ordi
nea categoriilor: Vla
dimir Larionov, Piotr 
Gorbatov, Boris Kuzne- 
țov, Stanislav Stepaș- 
kin — campion olim
pic la Tokio, — Ev
ghenii Frolov, Valerii 
Treguhov, Viktor Age
ev — campionul Euro
pei, — Dan Pozniak și 
Alexandr Izosimov.

în 
Și 
se

Societatea franceză de patolo
gie comparată a ales ca membri 
corespondenți 22 de oameni de 
știință români, care activează 
domeniul medicinii umane 
veterinare. Printre aceștia
numără acad. Șt. Milcu, acad. I. 
Nițulescu, prof. dr. O. Costăchel, 
prof. dr. I. Diculescu, prof. dr. 
Th. Ilea, prof. dr. I. Mesrobeanu, 
prof. dr. E. Repciuc, conf. dr. N. 
N .Gheorghiu, conf. dr. Marcela 
Pitiș și alții.

(Agerpres)

mașini de cusut, 61 prese C. A'. — '., 2 __„...l
de croit cu bandă, 164 mese de călcat cu aburi, 
vor constitui partea mai importantă a utila
jului.

Noua fabrică de confecții in care vor lucra 
circa 3 000 de muncitori, va produce 12 sorti
mente, intr-un număr de 7 000 bucăți confec
ții pe zi, din care 3 980 confecții pentru femei 
(taioare, jachete, rochii, bluze, capoate) pre
cum și 100 confecții pentru femei, din in și 
cinepă, 2 480 confecții bărbătești (costume, 
sacouri, pardesie, paltoane) și 445 confecții 
pentru copii și adolescenți (rochii, fuste, pal
toane).

— Din punct de vedere social, ce condiții 
vor fi asigurate personalului fabricii ?

— Vestiare, dușuri, creșă și un cămin de 
copii, precum și o cantină modernă cu o 
capacitate de 2 000 de locuri, vor asigura con- 
dițile cele mai bune întregului 
fabricii.

personal al

T. K.

• "Zilele acestea ur
mează să plece tntr-un 
turneu în Australia, e- 
thipa de box a U.R.S.S. 
Este pentru prima oa-

• In cadrul unui 
concurs atletic dispu
tat la Santa Barbară, 
Bob Seagren a cîștigat 
proba de săritură cu 
prăjina, trecînd peste 
ștacheta Înălțată la 
5,26 m, iar Caruthers 
a realizat 2,19 m la 
săritura în înălțime.
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PRACTICANT
an

(Urmare din pag, I)

Prof. dr. inq Gh. 
Nițescu

nele din numai cîteva centre in
dustriale mari — nu se poate 
efectua o practică eficientă, în 
timpul căreia studentul să parti
cipe efectiv în procesul de pro
ducție din sectoarele cheie ale 
uzinei. La Brașov, de pildă, vin 
la practică studenți într-un nu
măr care depășește de două ori 
capacitatea de cazare a cămine
lor studențești, aglomerîndu-se, 
totodată, uzinele. Vin aici stu
denți ai institutelor politehnice, 
ai facultăților de științe econo
mice, de chimie, de arte plas
tice, de drept etc. Orașul, cu
noscut prin frumusețile sale, de
vine „tabără turistică studențeas
că". Iar cadrele didactice trimi
se de institute să îndrume prac
tica se consideră în vilegiatură. 
Se mai. adaugă aici și faptul că 
practica studenților din anul 
IV este întinsă exagerat de mult 
în timp. Cele opt săptămîni de 
practică anulează complet vacan
ța studentului — așa că nu de 
puține ori acesta este tentat să 
transforme practica în vacanță... 
Consider că o repartizare rațio
nală a studenților practicanți pe 
tot teritoriul țării, folosindu-se 
toate uzinele moderne, este pri
ma măsură care va asigura o mai 
mare eficiență practicii. Tn orice 
oraș se vor găsi — pentru a li se 
asigura studenților cazarea și 
masa — o cantină șî un cămin : 
la școala profesională, la liceu 
etc.

Cointeresarea studentului în 
perioada practicii se poate reali
za și pe calea antrenării lui la o 
muncă de cercetare științifică. 
Studentul — antrenat să lucreze, 
să rezolve o anumită problemă 
— nu-și pierde timpul. Trebuie 
să valorificăm posibilitatea pe 
care o au studenții cînd sînt în 
uzină de a studia o anumită temă 
de interes pentru pregătirea lor 
și pentru necesitatea practicii. 
Așa ceva nu se realizează însă, 
studentului care face munca de 
cercetare științifică i se cere să

rezolve în cîteva luni tema luată 
în studiu. E posibil ? Firește, nu ! 
Trebuie să arăt aici că, totuși, 
studentul rezolvă tema în timpul 
ce i se acordă — dar nu singur, 
ci cu ajutorul conducătorului său 
...... .  T>-- —j —*—> numi 

muncă de 
că

științific. Dar mai putem 
un asemenea sistem 
cercetare ? Sînt de părere 
toate catedrele ar trebui să afi
șeze tematica cercurilor științifice 
studențești în luna octombrie — 
deci la începutul anului univer
sitar — studenții urmînd să-și 
aleagă tema de cercetare, să stu
dieze materialul documentar timp 
de șapte-opt luni, iar vara, în 
practică, să efectueze primele ex
perimentări, apoi, să-și definiti
veze lucrarea pe care s-o comu
nice în cadrul cercului abia în 
anul universitar viitor.

La noi, la Institutul politehnic 
din Brașov, a existat o experiență 
interesantă și eficientă privind 
aplicarea în practică a cunoștin
țelor teoretice ale studenților. 
Mă refer la Biroul studențesc de 
proiectări, care lua în lucru pro
iecte necesare uzinelor mici (unde 
nu există un birou specializat de 
studii și proiectări) și le distri
buia studenților ca proiecte de 
an sau proiecte de diplomă. Din 
lipsa de preocupare a catedrelor, 
a decanatelor, acest birou nu 
mai funcționează în prezent. Se 
impune însă reînființarea lui și 
încă sporită contribuția lui la re
zolvarea unor probleme practice 
ale uzinelor. Studenții ar putea 
efectua aici, cu maximum de efi
ciență, o foarte bună practică 
inginerească.

Iulian Cazacu

de practică pe profilul uzinelor 
s-ar putea realiza cerința stabi
lirii unor responsabilități precise 
pentru maiștri, șefi de ateliere, 
adjuncți de secție etc. — privind 
îndrumarea studenților în timpul 
practicii. Totodată s-ar putea sta
bili ce obligații are studentul în 
fiecare zi.

De asemenea, trebuie să se ge
neralizeze practica ținerii unor 
cursuri în uzină — inițiativă ce 
aparține Institutului politehnic

din Brașov — pentru că este fi
resc ca uzinele, în continuu pro
ces de modernizare, să aibă ma
șini și aparate din cele mai noi, 
pe care inginerul trebuie să le 
stăpînească cu siguranță și pe 
care institutul nu le poate avea 
in laboratoare. In perioadele de 
practică în producție s-ar mai 
putea organiza, zilnic, sau aproa
pe zilnic, discufii cu specialiștii 
din uzină — un fel de dialog în
tre studenți și ingineri, econo
miști. maiștri — în legătură cu 
problemele diferite care s-au ri
dicat în decursul practicii. Să a- 
dătigăm la acestea conferințele 
tehnice, simpozioanele, sesiunile 
tehnico-științifice pe care stu
denții practicanți ar putea să le 
organizeze cu sprijinul specialiș
tilor.

Se știe că in prezent tînărul 
inginer termină institutul fără a 
cunoaște foarte bine lucruri con
crete privitoare la planificarea, 
organizarea și conducerea uzine
lor. Este nevoie să profilăm mai 
bine cadrul în care se desfășoară 
practica de specialitate a studen
ților din anul IV, în perioada de
dicată însușirii noțiunilor de pla
nificare. organizare și conducere 
a uzinelor. In decursul practicii, 
studentul ar trebui să stea alături 
de un economist, de un inginer, 
să primească de la acesta îndru
mările necesare, să învețe cum 
să organizeze și cum să conducă 
treburile în secție, în uzină. Re
vin însă arătînd că așa ceva nu 
este posibil decît în condițiile 
repartizării unui număr mic de 
studenți într-o singură uzină. Cu 
eforturi, acest deziderat se poate 
realiza : numai Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini are, 
în subordonarea sa, peste 150 de 
uzine moderne.

In încheiere, cîteva cuvinte 
despre caietul de practică. Aces
ta este un document formal. Stu
denții nu notează în el observații 
făcute în uzină, ci definiții co
piate din curs. Cred că în cadrul 
colocviului de practică — la care 
examinatorii să manifeste un 
grad foarte înalt de exigentă — 
studentul ar trebui să susțină 
(asa cum susține proiectul de di
plomă la examenul de stat) caie
tul său de practică.

BLITZ
Pe adresa tinerilor 

din Drăgănești-Vlașca
...Nu se poate să nu vă amin

tiți. S-a întîmplat în urmă cu o 
săptămînă. Era duminică. Și 
era soare, cald, frumos. Voi ie- 
șiserăți în număr mare să cu- 
rățați parcul din centrul ora- 
rașului, să sădiți flori, să orîn- 
duiți aleile.

Și nu se poate să nu vi-i a- 
mintiți. Stăteau toți patru un
deva, după colțul unui rond de 
flori, la cițiva pași de voi. fu
seseră două bănci față-n față, 
numai bun decor pentru înde
letnicirea ce avea să urmeze. 
Unul dintre ei scosese, cu fe
reală, „foițele" din buzunar — 
și jocul de cărți ii absorbise 
total. „Pică ; ași ; careu 
„șeptari"... — în timp ce 
voastre scăpărau harnic 
mina primăvăratecă.

Nu se poate să nu vi-i 
tiți, că doar unuia dintre 
i-a venit ideea : „
ți-i !“ Cînd m-am apropiat de 
ei — de rușine, de teamă pro
babil, au intors spatele, dînd 
bir cu fugiții. Voi, însă, nu se 
poate să nu-i recunoașteți ; doar 
trăiesc șl muncesc alături de 
voi.

Faceți-le o favoare : schim- 
bați-le „foițele" cu niște cărți 
mai acătării, educative, din 
care să învețe cum trebuie să 
fie un adevărat tinăr al zilelor 
noastre.

cutii pictate, 
abajure, peisaje, 
email, copiate servil după 
produse alogene. Și ce nu 
mai vînd aceste magazi
ne ? Papuci de 32 lei 
perechea, scrumiere picta
te, mori de vînt și biserici 
miniaturale, maimuțoi al
baștri, motani balerini și 
cai verzi, și sute și sute 
de alte articole.

Dar costume românești 
aveți ? Da, avem unul ol
tenesc (cu fotă de Mus
cel), unul bănățean (căma
șa o asortăm pe loc — 
dintre iile indefinisabile cu 
aer general românesc, to
tal false) și unul moldove
nesc de nerecunoscut. 
Cîte un costum deci pen
tru fiecare din cele trei 
provincii istorice, în timp 
ce fiecare provincie isto
rică are, azi încă, cel pu
țin cîte 10—15 tipuri, nu
mărul variantelor ridieîn- 
du-se la peste două sute. 
La magazinul de pe Ca
lea Victoriei în locul unui 
costum moldovenesc ni 
s-a înfățișat o „mostră" în 
chip de păpușă, zisă „mol
dovenească" ; era lucrată 
la cooperativa „Zorile ro
șii" din... Oradea și avea 
cămășuța cu platcă 
piept ca 
(poate). Tristă păpușă... 
Procesul 
profund și 
„Educația" estetică făcută 
de ansamblurile noastre 
profesioniste care ani 
de zile în șir au etalat 
pe scenele inundate de 
lumină, costume „stiliza
te" de cei care semnau în 
josul programelor la ru
brica „creatorilor" de cos
tume, a dat roade : „nu 
se cer costume moldove
nești, tovarășe ; uite, avem 
clienți care vin tocmai de 
la Suceava să cumpere 
pentru echipe, pentru 
nunți și sărbători, costume 
de Mușcel, că-s mai luci
toare ; ale lor, ale moldo
venilor sînt urîte".

Dintre multele familii 
de scoarțe românești, în 
magazinele de artizanat 
se găsesc doar cele olte
nești, șablonizate și uni
formizate și ele. Doar 
unul părea a fi moldove
nesc, cu cîmpul negru și 
flori stilizate, dar avea 
bordură oltenească și era 
lucrat la Comarnic în Pra
hova. Celelalte țesături 
decorative se rezumă la 
ștergare și fețe de mese 
lucrate după tipicul Măr- 
ginimii Sibiului, fie că 
sînt produse la Brașov, 
Sibiu, Tîrgoviște sau 
București. Fonduri de cu
loare albastră, verde și 
galbenă, de negăsit în arta 
noastră populară constituie 
singurul element major de 
varietăți. Zecile de zone 
etnografice, fiecare cu 
ștergare și țesături speci
fice, sînt total ignorate.

Ne oprim aici cu exem
plele, care pot fi multipli
cate Ia ordinul zecilor, și 
tot aici ne oprim și 
expunerea a ceea ce 
văzut în magazinele noas
tre zise de „artizanat".

Ce se întîmplă de fapt 
cu ceea ce se cheamă 
„artizanat" ? Poate că 
este vorba doar de o con
fuzie de termeni, poate 
că ne luptăm cu morile de 
vînt tot așa de ireale 
neverosimile ca și 
vîndute în magazine, 
poate că este vorba 
niște oameni total necom- 
petenți, care se ocupă de 
un lucru pe care nu-1 cu-

, - pe cele orădene

este însă mai 
mai grav.

nosc, dar care, cred ei, 
poate aduce bani. Este 
oare vorba doar de o re
țea de magazine care des
fac produse tot așa de in
diferente nouă cum ar fi 
alunele americane sau 
compotul de ananas de pe 
coasta de Fildeș ? Dacă 
este așa atunci să nu ne 
amestecăm ! Este vorba 
de comerț și în această 
materie avem oameni care 
se pricep. Dar poate că 
este vorba de o moștenire 
pe care am primit-o de la 
niște înaintași care au 
trăit, au luptat și au mu
rit de mai bine de două 
mii de ani pe pămîntul pe 
care ne-am născut noi ? 
Poate că în magazine, 
străinii de pe toate meri
dianele intră să vadă și să 
cumpere o fărimă de fru
musețe a sufletului româ
nesc întrupat în fragmen
te de lut, de lemn, de 
cînepă și de lînă ? Și a- 
tunci despre aceste lucruri 
se cuvine să ne ocupăm 
și să nu le considerăm 
doar „marfă vandabilă".

Care este, așadar, pro
blema artizanatului ? O 
greșită concepție teoretică 
dublată de o practică gre
șită și continuată cu perse
verență a condus la situa
ția de azi. Teoria a fost că 
arta populară se poate fa
ce oriunde și că nu inte
resează specificul regional, 
ci, cel pasă-mi-te „național" 
românesc, ca și cum ar fi 
posibilă existența unui cos
tum „românesc", în gene
ral, uitîndu-se că specifi
cul național în materie de 
artă populară trăiește în 
fiecare din sutele de va
riante locale și că el nu 
este o medie statistică și 
nici o sinteză artificială. 
Specificul național româ
nesc trăiește și îl simți în 
furca de tors din Apuseni, 
în oala neagră de Margi
nea, în zăvelca de Dolj, în 
fota de Argeș, în taierul 
de Hurez și în toate acele 
mii și mii de obiecte lu
crate pe întinsul pămîntu- 
lui românesc. Dar lucrate 
acolo, la Hurez și la Obo- 
ga, în Pădureni și în Del
ta Dunării, în Maramureș 
și Banat. Acesta este lucrul 
ce ni se pare simplu dar 
pe care nu l-au simțit și 
nu l-au înțeles organizato
rii producției de artizanat. 
Practica lor greșită constă 
în faptul că au nesocotit, 
au neglijat și în multe ca
zuri au distrus centrele de 
producție locală, crezînd 
că pot improviza creatori 
de artă populară din oa
meni care de-a lungul a- 
nilor și-au „reprofilat" pro
fesia devenind strungari în 

vopsitori. Pro-.
i centre- 

meșteșugărești este 
foarte avansat și

Și
valorificăm

unor fantome, fie ele 
dragi, ci să
(termenul e tocit și demo
netizat de cei ce au vor
bit în deșert în numele 
lui), o bogată sursă de ve
nituri. Pentru aceasta în
să este nevoie de un stu
diu sociologic al meșteșu- 
gurilor țărănești. 
UCECOM-ul are posibili
tatea să facă o bună inves
tiție financiară cerînd Cen
trului de sociologie al A- 
cademiei Republicii Socia
liste România și catedrei 
de sociologie a Universită
ții din București să între
prindă o anchetă socială 
pe această temă. Conduce
rea științifică a unei între
prinderi este azi o proble
mă la ordinea zilei, recu
noscută de toți ca vitală 
pentru bunul mers al unei 
întreprinderi moderne. A- 
ceastă cercetare sociologi
că va arăta UCECOM-ului 
unde a greșit și ce are de 
făcut. Timp prea mult nu 
este însă. Practic și în ter
men scurt UCECOM-ul 
trebuie să organizeze ace
le centre locale, care figu
rează în evidența institu
telor de cercetare și a mu
zeelor de artă populară și 
etnografie, să aprovizione
ze cu materie primă meș
terii de la sate, să supu
nă produsele sale unei co
misii de avizare a specia
liștilor. Studierii pro
ducției trebuie să-i urmeze 
studierea circulației și des
facerii produselor. Să se 
treacă la profilarea și spe
cializarea magazinelor. Ma
gazinele de artă populară 
românească să vîndă artă 
populară nu surogate și 
produse ce atentează la 
bunul gust public. Maga
zinele ar putea fi (e 6 su
gestie) clasate pe ca
tegorii : „artă populară ro
mânească" ; „artă decora
tivă modernă" (în care pot 
figura produse valoroase 
ale artiștilor plastici și ale 
cooperatorilor UCECOM- 
ului) ; și al treilea maga
zin de „suveniruri" cu 
mici obiecte destinate să 
amintească unui trecător 
că a fost în România, mici 
cadouri ieftine pentru cei 
de acasă ; în această cate
gorie poate intra tot ce vrea 
UCECOM-ul, dacă mai 
rămîne la concepția sa cu 
privire la vandabilitatea u- 
nor produse de anumită 
clasă și de anumit gust. 
Nimeni nu se va supăra 
dacă aceste magazine de 
categoria a III-a vor aduce 
beneficii mari. Ele nu vor 
angaja arta populară ro
mânească și nici prestigiul 
nostru.

Artizanatul nu este însă 
doar o problemă comer
cială. El se încadrează în 
vasta problematică a moș
tenirii culturale și a valo
rificării tradițiilor de artă 
populară fie ea plastică, li
terară, muzicală sau core
grafică. Este vorba adică 
de o problemă importan
tă a culturii românești. 
De aceea, considerăm d 
din dezbatere nu poa
te lipsi nici aprecierea 
rolului Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă. Erorile făcute în 
domeniul prezentării dan
surilor noastre populare, 
greșelile de costumație, 
sînt doar exemple ale ex
tensiunii pe care o are a- 
ria acestei problematici. 
Constituirea unui consiliu 
al artei populare în ca
drul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, va 
putea înmănunchia și co
ordona eforturile depuse 
pe atîtea planuri.
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i voi 
„Fotografia-

I. andreițA

20,30).

JOI 30 MARTIE 1967
PE

TREI — clnema-
Lira (orele 15,30;

Progresul (orele

ÎN ORAȘ
Colentina ■ (orele 
20).

UNUI BĂIAT

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; — —

APELUL — cinemascop — 
rulează ’ 
15.30; 18;

9; 11,15; 13,45; 16,15; 
21,15).
BRIGITTE — cinema-

lemn și vopsite 
cesul degradării 
lor 
azi 
el nu se poate opri cu bu
ne intenții, cînd acestea 
există. Artizanatul și meș
teșugurile trebuie să fie 
supuse unui serios examen 
științific. Ele trebuie să 
fie cercetate ca elemente 
ale unui complex proces 
social. Meșterii olari nu au 
cu ce arde oalele, țesătoa
rele nu au materia primă 
necesară, cioplitorii în 
lemn n-au esențele lem
noase trebuitoare. Tinere
tul este atras firesc, spre 
oraș, tradiția meșteșuguri
lor se pierde. Ea mai exis
tă dar trebuie cu grijă a- 
părată. Este un bun națio
nal, de imensă valoare mo
rală dar și de imensă po
tențialitate economică. Nu 
gîndim în termenii unei vi
ziuni arhaizante și nu este 
vorba să insuflăm viată

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Igram pentru copi 

Cotroceni (orele
20,45).

CINEMATOGRAFE
RĂZBOI ȘI PACE

rulează la Patria (SERIA II) 
(orele 
18,45;

DRAGA 
scop —

rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Gloria (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL CARE L-A UCIS 
LIBERTY VALANCE 

rulează la București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21). Flamura (orele 9; 11,30; 
15,30; 18;«20,30), Aurora (ore
le 10,15; 12,45; 15,15; 17,45).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN
— cinemascop —

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30;
20,30), Festival 
11,45; 14; 16,15; 
Excelsior (orele 
14.45; 17,15; 20), 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR
— cinemascop — (ambele serii) 

rulează la Central (orele 
8,45; 12,15; 16; 19,45).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează Ia Doina (orele 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21). Pro- 

copii dimineața.
‘ : 15,15; 18;

15,45; 18;
(orele 8,30; 
18.45; 21,15), 
10,15; 12,30;
Feroviar (o-

DACII — cinemascop —
rulează la Giulești (orele 11; 
15.30; 18; 20,30), Dacia (orele 
8,15; 14,30; continuare 16,45; 
10; 21), Arta (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20.30), Vol
ga (orele 9,15; 11.30; 14,15;
16,30; 18.45; 21).

MONDO CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri Noi (ore
le 8,45; 12,15; 16,45; 20).

OGLINDA CU DOUĂ FEȚE 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Grivița (orele 
9,30; 12; 15,45; 18; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ

rulează la Bucegi (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Rahova 
(orele 10,30; 12,45; ---- ”
20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Unirea 

17,45; 20,30), Munca 
17,45; 20,30).

OMUL DIN RIO
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

MOSHI, MOSHI, — ALO 
JAPONIA !

rulează
15,30; 18;

FANTOMA
LUS.

15.30;

(orele 
(orele

io;

15;
15;

la Moșilor (orels 
20,30),
DIN MORRISVI-

la Flacăra (orele 
20,30).

UN MARTOR ‘ 
rulează la 
15,30; 17,45;

DIMINEȚILE 
CUMINTE

rulează la 
18; 20,30).

TREIZECI ȘI
scop — 

rulează la 
18,15; 20.30).

DOUĂ FILME PE ZI 
OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează dimineața la Auro
ra (orele 10,15; 13,45; 15,15; 
17,45;

APELUL — cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 
20,15).

OMUL CARE L-A UCIS 
LIBERTY VALANCE 

rulează la Tomis (orele 
11,15; 13,45; 16,15; 20,45).

ÎNAINTE DE RĂZBOI 
rulează după amiază la 
mis (orele 18,45).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop — 

rulează la Victoria (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18).

TREIZECI ȘI TREI — cinema
scop —

rulează la Victoria (orele 
20,45).

PE
8,45;

To-

„Înainte de război" — un film 
inspirat din comediile clasicu

lui sîrb B. Nușici

OMUL CARE L-A UCIS 
LIBERTY VALANCE

rulează la Floreasca (orele 
9,30; 12; 15; 18).

ÎNAINTE DE 
rulează la 
20,45).

DOUĂ 
SĂPTĂMÎNĂ

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează Ia Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30).

PE

RĂZBOI
Floreasca (orele

FILME PE

18,00 — Pentru cei mici : — 
Filmul „Cinci săptămîni în ba
lon" ; 18,10 — Pentru tineretul 
școlar : — Studioul pionierilor ; 
19,00 — Telejurnalul de seară ; 
19,23 — „Mult e dulce și fru
moasă..." — (emisiune de limbă 
română contemporană) ; 19,35 — 
La ordinea zilei: — Organizarea 
științifică a producției și a mun
cii ; 20,00 — Teleglob. (Emisiu
ne de călătorii geografice : Pari
sul, între două avioane"); 20,20 
— Program susținut de soliști și 
orchestra de muzică populară a 
Ansamblului folcloric „Perinița" ; 
20,50 — „Bomboane muzicale" ; 
21,20 — Dicționar de personaje

Litera „I ; 21,50 — Seară de 
balet : (Întîlnire cu balerinii Ope
rei Române de Stat din Cluj ; 
22,30 — Telejurnalul de noapte.
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ZILNIC

Sub seninul 
cooperării 

internaționale
Bulgaria și Japonia au con

venit, in principiu, să încheie 
un acord în domeniul naviga
ției și să înființeze un comitet 
comun pentru problemele co
merțului dintre cele două țări 
— a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă Ivan Bu- 
dinov, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Bulgaria, aflat 
în prezent în vizită la Tokio. 
El a precizat că acest comitet 
urmează să examineze posibi
litățile existente in vederea ex
tinderii colaborării economice, 
științifice și tehnice dintre 
Bulgaria și Japonia. Una din 
formele de colaborare dintre 
cele două țări — a adăugat mi
nistrul bulgar — va fi crearea 
unor companii mixte bulgaro- 
japoneze.

★
La Atena au început marți 

lucrările Comitetului iugo-

slavo-grec pentru relații cul
turale, care se vor prelungi 
timp de 3 zile.

★
La Budapesta și-a început 

marți lucrările cea de-a șap
tea sesiune a Comisiei bulgaro- 
ungare pentru colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre cele două țări. Se anunță 
că în cadrul actualei sesiuni a 
Comisiei vor fi examinate o 
serie de probleme legate de 
colaborarea bilaterală în do
meniul construcției de mașini, 
industriei metalurgice, chimice 
și ușoare. Vor fi discutate, de 
asemenea, probleme referitoa
re la colaborarea tehnico- 
științifică și schimbul de 
mărfuri dintre cele două țări 
în anii 1966—1967. precum și 
la activitatea desfășurată de 
întreprinderile mixte bulgaro- 
ungare „INTRANSMAȘ" și 
„AGROMAȘ".

Contesa Denise de 
Briey, soția unuia din 
principalii acționari ai fai
mosului Union Miniere du 
Haut Katanga, s-a sinucis 
in luxoasa ei vilă din 
Bruxelles. Deși cultiva ra
finamentul, doamna de 
Briey și-a explicat funestul 
ei gest printr-o epistolă 
mai mult decit banală : 
„N-am mai putut suporta". 
Ceva mai indiscret, soțul 
sinucigașei a lămurit: 
contesa nu s-a putut îm
păca deloc cu gindul că 
U.M.H.K. a rămas fără K. 
Mai precis, exact la o lună 
după ce a primit vestea 
că statul congolez s-a des
cotorosit de celebrul con
cern, ea a pierdut orice 
chef de viață. Se îngrozea 
la ideea că dividendele 
atît de grase de pe urma 
cuprului jefuit în Katanga 
au secat definitiv.

Patronii lui U.M.H.K., 
rutinați in operațiuni com
plicate au, firește, nervi 
mai tari decît ai neconso
latei contese. Și totuși, ju
decind după unele dezvă
luiri, nici ei nu stau prea 
bine cu sistemul nervos. 
Au fost scoase din nou 
de Ia naftalină vechi pla
nuri nerealiste, amestec de

himeră și jind după un 
trecut mort. Cotidianul 
britanic GUARDIAN ' re
latează că actualmente, în 
diferite țări din Europa 
occidentală și America la
tină se desfășoară „cea mai 
amplă recrutare de merce
nari pentru o campanie în 
Katanga". Aflăm, astfel, 
că Moise Chombe (con
damnat la moarte în con
tumacie de justiția congo

leză) și-a adunat un întreg 
stat major militar și are la 
dispoziție pentru prepara
tivele sale sume totalizînd 
multe zeci de milioane de 
dolari. Sume pe care co
tidianul britanic le apre
ciază ca fiind „cele mai 
importante care au fost 
vreodată destinate încercă
rilor de secesiune in Ka
tanga", Mai bogat în amă
nunte, ziarul sud-african

SUNDAY EXPRESS care 
apare la Johannesburg s-a 
grăbit să releve că „într-o 
regiune din Republica Sud 
Africană" se află actual
mente „un centru de re
grupare" care numără pes
te 1500 de mercenari 
pentru „campania katan- 
gheză", că în Angola se 
construiesc trei mari ta
bere de instrucție moder
ne pentru „forțele de in
vazie katangheze" (citește 
pentru mercenarii lui Uni
on Miniere) și că „impor
tante cantități de arma
ment ușor și greu au fost 
depozitate la granița din
tre Angola și Congo". 
Noul proiect poartă (potri
vit ziarului sud-african) și 
un nume răsunător. Se nu
mește „operația Tonton". 
E adică, direct inspirată 
din porecla pe care mer
cenarii i-au dat-o lui 
Chombe.

Un plan care poartă nu
mele unui condamnat la 
moarte ! Simbol și ironie, 
în felul ei, contesa de 
Briey a tras, dacă ne gin- 
dim bine, concluzii • mai 
lucide decît mulți dintre 
patronii U.M.H.K.

E. R.

Turneul lui Humphrey
Continuîndu-și turneul în Europa occidentală, vicepreședintele 

S.U.A., Hubert Humphrey, a sosit ieri la Bonn, după vizitele de 
Ia Geneva și Haga. Marți, vicepreședintele Statelor Unite a avut în
trevederi cu membrii guvernului olandez, la sfîrșitul cărora mini
strul de externe, Iosef Luns, a declarat ziariștilor că problemele 
esențiale ce au fost abordate cu acest prilej s-au referit la răz
boiul din Vietnam, divergențele din N.A.T.O., soarta negocierilor 
tarifare ale rundei Kennedy, precum și altele. Luns a declarat, tot
odată, că „în ceea ce privește runda Kennedy, între cele două 
părți a existat o identitate largă de vederi".

La Bonn, Humphrey va participa la conferința ambasadorilor 
americani acreditați în diverse capitale și organizații internaționale 
din Europa occidental. Participă, de asemenea; ambasadorul S U.’A. 
în Canada. Conferința va dura pînă vineri. Pînă în prezent n-a 
fost dată publicității nici o știre cu privire la ordinea de zi a 
conferinței, dar în cercurile politice din Bonn se consideră că* va 
fi abordată, printre altele, problema relațiilor Est-Vest.

La Bonn, Humphrey va avea o întrevedere cu ministrul de ex
terne vest-german, Willy Brandt și cu cancelarul Kiesinger. Agen
ția FRANCE PRESSE menționează că întîlnirea Humphrey- 
Brandt urmează să abordeze fricțiunile care se manifestă în ultima 
vreme între Bonn și Washington în domeniul militar și mai ales 
în problema achiziționărilor de material militar și mărfuri din 
Statele Unite și Anglia pentru a compensa cheltuielile în devize 
necesitate de întreținerea trupelor anglo-americane staționate pe 
Rin. în același timp vor fi discutate și aspecte de ordin general 
interesînd Europa occidentală, Piața comună, runda Kennedy și 
situația internațională.

VIETNAMUL DE SUD : --------------------------
Tanc american capturat de 
luptătorii forțelor patriotice

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• ZIARUL „Ultimas Noticias" 
a publicat o știre în care infor
mează că în apropiere de loca
litatea Mezcala (Statul Guerre
ro) s-a prăbușit un obiect de 
formă cilindrică, de mărimea 
unui autobus. Un trimis special 
al ziarului a interogat numeroși 
localnici, care au confirmat că 
obiectul avea forma unui tra
buc și au declarat că au auzit 
zgomotul produs de prăbușirea 
Iui. Ei au specificat că în căde
re obiectul a emanat o lumină 
orbitoare, imposibil de a fi 
confundată cu cea emisă de un 
meteorit. O unitate de infante
rie a fost trimisă la fața locu
lui pentru a stabili punctul 
unde obiectul a atins suprafața 
pămîntului și natura acestuia.

Belgrad
o 
și

• MARȚI a sosit 1» 
un grup de profesori 
serie de colegii pedagogice 
universități din S.U.A., care ur
mează să întreprindă o vizită 
de trei săptămini in R. S. Iugo
slavia. Agenția Taniug, preci
zează că delegația profesorilor 
americani, condusă de dr. Ke
nneth Young, președintele Co
legiului universitar de stat din 
Cortland, statul New-York, 
studia in timpul acestei vizite 
metodele practicate in învăță- 
mintul iugoslav, precum și po
sibilitățile efectuării unor 
schimburi de stndenți, profesori 
și publicații de specialitate in
tre institutele pedagogice și u- 
niversitățile

de la

VI

• LA MOSCOVA a fost inau
gurat Festivalul literaturii so
vietice, consacrat celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. 
Programul festivalului, care va 
dura șapte luni, cuprinde întil- 
niri ale poeților și prozatorilor 
cu cititorii, discuții literare și 
altele.

• O EXPEDIȚIE canadiană 
compusă din opt oameni, care 
intenționează să atingă Polul 
Nord cu mijloace mecanizate, a 
părăsit marți localitatea Eureka 
din insula Ellesmere. Expediția 
speră să ajungă la Polul Nord 
la jumătatea lunii aprilie.

Ultima expediție care a atins 
Polul Nord peste gheață a fost 
cea din 1909 a exploratorului a- 
merican Robert Peary.

„Profituri exagerate
In Camera Comu

nelor s-a anunțat că 
guvernul britanic va 
face o anchetă pri
vind contractele în
cheiate de ministe
rul aviației cu firme 
particulare. Această 
hotărîre a fost luată 
după ce au fost dez
văluite public, sur
sele profiturilor u- 
riașe ale întreprin
derilor „Siddeley" 
din Bristol („Bristol 
Siddeley Engines"). 
In urma investigații
lor de acum citcva 
zile s-a constatat că 
„Bristol 
Engines", 
„profituri
din contracte cu sta
tul în jperioada 1959 
—1963. In această
perioadă, contractele 
încheiate cu firma 
respectivă pentru re
pararea citorva zeci 
de aparate de zbor 
Viper și Sapphire 
erau în valoare de 
16.500.000 lire, calcu
late pe baza unui 
„preț fix" (tip obiș
nuit de contract în-

Siddeley 
obținuse 

excesive"

D. TOPOR

pnEocm
LA EREEJOWN

Imagine din timpul tulbu
rărilor care au avut loc în 

Sierra Leone

tre guvern și o com
panie de aviație). A- 
ceasta însemna că 
în cadrul unei sume 
fixe, trebuiau să se 
acopere cheltuielile 
companiei și să se 
asigure și un oare
care excedent firmei. 
După cum s-a văzut, 
însă, mai tîrziu, a- 
cest „excedent" era 
la fel de mare ca și 
volumul cheltuielilor 
firmei pentru repa
rațiile aparatelor de 
zbor. In 1965, minis
terul aviației ceruse 
detalii despre con
tractele inițiale în 
valoare de 16.500.000 
lire pentru a putea 
să încheie și alte 
contracte de același 
gen. Ministerul avia
ției sesizat de anu
mite nereguli în cal
culul cheltuielilor și 
profiturilor firmei a 
deschis o anchetă, 
încă de atunci, cu 
scopul de a stabili 
măsura în care con
tractele au 
supraîncărcate, 
cheta care a

opt-nouă luni a scos 
Ia iveală profiturile 
uriașe realizate din 
contractele cu statul. 
Abia în primăvara 
anului 1966 au în
ceput negocieri se
crete între minister 
și firmă pentru ram
bursarea unei părți 
din profit. In Came
ra Comunelor s-a 
dezvăluit că „Bristol 
Siddeley Engines" 
încurcase ministerul 
aviației cu 3.960,006 
lire. Dar după cum 
scria TIMES, profi
turile firmei atin
geau din încasările 
de pe urma contrac
tului, aproape 50 la 
sută.

Comisia instituită 
de guvern, va trece 
în revistă toate con
tractele încheiate în 
numele ministerului 
aviației In ultimii 10 
ani, pentru a se sta
bili „supraîncărcă
rile" notelor de pla
tă de către diferite 
firme".

Coloane imense de flă
cări s-au înălțat toată noap
tea de marți spre miercuri 
din epava incendiată a pe
trolierului „Torrey Canyon", 
după ce asupra lui au fost 
lansate 41 bombe explozive. 
Șuvoaiele de petrol in flă
cări din jurul epavei au 
continuat să se deplaseze in 
direcția vintului. Un număr 
de 20 avioane au fost mobi
lizate să supravegheze și să 
„întețească focul", in timp 
ce pe țărmul Peninsulei 
Cornwall operațiunile de 
neutralizare a plajelor polu
ate au continuat să se 
desfășoare intr-un ritm 
accelerat.

Ministrul de interne bri
tanic, Roy Jenkins, a decla
rat, intr-o conferință de 
presă, că guvernul englez a 
luat hotărirea de a bombar
da epava petrolierului, fără 
să se consulte în prealabil 
cu proprietarii vasului și 
reprezentanții firmelor la 
care 
pentru 
dolari, 
această 
drept 
vertiginoasei înaintări 
stratului de 
amenința să polueze întinse 
suprafețe. Considerentele 
juridice și financiare, a 
menționat Jenkins, nu intră 
deocamdată in discuție.
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• MARȚI, 
centrale și

R. P. D. COBEEANA : Elevi în 
vizită la observatorul astrono

mic din Phenian

Curcani în

țări.

• LA BAGDAD s-a dezmințit 
în mod oficial că guvernul ira
kian ar fi dispus să intre în 
Comitetul Economic al organi
zației tratatului central CENTO. 
In dezmințire se arată, totoda
tă, că „dacă Irakul depune e- 
forturi în direcția dezvoltării 
relațiilor cu - țările vecine și cu 
alte state, aceasta nu înseamnă 
că el este dispus să șe abată 
de la linia politicii sale ex
terne".

asupra 
vestice a 

s-au abătut pe neașteptate fur
tuni și viscole violente, care au 
paralizat zeci de orașe. în cea 
mai mare parte a Anatoliei au 
căzut ninsori abundente 
suflat vînturi înghețate, 
au provocat întreruperea 
lației și a comunicațiilor.
din regiuni au fost acoperite 
de zăpadă pentru prima oară 
în ultimii 87 de ani. După cum 
se anunță din Istanbul, cel pu
țin patru persoane și-au pier
dut viața din cauza intemperii
lor.

Odată cu sosirea noului său președinte, Consiliul 
național al reformei din Sierra Leone va lua, proba
bil, in următoarele zile, o serie de importante hotă- 
rîri în vederea reglementării problemelor țării, atît 
pe plan intern cît și extern, apreciază observatorii din 
Freetown.

Autoritățile franceze se pregătesc să ia în primire clădirile în 
curs de evacuare care fuseseră ocupate de trupele N.A.T.O. și 
americane. In multe din aceste clădiri urmează să fie instalate 
spitale, instituții științifice, întreprinderi economice și diferite alte 
instituții de interes public. In clădirile fostului Centru de comu
nicații al armatei americane din Orleans se va extinde Institutul 
Pasteur, care-și va instala laboratoarele pentru producția de vacci
nuri. De pe urma acestei extinderi vor căpăta de lucru circa 1 500 
de persoane. In clădirea Comandamentului suprem al puterilor 
aliate din Europa (S.H.A.P.E.) se vor muta o serie de servicii auxi
liare ale diferitelor ministere. In marea clădire modernă a Cartie
rului general politic al N.A.T.O., din Bois de Boulogne, se va 
muta, după toate probabilitățile, Ministerul Afacerilor Externe.

O serie de clădiri rămase vacante vor fi ocupate de întreprin
deri particulare. Astfel, opt firme dispută clădirile bazei aeriene 
de la Evreux. O firmă de automobile se va muta în instalațiile 
militare de la Ingrandes, in apropiere de Chatellerault. Ea a și 
anunțat că va crea 600 de locuri vacante. In clădirile militare din 
Verdun se va instala cea mai mare crescătorie de curcani din 
Franța.

Terenurile folosite de armata americană în regiunea împădurită 
din Chize, în apropiere de Niort, vor fi folosite pentru Centrul de 
studii biologice asupra animalelor sălbatice. In cazărmile din St. 
Nicolas se va instala Centrul național pentru explorări oceanice.

Ministerul Apărării al S.U.A., scrie agenția France Presse, 
a recomandat militarilor americani care vor sosi la Paris la 
sfirșitul lunii mai, cu prilejul Salonului aeronautic interna
țional, să-și poarte cît mai puțin posibil uniforma pentru a 
„nu contraria populația franceză" în urma retragerii din 
Franța a trupelor americane.

Recomandarea Washingtonului este interpretată în cercu
rile militarilor americani ca un ordin, ei fiind obligați să nu 
poarte uniformă decît în exercițiul funcțiunii.

era asigurată nava 
suma de 6 milioane 
El a precizat că 
hotărîre a avut 

împiedicarea 
a 

petrol care

Observatorii apreciază că, pe 
plan extern, noul regim de la 
Freetown va trebui, în primul 
rînd, să rezolve problema 
relațiilor sale cu Anglia, ca 
urmare a destituirii guverna
torului general britanic Henry 
Boston. Totodată, noul guvern 
de la Freetown va trebui să 
obțină recunoașterea celorlalte 
țări. Pe plan intern, sarcina 
Consiliului național al refor
mei va fi de a asigura ordi
nea, încercind să reducă ten
siunea dintre principalele tri
buri, provocată cu ocazia re
centelor alegeri. De asemenea, 
noua conducere va trebui să 
acorde o mare atenție funcțio
nării administrației țării pe 
baza reorganizării instituite de 
C.N.R.

Pe de altă parte, agențiile

de presă relatează din Las 
Palmas, Insulele Canare, că 
fostul președinte al C.N.R. 
Ambroise Genda, care in drum 
spre Freetown s-a oprit aici, 
a declarat ziariștilor că nu 
cunoaște motivele pentru care 
a fost înlocuit. El a adăugat că 
s-a oprit la Las Palmas în 
urma unui ordin primit de la 
Freetown, iar acum așteaptă să 
i se comunice din capitala țării 
dacă trebuie să-și continue 
drumul spre Sierra Leone, sau 
să se înapoieze la vechiul său 
post la New York, din cadrul 
misiunii țării sale la O.N.U. 
Întrebat despre relațiile sale 
cu Juxon Smith, noul preșe
dinte al C.N.R., Genda, 4 
spus : „Sintem mai mult deed 
prieteni. Sintem frați de 
arme".

Dedesubturile 
politicii „deficitului 

balanțier"

Neajunsuri destul de mari 
creează astăzi schimburilor de 
mărfuri interoccidentale așa 
numita criză a lichidităților. E 
vorba de un decalaj — care 
crește mereu — între mijloacele 
bănești necesare schimburilor 
și cele existente în mod real. 
Acest decalaj, la rîndul său, 
este rezultatul ritmurilor dife
rite de creștere a volumului 
schimburilor, pe de o parte, și 
a rezervelor valutare, pe de 
alta. Astfel, între 1950 și 1965, în 
timp ce valoarea întregului co
merț mondial a crescut de la
113.3 la 378, 3 miliarde dolari, 
rezervele valutare ale lumii ca
pitaliste au sporit doar de la
49.3 la 70,2 miliarde dolari.

Firește, toate țările afectate 
de lipsa lichidităților au căutat 
remedii. în mod aproape unanim 
s-a convenit că izvorul princi
pal al deficiențelor îl constituie 
actualul sistem monetar inter- 
occidental așa numitul Gold 
Exchange Standard sau, pre
scurtat, G.E.S. — în virtutea 
căruia dolarul și lira sterlină 
pot constitui (alături de aur) 
rezerve valutare. Ca atare, s-a 
propus modificarea acestui sis
tem.

Statele Unite, principala pute
re beneficiară de pe urma sis
temului G.E.S.. nu doreau, de
sigur, să piardă avantajul ca 
moneta lor să fie considerată, 
oriunde și oricînd, aur curat.

Dar, totodată, americanii nu 
puteau să nu recunoască, ală
turi de ceilalți parteneri ai lor, 
că actualul sistem monetar in
ternațional nu mai satisface 
necesitățile circulației mărfuri
lor și că, prin urmare, trebuie 
făcut ceva. Așa a apărut planul 
american de creare a „monetei 
internaționale de rezervă", ca 
singur amendament la „Gold 
Exchange Standard".

Poziția țărilor vest-europene
— și în primul rînd a Franței
— este binecunoscută. Propune
rile franceze, la care s-au raliat 
și ceilalți parteneri ai ei din 
C.E.E., prevăd înlocuirea lui 
G.E.S. printr-un sistem bazat 
exclusiv pe aur. Revenirea la 
etalonul aur ar însemna, auto
mat, renunțarea la dolar și liră 
ca monete de rezervă. Totuși, 
în fața împotrivirii Washingto
nului, țările vest-europene au 
consimțit să accepte planul a- 
merican dar cu condiția ca Sta
tele Unite să-și lichideze defici
tul balanței de plăți externe. 
Mulți credeau că această accep
tare va duce la un compromis. 
Dar, cel puțin pînă în prezent, 
Statele Unite au fost de altă 
părere.

începînd cu anul 1958, balan
țele de plăți externe americane 
s-au soldat, în permanență, cu 
deficite. Aceasta înseamnă că 
an de an din S.U.A. au ieșit 
mai mulți bani decit au intrat. 
Anul trecut, de pildă, deficitul 
a fost de 1,4 miliarde dolari. El 
se datorește angajamentelor

militare din ce în' ce mai mari 
ale S.U.A. (și în primul rînd a- 
gresiunii din Vietnam), întreți
nerii a numeroase baze milita
re și investițiilor enorme de 
capital în străinătate. Toate a- 
cestea duc la o masivă și per
manentă scurgere de dolari din 
țară. Dar ele afectează și re
zervele de aur care, în întrea
ga perioadă postbelică, s-au 
micșorat necontenit. De la 
24 600 000 000 dolari în 1949, aces
te rezerve însumează astăzi doar 
13 109 000 000 dolari, atingind cel 
mai scăzut nivel din 1938 încoa
ce. Concomitent cu creșterea 
deficitului balanței de plăți ex
terne și cu reducerea rezervelor 
de aur, în S.U.A. s-a majorat și 
datoria publică ; ea se cifrează 
astăzi Ia 330 000 000 000 dolari și 
se pare că nu e la punctul cul
minant, întrucît ministrul de 
finanțe american, Henny Fow
ler, s-a pronunțat zilele trecu
te pentru majorarea datoriei 
„peste limitele stabilite de 
Congres".

E de la sine înțeles că pentru 
redresarea balanței sale de plăți 
externe — și, deci, pentru rea
lizarea condiției cerută de Eu
ropa pentru menținerea dolaru
lui ca monetă de rezervă — 
S.U.A. ar trebui să procedeze 
la reducerea cheltuielilor, a an
gajamentelor militare, pe de o 
parte, și la restrîngerea investi
țiilor în străinătate, pe de altă 
parte. Dar Statele Unite n-au 
dat nici un semn că ar fi dispu

se să purceadă la echilibrarea 
balanței. Dimpotrivă, oricit de 
paradoxal al părea, guvernul a- 
merican dovedește din ce în ce 
mai mult că dezechilibrul balan
ței de plăți externe îi este pe 
plac și că vrea să-1 mențină. 
Ziarul LE MONDE e de părere 
că „Statele Unite au adoptat în 
mod oficial atitudinea potrivit 
căreia redresarea balanței sale 
este o chestiune secundară" ; 
ziarul relevă că președintele 
Johnson, în recentul său dis
curs asupra stării Uniunii „nici 
măcar n-a menționat problema 
deficitului care, de opt ani, își 
așteaptă soluționarea".

Dar de ce refuză S.U.A. să-și 
echilibreze balanța de plăți ? 
Lăsînd la o parte cheltuielile 
militare, a căror reducere este 
cu insistență cerută de opinia 
publică americană și pe care 
administrația refuză s-o ia In 
considerare, rămîn în discuție 
investițiile de capital. Or, S.U.A. 
nu fac altceva decît să profite 
cît mai intens de situația privi
legiată a dolarului, aceea de a 
fi monetă de rezervă. Statele 
care îl posedă îl înapoiază 
S.U.A. fie plătind cumpărături
le, fie contra bonuri de tezaur 
americane. Dar dolarii, fiind așa 
de prolifici — raționează ad
ministrația — e păcat să fie 
ținuți în țară : ei trebuie tri
miși din nou în lume, să-și cîș- 
tige pîinea, să se dubleze sau 
să se tripleze, intr-un mediu 
ambiant pentru sciziparitate.

Așa că dolarii, abia reveniți în 
țară, sînt imediat reinvestiți 
în străinătate (mai ales în Eu
ropa), fără a se ține cont de ba
lanța de plăți externe. In felul 
acesta, chiar dacă datoriile ex
terne cresc („problemă secun
dară"), economia S.U.A. își 
creează o situație în care poate 
să-și plaseze în mod neîngrădit 
capitalurile în străinătate. Pro
cedeul, în ansamblu, ar putea 
fi denumit „politica deficitului 
balanțier", pe cai-e numai S.U.A. 
pot s-o practice pentru că nu
mai dolarul se află în poziția 
de monetă de rezervă (lira își 
are propriile ei dificultăți).

Țările vest-europene nu pot, 
firește, să privească cu senină
tate jongleria americană. „Este 
clar că situația astfel creată — 
scrie LE MONDE — care per
mite Statelor Unite să acumu
leze datorii cu taxe mici și să 
facă investiții cu profituri exor
bitante nu este inevitabilă. Ea 
poate și trebuie să fie corijată". 
Aceasta deoarece „Dină în pre
zent sarcina de a finanța defi
citul american a fost suportată, 
în principal, de. țările Europei 
occidentale". Nu e greu de în
trevăzut că centru aceste țări 
cel mai stînjenitor aspect al 
problemei este tocmai obiecti
vul esențial al „politicii defici
tului balanțier" : pătrunderea 
masivă a capitalului american 
în Europa occidentală.

ION D. GOIA
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