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Cel care stă în fața mea, 
își povestește în cuvinte 
simple viața. Biografia sa 
cuprinde un număr bogat de 
fapte și întîmplări. A fost în 
prima promoție de mineri 
pe care i-a dat grupul școlar 
din Baia Mare. A primit re
partizarea la. Exploatarea 
minieră Săsar (și de atunci 
sînt ani de zile), a lucrat zi 
de zi în același sector — sec
torul 1. A fost martorul tu
turor transformărilor pe care 
le-a cunoscut mina de-a

ÎNCREDERE
lungul anilor, al creșterii ei: 
deschiderea unor filoane noi, 
lărgirea fronturilor de lu
cru, introducerea pe scară 
largă a unor tehnologii mo
derne precum și a inovații
lor. își amintește că mai tîr- 
ziu, cînd s-a calificat artifi
cier, a fost printre primii 
care a aplicat metoda puș
cării selective. în același 
timp, a văzut cum se naște 
sub ochii săi noul oraș Baia 
Mare și cartierul Săsar. își 
amintește foarte bine că în 
centrul de astăzi al orașului 
erau niște străduțe înguste, 

iar că acolo unde se înalță 
cu demnitate și siguranță 
blocurile Săsarului, nu era

D. MATALA
. • • . ■ ‘

(Continuare in pag. a lll-a)

PREZENȚA
IAȘI (de la cores

pondentul nostru).
Tinerii din secții

le I și a Il-a a A- 
telierelor de repa
rat material rulant 
din Iași au colectat 
și trimis oțelăriilor 
50 tone metale ve
chi. S-au evidențiat 
Florin Caia, Ștefan 
Domșa, Petru Ște- 
fănescu, Ștefan An- 
cuța, Traian Atana- 
siu etc. Alți 30 de 
tineri din comuna 
Lespezi au partici
pat la înfrumuseța
rea localității în ca
re trăiesc și mun
cesc. Au amenajat

spații verzi, au cu
rățit șoseaua și șan
țurile, au văruit 
stîlpii și pomii de 
pe margine, au fă
cut ronduri de flori.

Tinerii artiști a- 
matori din coopera
tivele de producție 
Miroslăvești, Rugi- 
noasa, Tătăruș au 
prezentat cîte un 
spectacol intitulat: 
„Te cîntăm partid, 
iubit părinte".

Și tot în aceeași 
zi la Autobaza Huși 
s-a desfășurat o 
acțiune intitulată : 
„Omul de la vo
lan și îndatori
rile sale". In cadrul

EHEREȚII
acestei manifestări 
numeroși șoferi cu 
experiență au vor
bit despre frumuse
țea meseriei de con
ducător auto iar în 
încheiere tinerii au 
vizionat un film. De 
asemenea, cu prilejul 
instruirii propagan
diștilor, tînăra pro
fesoară de muzică 
Emilia Farkaș i-a 
învățat pe cei 60 
de propagandiști să 
interpreteze corect 
cîntece ca „Te cînt 
partid", „Să fii par
tidului oștean", Ti
nerețea ani de aur", 
„Steagul partidu
lui". în cadrul a-

* *
PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru)
Din pădurea de sonde de pe Valea Prahovei, din marile 

unități industriale din Ploiești, de pe șantierele 
de construcții, s-au adunat mii de tineri care au 
discutat cu activiști de partid din regiune, cu participanți 
la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., sfătuindu-se, într-o at

mosferă entuziastă de lucru, asupra mijloacelor celor mai e- 
ficace pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de 
Congres. In semn de adine respect, într-o atmosferă so
lemnă, mii de tineri au vizitat Muzeul Doftana, monument 
grăitor al jertfelor celor mai buni fii ai poporului român. 
Tot în cadrul acelorași acțiuni, filmul românesc 
„Duminică la ora 6“ a fost vizionat în mod organizat de 
peste 15 000 de tineri din regiune. Este demn de amintit 
totodată că în cinstea celui de-al IV-lea Congres al U.T.C. 
— caracteristic pentru tinerii de pe Valea Prahovei este 
efortul înzecit pentru realizarea unei producții ridicate, 
la un înalt nivel calitativ.

dunărilor generale 
ale organizațiilor 
U.T.C. din 80 de 
cooperative agricole 
de producție, pre
ședinții, inginerii și 
brigadierii zooteh- 
niști au vorbit despre 
planurile de produc
ție pe anul în curs ale 
unităților respecti
ve și sarcinile ce le 
revin tinerilor. 5000 
de tineri din alte 
150 organizații au 
audiat expunerile 
„U.T.C. — ajutor al 
partidului în educa
rea comunistă a ti
neretului", „Conduce
rea de către partid — 
izvorul forței și tăriei 
U.T.C.".

Elevii școlii profe
sionale agricole și cei 
ai școlii tehnice de 
cooperație din Vas
lui. au prezentat 
spectacolul „Slavă 
tinereții noastre fe
ricite". Au partici
pat peste 700 de 
spectatori. De ase
menea, în fața a 
peste 2 500 de tineri 
din 30 din satele 
raionului Vaslui a 
fost expusă confe
rința „Comporta
rea tinerilor în so
cietatea socialistă".

Pe aeroportul Băneasa, după sosirea inalților oaspeți Foto : AGERPRES
-----------•------------

Metode avansate —
produse peste plao

„REA CȚIILE" PRODUCȚIEI

LA PREGĂTIREA

PROFESIONALA

Se amenajează o nouă 
alee printre modernele
locuințe ale Hunedoarei

Foto: S. VIOREL

c 9

Cum se asigură funcționarea irepro
șabilă a instalațiilor
Calificarea nu urmează, ci precede
investiția

■<

Siderurgiștii combinatului 
din Hunedoara, care au cîști- 
gat pentru a doua oară conse
cutiv întrecerea socialistă pe 
țară în ramura siderurgică, 
au aplicat pînă acum peste 80 
măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor 
luate pe acest an. La furnale, 
eficacitatea îmbunătățirilor și 
perfecționărilor aduse proce
sului de producție se concre
tizează în 10 600 tone 
elaborată în acest an 
prevederile planului.

Alimentarea în flux 
nuu cu materii prime 
toarelor Martin de mare capa
citate, turnarea oțelului lichid 
pe poduri prevăzute cu 6 lin- 
gotiere în loc de 4 și micșo
rarea duratei reparațiilor cu
rente sînt oîtgva din măsytrile 
care au dat posibilitate oțela- 
rilor hunedoreni să producă 
peste plan, în primele două 
luni, 3 896 tone de oțel.

fontă 
peste

conti-
a cup

(Agerpres)
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Vizita tovarășilor
Jânos Kâdâr și Gyula Kăllai

în țara noastră

u cîteva zile 
în urmă, uni
tatea noastră a 
primit Diplo
ma și Drapelul 
roșu de între
prindere frun
tașe pe ramu
ră în întrece

rea socialistă desfășurată în 
anul 1965. Chiar și numai acest 
fapt prezintă de la început o 
imagine sintetică a activității 
creatoare, a muncii pline de 
pasiune, îlepuse de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Combi
natului chimico-metalurgic de 
la Baia Mare. Să întregim a- 
ceastă imagine cu cîteva date 
sugestive. în anul 1965 numai 
la producția marfă vîndută și 
încasată planul a fost depășit 
cu 80 000 000 lei, productivita
tea muncii a crescut, compara
tiv cu sarcina planificată, cu 
2,7 la sută, la prețul de cost 
s-au obținut economii supli
mentare în valoare 
10 700 000 lei, în condițiile 
care calitatea produselor 
îmbunătățit continuu (La 
hidrida cromică, de exemplu, 
circa 98,6 la sută din totalul 
producției a fost de calitatea 
întîi, în timp ce la bicromatul 
de sodiu acest procent a de
pășit 77 la sută). Rezultatele 
bune obținute în 1965 sînt lăr
gite în 1966. în lunile ianuarie 
și februarie planul producției 
globale și marfă a fost înde
plinit și depășit. S-au făcut în 
continuare pași importanți pe 
linia îmbunătățirii calității 
produselor.

Trebuie avut în vedere 
aprecierea acestor 
faptul că au fost 
condițiile în care 
producție au fost 
ces continuu de 
modernizare, capacitatea 
producție s-a dezvoltat

De ce depinde
de noile soluții

receptivitatea {ață
tehnologice

p & •

'• •? I

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, la 10 martie 
au sosit în țara noastră, în
tr-o vizită de prietenie, tova
rășii Jânos Kâdâr, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, și Gyula Kăllai, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, conducătorii de partid 
și de stat ai R. P. Ungare au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Blajovici, mem
bru supleant. - al -Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Florian Dănălache, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc P. C. R. București,

★
La plecare, pe aeroportul 

Ferihegy din Budapesta, au 
fost prezenți Apro Antal, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, 
Biszku Bela și Komocsin Zol- 
tân, membri ai Biroului Po
litic și secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., Peter Jânos, minis
trul afacerilor externe, dr.

Tanoș Fazekaș, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Mihail Roșia- 
nu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în R. P. Unga
ră,, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Jozef Vince1, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)
*

Csanâdi Gyorgy, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, Puja Frigyes, șeful 
secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U., și alte persoane 
oficiale.

A fost de față dr. Duna Flo- 
rea, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socia
liste România la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

de 
în 

s-a 
an-

permanență ridictad de fieca
re dată probleme multiple de 
organizare, de pregătire a ca
drelor. în aceste condiții apa
re firească întrebarea : „cum 
am reușit să obținem rezulta
te pozitive pe toate fronturile 
activității noastre ?“

Practica arată că obținerea 
unor rezultate bune se reali
zează numai printr-o cerceta
re, o studiere amplă a posibi
lităților de producție, singura 
cale care asigură punerea ta 
valoare a tuturor rezervelor 
interne în toate domeniile. O 
atenție deosebită am acordat 
atingerii și depășirii parame
trilor proiectați. Aceasta s-a 
rezolvat prin îmbunătățirea 
activității de cercetare științi
fică din întreprindere care a

permis adoptarea unor meto
de moderne de lucru, perfec
ționarea continuă a tehnolo
giei. La topitoria de plumb, 
de pildă, s-a aplicat eliminarea 
continuă a stibiului prin su
flarea permanentă, redueîndu- 
se durata operației cu aproa
pe 50 la sută. în urma unor 
cercetări s-a determinat tem
peratura optimă de lucru, do
zarea compușilor șarjei de fre- 
zocrezol fapt ce a permis mă
rirea substanței active de la 
20—35 la sută pînă la aproape 
70 la sută. în felul acesta, fără

DUMITRU LEAUA 
inginer șef la Combinatul 

chimico-metalurgic Baia Mare

(Continuare In pag. a III-a)
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GALAȚIÎncă un cargou lansat i la apă
Constructorii navali gălă- > 

țeni au lansat cel de-al doi
lea cargou de 4 500 tone din 
cursul acestui an cu o săptă- 
mînă înainte de termen. Anul 
acesta urmează să fie lansate 
încă patru cargouri de 4 500 
tone.

(Agerpres)

LA ORDINEA ZILEI:
în 

realizări 
obținute în 
secțiile de 

într-un pro- 
înnoire,

Traulerul 
„Constanța 

din nou acasă
Joi a ancorat in portul Ga

lați nava traulei de pescuit o- 
ceanic „Constanta", care s-a 
Întors dintr-o nouă cursă de 
producție, etectuatâ pe coasta 
Africii, la sud de insulele Ca
nare, Echipajul navei și-a rea
lizat programul de pescuit, in 
această cursă cu 6 zile mai de
vreme tată de termenul plani
ficat depozitind in magazii o 
încărcătură de 950 tone pește 
congelat și 212,4 tone făină și 
ulei de pește.

In legătură cu apropiatul 
recensămînt al populației și 
locuințelor ne-am adresat to
varășului ION COTAE, mem
bru al Comisiei centrale de 
recensămînt, cu rugămintea de 
a spune cititorilor noștri cîteva 
cuvinte în legătură 
tanța și stadiul de 
al recensămîntului.

(Agepres)

eu impor- 
pregătire

Vă ru-ÎNTREBARE:
găm să arătați pe scurt în 
ce constă importanța poli-

RECENSAMINTUL
tică, economică și socială 
a recensămîntului ?

RĂSPUNS: Recensămîntul 
populației și locuințelor din 
15 martie a.c. este efectuat la 
un deceniu după recensămîn
tul populației din 1956, perioa
dă în care au avut loc adînci 
transformări în structura so- 
cial-economică și în modul de 
viață al populației de la orașe 
și sate.

încheierea proceselor de 
făurire a relațiilor de produc
ție socialistă în toate ramuri
le economiei naționale a adus 
modificări importante 
structura socială a 
de la orașe și sate, 
rea multilaterală și 
rapid a economiei
a de+ermtaat schimbări și în 
repartiția forței de muni. atît

în 
populației 
Dezvolta
ta ritm 
naționale

pe ramuri ale economiei națio
nale cît și în profil teritorial. 
Introducerea tehnicii noi a 
determinat apariția unor ocu
pații noi, legate de procesul 
tehnic înregistrat în țara 
noastră. A crescut ponderea 
populației ocupată în indus
trie, construcții, transporturi 
și a scăzut în mod cores
punzător ponderea populației 
ocupată în agricultură.

în ultimii ani s-a ridicat 
considerabil nivelul cultural 
al populației. Generalizarea 
învățămîntului de 8 ani, ex
tinderea învățămîntului me
diu și superior, tehnic și pro
fesional au dus la ridicarea 
nivelului de pregătire cultu
rală a tineretului, la crește
rea numărului specialiștilor 
cu studii superioare și medii. 
Importante contingente de ti
neret se găsesc în prezent ta

diferite etape de instruire și 
calificare în vederea încadră
rii lor în producție.

Procesul de industrializare 
a intensificat urbanizarea 
prin crearea de orașe noi și 
extinderea celor existente.

Toate aceste transformări 
vor fi oglindite în datele care 
se vor obține cu ocazia recen
sămîntului. Aceste date vor 
permite cunoașterea cuprin
zătoare a populației țării sub 
multiplele și variatele ei as
pecte, să se caracterizeze fon
dul de locuințe și să se stabi
lească condițiile viitoare de lo
cuit ale populației. Informa
țiile ce se vor înregistra cu 
acest prilej vor servi conduce
rii de stat pentru fundamenta
rea științifică a măsurilor de 
dezvoltare a economiei națio
nale în vederea ridicării con
tinue a nivelului de trai mate-

rial și cultural al populației. 
Nu poate fi concepută o plani
ficare științifică — curentă sau 
în perspectivă — în domeniul 
economic sau social - cultu
ral, fără a avea la dispoziție 
date amănunțite cu privire la 
populație.

ÎNTREBARE: Ce ne pu
teți spune despre lucrările 
de pregătire a acestui re
censămînt ?

RĂSPUNS: O lucrare de 
atare importanță și amploare

S. R.

(Continuare tn pag. a lli-a)

In laboratorul de fizică al Liceului nr. 2 Roșiorii de Vede

Foto: S. VIOREL

Insamînțărîle
Cooperativele agricole din 

regiunea Dobrogea au termi
nat însămînțatul mazărei și 
ovăzului. Pînă acum s-au în- 
sămînțat peste 95 000 ha cu 
diverse culturi din prima ur
gență, reprezentând aproape

în Dobrogea
90 la sută din planul pe regiu
ne. Concomitent se pregătește 
patul germinativ pentru în- 
sămînțarea florii-soarelui șl 
porumbului.

(Agerpres)



entru fiecare 
dintre insti
tuțiile noastre 
artistice, pen
tru fiecare din
tre organizato
rii vieții muzi
cale din toate 
centrele artis

tice ale țării, este clar că viața 
noastră de concert este, înainte 
de toate, un permanent izvor 
de cunoaștere artistică, de e- 
ducație estetică a maselor 
largi populare, lată de ce, în- 
tocmindu-și programul de ac
tivitate, toate Filarmonicele 
țării se gîndesc nu numai la 
rezultatele educative pe care le 
vor avea fiecare dintre con
certele înscrise în programul 
curent de manifestări ci și la 
inițierea unor forme speciale 
de răspîndire, mai bine-zis de 
popularizare a valorilor muzi
cale în mase, menite, în cele 
din urmă, a atrage noi contin
gente de auditori în sălile de 
concert.

La Craiova a prins rod în 
ultimii ani o interesantă tra
diție în organizarea unor ase
menea activități.

Concertele-lecții, concerte 
pentru copii, concerte educati
ve — iată doar cîteva dintre 
manifestările special dedicate 
educației muzicale, născute 
din aceste imperative pedago

gice, care au devenit o com
ponentă fundamentală a vie
ții muzicale craiovene, dobîn- 
dind totodată periodicitatea 
necesară oricărei manifestări 
artistice de reală eficiență e- 
ducativă.

Am vrea să ne referim, doar 
asupra a trei dintre genurile 
de manifestări organizate în 
cursul acestei stagiuni: con
certele-lecții, concertele popu
lare și concertele pentru copii.

Cea mai lăudabilă inițiativă 
educativă în această stagiune 
o reprezintă, fără îndoială, con
certele pentru copii, născute 
din dorința de a pregăti din 
rîndurile elevilor de astăzi, 
contingentele de iubitori ai 
muzicii de mîine. Pornind la 
organizarea unei asemenea 
suite de activități, Filarmonica 
craioveană a elaborat un plan 
de activități eșalonate pe par
cursul a două stagiuni. Printre 
temele înscrise amintim : „Că
lătorie prin țara muzicii", „Din 
lumea basmului muzical", 
„Cum trebuie să ascultăm 
muzica", „Din comorile muzicii 
de balet", „Intîlnire cu com
pozitorii clasici", „Muzica cu 
program", „Micii interpreți".

Bazate mat puțin pe teoreti
zări și mai mult pe exemplifi
cări, concertele de acest gen 
își propun să familiarizeze pe 
elevi cu suma de lucrări nece

sare a fi însușite pentru înțe
legerea valorilor muzicale.

Prezentînd seria acestor ma
nifestări, dirijorul Theodor 
Costin, directorul Filarmoni
cii, arată cu cită grijă sînt se
lecționate piesele pentru 
exemplificarea acestor concer
te, mergîndu-se pe linia ale
gerii, în primul rind, a unor 
fragmente de mare sugestivi

unor
Inconsecvența 
criterii pedagogice

tate din capodoperile creației 
clasice sau contemporane ce se 
găsesc în repertoriul curent al 
orchestrei sau al unor forma
ții de cameră ale Filarmonicii.

Alături de concertele pentru 
copii, planul curent de con- 
certe-lecții ale Filarmonicii 
craiovene evidențiază de la un 
prim contact o tematică bo
gată pentru melomanul dornic 
de înavuțire spirituală.

Interesante au fost din acest 

punct de vedere concertele- 
lecții susținute de folcloristul 
Constantin Prichici despre re
flectarea antagonismelor de 
clasă în balada populară din 
Oltenia, concertele-lecții susți
nute de unii profesori de liceu 
din localitate despre mari re
prezentanți ai clasicismului 
vienez, sau așteptatele con
certe - lecții ce-și propun ini

țierea în domeniul teoriei 
instrumentelor, explicării ca
racteristicilor fiecărui instru
ment sau grup de instrumente 
care alcătuiesc orchestra sim
fonică contemporană.

Interesante sînt și cele cîte
va concerte populare care au 
avut loc în această stagiune. 
Incercînd să aducă un număr 
mai mare de studenți în sala 
de concert, Filarmonica a de
dicat trei din concertele sale 

populare studenților Institu
tului agronomic și Institu
tului pedagogic. Primul dintre 
ele a cuprins cîteva piese de 
largă circulație incepînd de la 
valsul în Do major a lui Jo
hann Strauss pînă la „Valurile 
Dunării" a lui Ivanovici. Bu- 
curindu-se de un deosebit suc
ces, Filarmonica a programat 
de îndată un concert pe o 

temă: Cîteva dansuri cu ca
racter simfonic de la „Brîul" 
lui T. Brediceanu pînă la 
„Dansul macabru" a lui Sains 
Saens, încercînd să dea audito
rilor cîteva date despre cele 
mai celebre dansuri din istoria 
simfonismului.

Curînd, un nou concert 
popular venea să prilejuiască 
studenților craioveni înțelege
rea cîtorva dintre elementele 
caracteristice muzicii progra

matice, audierea unor capo
dopere ca „Egmont" de Beet- 
howen „O noapte pe muntele 
pleșuv" de Musorgski, „Sim
fonia fantastică" de Berlioz.

Din păcate, în loc să meargă 
mai departe pe drumul pro
gramării săptămînale a unor 
manifestări similare pentru a- 
ceea.și categorie de auditori 
(care să permită rînd pe rînd 

înțelegerea cîtorva dintre ele
mentele de bază ale limbaju
lui muzical, legăturile dintre 
muzică și celelalte arte, genu
rile și formele muzicii, princi
palele etape ale dezvoltării ar
tei muzicale), Filarmonica a 
întrerupt pentru perioada ur
mătoare acest gen de mani
festări, nefixîndu-și nici un 
plan de perspectivă pentru vii
toarele luni ale stagiunii.

O asemenea lipsă de pers

pectivă pedagogică (și în unele 
cazuri de criterii pedagogice) 
caracterizează de multe ori 
manifestările educative ale Fi
larmonicii.

Experiența muncii educative 
ne arată, fără putință de tăga
dă, că numai organizarea ri
guroasă a acestor activități, pe 
baza unor cicluri reprezintă u- 
nica cale pentru formarea unei 
temeinice culturi muzicale.

Cele mai multe dintre te
mele concertelor-lecții înscrise 
în agenda Filarmonicii le poți 
găsi cu ușurință în toate sta
giunile anterioare. Așa cum 
remarcam cu un alt prilej, 
programarea stereotipă a ace
lorași teme, lipsa de dorință 
de a împrospăta permanent te
matica manifestărilor educa
tive, de a înlănțui între ele te
mele conform unor comanda
mente pedagogice și nu in
tr-un mod cu totul improvizat, 
nu pot decît anula valoarea, 
eficiența educativă a unor ac
tivități menite să cultive sis
tematic, pedagogic, prețuirea 
marilor valori ale istoriei mu
zicii. Este evident, (atît în ceea 
ce privește programul concer
telor săptămînale ale Filarmo
nicii cit și al manifestărilor 
educative) că nu pot fi par
curse într-o singură stagiune, 
toate etapele importante ale 
istoriei muzicii, și de aceea (în 

special în domeniul concerte
lor educative) este necesară o 
eșalonare pedagogica a acestor 
activități de-a lungul mal 
multor stagiuni, astfel încît în 
intervalul a 2—3 ani, masele 
largi ale tinerilor să poată dr- 
bîndi bazele unei culturi mu
zicale.

Așa cum s-a procedat în do
meniul concertelor pentru 
copii, (în paranteză fie spus, în 
această direcție trebuie desi
gur avut mai mult în vedere 
specificul vîrstei auditorilor, 
temele de lecții cuprinse în 
plan — de genul „Muzica și 
contemporaneitatea", „Popas 
în domeniul celor 3 mari sim
fonii a V-a“ — fiind bineînțe
les cu totul departe de înțele
gerea copiilor). Filarmonica 
trebuie să stabilească un plan 
eșalonat de-a lungul a cîtorva 
stagiuni privind fiecare dintre 
categoriile activităților educa
tive.

Asemenea cicluri, diferen
țiate după gradul de inițiere 
a publicului, propunîndu-și 
în ansamblu lămurirea unor 
probleme esențiale ale limba
jului muzical și al istoriei ar
tei sunetelor, ar da meritorii
lor inițiative educative ale Fi
larmonicii craiovene un plus 
de eficiență.

IOSIF SAVA

Controlul obștesc 

la studenți „acasă66
n activitatea Con
siliului U.A.S. din 
Centrul universi
tar București re
zolvarea proble
melor social-gos- 
podărești se bucu
ră de o preocupare 
permanentă. Co

misia socială, care cuprinde 
un activ larg, împărțit pe co
lective : cămine, cantine, a- 
sistența sanitară, organizează, 
ți îndrumă controlul obștesc 
urmărind modul de gospodă
rire a bazei materiale, condi
țiile în care 
aproape 30 000 de studenți 
în cămine, calitatea mesei 
la cantine, modul în care sînt 
deserviți studenții la cabine
tele medicale.

O primă măsură : membrii 
comisiei sociale n-au mai fost 
antrenați în alte activități, a- 
vînd în acest fel posibilitatea 
să se ocupe în exclusivitate de 
problemele sociai-gospodărești. 
Biroul < Consiliului U.A.S. s-a 
îngrijit ca fiecare membru al 
comisiei sociale să cunoască 
aspectele concrete pe care tre
buie să le urmărească în efec
tuarea controlului obștesc. Pe
riodic, se organizează instruiri 
la care participă în afara acti
vului comisiei, președinții con
siliilor asociațiilor și șefii co
misiilor sociale din institute. 
Un sprijin substanțial l-a pri
mit Consiliul U.A.S. din partea 
Comitetului de partid al cen
trului universitar București. în 
luna noiembrie a fost organi
zată o consfătuire a factorilor 
de răspundere privind activi
tatea social-gospodărească din 
institute — prorectori, direc
tori administrativi, președinții 
consiliilor asociațiilor studen
ților — cu prilejul căreia s-au 
dezbătut aspectele muncii în 
cămine și cantine, precizîndu- 
se atribuțiile care revin asocia
țiilor studenților, comitetelor 
de cămin și cantină în efectua
rea controlului obștesc. Mă
surile stabilite au constituit o- 
biectivul preocupărilor perma
nente ale asociațiilor studenți
lor în acest domeniu de activi
tate.

O trăsătură esențială a con
trolului obștesc trebuie să fie 
operativitatea. Putem vorbi 
de operativitate în activitatea 
acestor comisii ?

Institutul agronomic. Mem
brii comisiei sociale a Consi
liului UAS au efectuat în re
petate rînduri vizite în cămi
nele și cantinele institutului. 
Au vizitat fiecare cameră din 
cămin, au urmărit cum se face 
aprovizionarea la cantină, au 
discutat cu studenții... Defi
ciențele constatate le-au adus 
la cunoștință conducerii ad
ministrative, cerînd să se ia 
măsuri operative pentru reme
dierea lor. Biroul consiliului 
U.A.S. din institut urmărește în 
permanență cum sînt rezolvate 
sesizările membrilor comisiei 
sociale.

Institutul de științe econo- • 
mice. Aici consiliul U.A.S. a al
cătuit colective de control ob
ștesc la nivelul facultăților, în 
care a antrenat un număr 
mare de studenți. De aseme
nea, se urmărește cum sînt 
rezolvate sesizările. Deficien
țele sînt remediate cu prompti
tudine.

Institutul de petrol, gaze și 
geologie. Se remarcă în pri
mul rînd colaborarea dintre 
Consiliul U.A.S. De reținut că 
în activitatea lor comisiile de

locuiesc cei

control obștesc sînt sprijinite 
de către toți studenții. Aceștia 
— cunoscînd prestigiul de ca
re se bucură în institut asocia
ția studenților — aduc la cu
noștință orice neajuns, avînd 
siguranța că se vor lua măsuri, 
în felul acesta, controlul obș
tesc cîștigă în operativitate.

...Sînt numai cîteva exem
ple. Adăugate rezultatelor ob
ținute de către alte asociații, 
de care n-am amintit, ne duc 
la concluzia că în majoritatea 
institutelor controlul obștesc 
își dovedește eficiența. în toa
te aceste institute — prin in
struirile făcute cu comitetele 
de cămin și cantină, prin 
munca de la om la om, prin 
sesizarea operativă a defici
ențelor — asociațiile studen
ților au reușit totodată, să 
formeze și o opinie sănătoasă, 
de masă, împotriva abateri
lor de la normele de convie
țuire în cămin, împotriva ce
lor care degradează bunurile 
ce le sînt puse la dispoziție.

La întrebarea de mai sus, în 
cazul unor institute și facul
tăți nu se poate însă răspunde 
afirmativ. La Institutul poli
tehnic, Universitate și Conser
vator comisiile sociale nu mani
festă interesul necesar pentru 
înlăturarea lipsurilor existen
te. Să dăm cîteva exemple. La 
Complexul „6 Martie" instala
ția de la băi este defectă, u- 
nele chiuvete sînt sparte, în 
sălile de lectură nu sînt mese 
și scaune suficiente, deși exis
tă spațiu. în blocul E al Com
plexului „Grozăvești" prezența 
personalului de serviciu în ca
mere constituie o raritate, 
televizorul nu funcționează de 
aproape două luni. Mai adău
găm faptul că deși în cămi
nele acestor institute există 
bibliotecă, ele nu satisfac ce
rințele studenților; aceasta 
deoarece de la un an la altul 
în cămin locuiesc studenți de 
la alte facultăți. La Complexul 
„Regie" nu funcționează liftu
rile. Tot aici robinetele, dușu
rile și unele difuzoare sînt 
defecte. Un fapt semnificativ 
ni-1 oferă cantinele „6 Mar
tie", „Regie" și cantina Insti
tutului de cultură fizică, unde 
nu există preocuparea necesa
ră pentru îmbunătățirea cali
tății mesei... S-a constatat, de 
asemenea, că medicii din unele 
institute (Universitate, Institu
tul de științe economice, Insti
tutul de construcții) trec foar
te rar prin cămine și cantine ; 
ca atare nu pot desfășura o 
activitate de control și educa
ție sanitară în rîndul studen
ților și personalului adminis
trativ. Sînt deficiențe ușor de 
rezolvat. Dar tocmai lipsa de 
informare în unele cazuri, ti
miditatea în sesizarea defi
ciențelor constatate, în altele 
— sînt factori care perpetuea
ză unele stări de lucruri nea
venite. Un exemplu : președin
tele Consiliului U.A.S. de la 
Conservator — tovarășul Lau- 
rențiu Spireanu — nu știa că 
în căminul „Brutus" stația de 
amplificare este defectă, per
sonalul de serviciu este insu
ficient, iluminatul este neco
respunzător, centrala termică 
necesită reparații; și toate a- 
cestea deși participă săptă- 
mînal la ședințele colectivului 
de conducere al institutului, 
unde — ca președinte — are 
obligația să pună în discuție 
problemele care privesc stu
denții.

Datorită faptului că în or

ganizarea și efectuarea con
trolului obștesc în institute și 
facultăți au existat carențe —■ 
comisia socială a Consiliului 
U.A.S. din Centrul universitar 
București a inițiat, începînd 
cu luna ianuarie, instruirea 
„în teren". Este vorba de or
ganizarea unui control obștesc 
amănunțit efectuat la nivelul 
centrului universitar, la care 
au fost antrenate toate comi
siile sociale din institute și 
facultăți. Acest control s-a 
efectuat în două etape. în pri
ma etapă s-a urmărit modul 
în care sînt administrate că
minele și cantinele ; deficien
țele constatate au fost aduse la 
cunoștința conducerilor insti
tutelor și conducerilor admi
nistrative. în cea de a doua 
etapă, colectivele de control 
au verificat în ce măsură se
sizările făcute și-au gă
sit rezolvarea. Concluziile 
desprinse în cea de a doua 
etapă — centralizate și sinte
tizate — au fost prezentate de 
către Consiliul U.A.S. Bucu
rești într-o nouă consfătuire 
organizată în luna februarie de 
către Comitetul de partid al 
centrului universitar. Au 
participat, în afara activului 
asociației, prorectorii cu pro
bleme educative, directorii ad
ministrativi, șefii serviciilor 
sociale, directorii educativi 
din cămine. Cu acest prilej, 
s-au stabilit măsuri concrete, 
menite să ridice pe o treaptă 
calitativ superioară activitatea 
social-gospodărească în Cen
trul universitar București. în 
cadrul consfătuirii s-a apre
ciat de către conducerile insti
tutelor de învățămînt superior 
eficacitatea controlului obștesc 
și necesitatea intensificării lui. 
Această consfătuire — în care 
s-a simțit sprijinul Comitetu
lui de partid al centrului uni
versitar — a avut darul de a 
ajuta asociațiile să-și îndepli
nească mai bine atribuțiile ce 
le revin.

EUGEN MARINESCU 
secretarul Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu

rești
ADRIAN VASILESCU

DISCURI NOI

Studenții din anul IV — ex
ploatare al Institutului de 
mine Petroșani, la ora de 
practică în laboratorul de 

mașini electrice

Foto : S. VIOREL

Ansamblul folcloric „Ciocirlia“
Paralel cu investigarea comorilor 

folclorice, cu studierea amănunți
tă a fiecăruia dintre genurile crea
ției muzicale populare, elaborarea 
unor studii de sinteză asupra fol
clorului din diferite regiuni ale 
țării, au fost imprimate și larg di
fuzate în anii din urmă cele mai 
reprezentative creații muzicale 
populare. Albumele dedicate unei 
vaste antologii a cîntecului popu
lar românesc sînt pe deplin edifi
catoare din acest punct de vedere.

Casa de discuri „Electrecord" 
continuă cu perseverență în același 
timp imprimarea unor cîntece 
populare în interpretarea zecilor 
de formații orchestrale populare 
ale Filarmonicilor sau caselor de 
cultură.

In suita sutelor de imprimări de 
muzică populară difuzată în ulti
mul timp discul închinat ansamblu
lui folcloric românesc „Ciocîrlia" 
apărut zilele acestea, merită a fi 
însă consemnat la loc de frunte.

Puține formații muzicale româ
nești cunosc faima „Ciocîrliei" în 
marile centre muzicale ale lumii, 
de la Paris la Pekin și de la Co
penhaga la Sofia. Discul, apărut în 
excelente condiții tehnice însoțit 
de o mapă cuprinzînd o largă pre
zentare a ansamblului, cuprinde un 
mănunchi de melodii vocale și in
strumentale din repertoriul ansam
blului, melodii care însumează 
totodată unele din cele mai sem
nificative genuri ale creației 
populare românești.

Din seria celor 17 piese ale dis
cului remarcăm prelucrările unor 
cunoscute creații folclorice ca 
„Breaza ca la Predeal" sau „Crăi
țele", cîntecele autentice interpre
tate de Maria Stoica sau piesele 
orchestrale de mare virtuozitate 
interpretate de orchestră sub 
conducerea lui Victor Predescu, 
(„Hora staccato", „Hora furtună").

I. S.

Cerința nr. 1 a producției 
de mobilă este și în acest an 
calitatea. Pentru realizarea a- 
cestei cerințe s-au luat mă
suri importante printre care : 
pregătirea fabricației pe teme
iuri științifice, organizarea 
locului de muncă pe baza 
planului de operații, proiecta
rea sculelor, a verificatoarelor 
și dispozitivelor de către ingi
neri de specialitate.

în vederea pregătirii unui 
fond de marfă pentru comerț, 
care să satisfacă cerințele din 
ce în ce mai variate ale con
sumatorilor, se vor organiza 
pentru specialiști două expo
ziții cu 400 modele noi de mo-
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„Practica
teitilislilor->

fără ițe 
încurcate11

de făcut atunci cind vor absolvi 
școala. Elevul trebuie de pe a- 
cum obișnuit să-și curețe și 
să-și îngrijească mașina, să-și 
mențină locul de muncă curai. 
Firește, acest lucru nu trebuie 
să le ocupe tot timpul de prac
tică. Dar elevul care este azi 
în școală trebuie să fie pus in 
contact cu atribuții stricte, cu 
îndatoririle pe care le are fie
care muncitor. Sintem de pă
rere că aici organizația U.T.C. 
ar putea interveni destășurînd 
o mai amplă muncă de edu
cație.

A FOST ClNDVA HOȚ — 
cinemascop

rulează la Patria (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21.15), București (ore
le 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (erele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Melodia (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

BEATA
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21).

ANI CLOCOTITORI
rulează Ia Flamura (orele 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

VANINA VANINI
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița (orele 10: 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

IN PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Dacia 9—14 în continua
re; 16,15; 18,30; 21).

completare — Vizita conducă

torilor de partid și de stat in 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria a Il-a

rulează la Festival (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Arta 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20.45).

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează la Victoria (orele

Se alia de cîteva 
zile în București cu
noscuta actrită polo
neză de iilm Ewa 
Krzyzewska (cunos
cută din filmul „Fata 
și ucigașul", care 
ne-a mai vizitat țaro 
cu prilejul galei fil
mului polonez din 
toamnă). De data a- 
ceasta populara ac- 
Irită poloneză a ve
nit pentru a juca ro
lul Margaretei în 
noul film al lui Gopo, 
„Nimic nou dr. 
Faust'. Abia sosită, 
Ewa Krzyzewska a 
și Început lucrul la 
iilm. Ieri a filmat cî
teva scene din film 
pe gheața lucioasă a 
patinoarului artifi
cial din Floreasca. 
In fotograiie : Ewa 
Krzyzewska (dreapta) 
discutlnd cu operato
rul de imagine Gri- 
gore lonescu (stin

gă).

bilă dintre care 200 modele 
vor fi prezentate în expoziția 
din aprilie 1966.

Caracteristic pentru aceste 
expoziții este faptul că se vor 
prezenta garnituri pentru ca
merele de dormit și de zi cu 
componența pieselor după 
specificul regional.

în cursul lunii mai a.c. va 
apare un sortiment nou de 
mobilă. Este vorba de garni
tura „Galaxia" care se va li
vra cumpărătorilor în pano
uri ambalate în plic, iar pa
nourile necesare pentru rea
lizarea pieselor dorite dintr-o 
schemă de asamblare tipizată 
se vor putea monta la cum
părători. Cu 58 de panouri se 
pot realiza 26 tipuri de piese 
de mobilă cu funcțiuni și 
compartimentări diferite, pre
văzute în schema de montaj 
amintită. Garnitura are o li
nie modernă, iar. dimensiunile 
de gabarit se pretează mobi
lării noilor locuințe.

Pentru anul în curs se pre
gătesc, de asemenea, 11 
expoziții internaționale de 
mobilă care se vor organiza 
în orașele Koln, Londra, Osa
ka, Tripoli, Moscova, Gote- 
borg, Bruxelles, Damasc, 
Klangenfurt.

R. PADURARU

CE S-A INTÎMPLAT CU 
BABY JANE

PINGUINUL
rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). '

TRAGEȚI IN STANISLAS
rulează la Union (orele
14,15; 16,30; 18,45; 21).

CORABIA MISTERIOASĂ — 
BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII —

rulează la Giuleștl (orele 
14,30; 17,30; 20,30), Unirea 
(orele 15.30; 18; 20,30).

DEPĂȘIREA
rulează la Volga (orele 
9,45; 13,15; 15,45; 18,15;
20,45), înfrățirea între po
poare (orele 10; 15,30; 18; 
20,30).

CALEA VICTORIEI SAU

20,45), Cosmos (orele 13; 
15,15; 17,45; 20,15).

TOM JONES
rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 21), Flo
reasca (orele 9,45-, 12,30; 
15,15; 18; 20,45), Rahova 
(orele 15; 17,45; 20,30).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Flacăra (orele
16; 18,15; 20,30), Aurora

CINEMATOGRAFE
9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30), 
Tomis (orele 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30), Modern (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

CINE E MAI PUTERNIC — 
dimineața — ora 10 — după- 
amiază — MUNCILE LUI

HERCULE
rulează la Doina (orele
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Pacea (orele 15,45; 18; 20^

CHEIA VISURILOR
rulează la Buzești (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,30).

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Munca (orele
10,30; 14; 16,15; 18,30;

(orele 10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Vitan (orele 15;
17; 19; 20,45).

GUSTUL MIERII
rulează la Miorița (orele
10; 12,30; 16; 18,30; 20,45).

PROCESUL DE LA NtJRN- 
BERG — ambele serii — 

rulează la Popular (orele 
10; 16; 19,30).

CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ 
— cinemascop

rulează la Colentina (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Viitorul (orele 
15; 17; 19; 21).

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

STEAUA BALETULUI
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 17,45; 20).

VIZITA — cinemascop —
rulează la Ferentari (orele 
15; 17; 19-, 21).

CAMERA ALBĂ
rulează la Cotroceni (orele 
15; 17; 19, 21).

HOȚUL DIN BAGDAD
rulează la Cinematecă (o- 
rele 10; 12; 14).

Publicarea articolului 
respectiv în coloanele zia
rului „Scînteia tineretului" 
a determinat sosirea la re
dacție a două răspunsuri a 
căror alăturare suscită cî
teva comentarii. în primul 
răspuns venit de la Direc
ția personal și învățămînt 
din Ministerul Industriei 
Ușoare se spune, printre 
altele :

„Problema asigurării unor 
condiții corespunzătoare pentru 
pregătirea cadrelor necesare 
întreprinderilor din industria 
ușoară din orașul Iași, și, în 
primul rînd, problema asigură
rii bazei materiale necesare în 
acest scop, a constituit și con
stituie unul din obiectivele 
principale pentru ministerul 
nostru. Pentru asigurarea în 
perspectivă a pregătirii cadre
lor, noi vom continua demersu
rile spre a obține aprobarea 
forurilor superioare în vederea 
construirii unei școli în Iași.

Fără îndoială, pregătirea ele* 
vilor din cadrul unei școli al că
rei profil de bază diferă de spe
cialitatea în care ei se califi
că (N.R.: In articolul nostru 
era vorba de faptul că aproxi
mativ 200 de elevi slnt consti
tuit! în cîteva clase separate și 
„atașați" pe lingă Grupul șco
lar de chimie), cere un efort 
mărit, o mai strinsă colaborare 
între școală și întreprinderile 
beneficiare, compensarea lipsei 
atelierului de inițiere cu o mai 
bună organizare a instruirii 
practice de specialitate în pro
ducție. Sub acest aspect la în
treprinderile respective din Iași 
s-au constatat intr-adevăr u- 
nele lipsuri, deficiențe în mo
dul în care școala și întreprin
derile colaborează pentru for
marea unor muncitori bine ca
lificați. Recent, direcția noastră, 
prin organele sale de control și 
îndrumare, a intervenit pentru 
înlăturarea lipsurilor semnala
te, a trasat sarcină conduceri
lor de întreprinderi pentru a 
organiza practica viitorilor lor 
muncitori în condiții mai bune. 
S-a interzis, de asemenea, folo
sirea elevilor la munci necali
ficate și s-a dat dispoziție 
pentru scoaterea din produc
ție a unor cadre tehnice 
corespunzătoare pentru instru
irea elevilor din anul II".

Celălalt răspuns este primit 
din partea conducerii Fabricii 
„Țesătura“-Iași.

„Conducerea întreprinderii, 
se spune printre altele în răs
puns, analizând cele sesizate în 
articolul publicat de ziarul dv. 
și însușindu-și critica făcută în 
legătură cu desfășurarea practi
cii elevilor școlii profesionale, 
a prelucrat articolul respectiv 
cu maiștrii instructori și cu sa- 
lariații serviciului personal și 
învățămînt. S-au luat, de aseme
nea, măsurile corespunzătoare 
care să ducă la o mai mare e- 
ficiență a timpului pe care și-l 
petrec viitorii muncitori in în
treprindere. Astfel, începînd 
din acest an, nici un elev nu 
va mai rămîne la vestiar pen
tru paza hainelor. S-a dat, de 
asemenea, dispoziție ca elevii 
să nu mai fie folosiți la curăța
tul canetelor sau la curățenie 
în secție și nici la o altă mun
că în afara programului de 
practică".

Aici am vrea să subliniem însă 
cîteva lucruri. Conducerea în
treprinderii ieșene a procedat 
bine atunci cind a interzis ca 
elevii veniți la practică să facă, 
pe rînd. „de planton" la hai
nele colegilor. Nu trebuie însă 
în nici un caz să se meargă 
pînă la „menajarea" viitorilor 
muncitori scutindu-i de efec
tuarea unor munci și obliga
ții pe care le vor avea

„Promisiunile 
unei dechii 
și aproape 

nimic mai mult11

In urma publicării arti
colului cu titlul de mai sus 
conducerea Uzinei mecani
ce Sinaia ne-a trimis, sub 
semnătura tovarășului di
rector Aurel Boghici, un 
răspuns în care se spune 
printre altele :

„Trebuie găsite soluții mai 
eficiente care să asigure 
o pregătire corespunză
toare viitoarelor cadre de 
muncitori calificați. Noi ne-am 
însușit observațiile semnalate 
de dv. și vă mulțumim pen
tru sprijinul acordat.

Vă asigurăm că aplicînd mă
surile luate de colectivul care 
se ocupă de organizarea prac
ticii, care-și va duce activita
tea sub îndrumarea directă a 
conducerii uzinei, ne vom 
strădui să lichidăm cit mai 
grabnic deficiențele ce mai 
există în activitatea de in
struire practică a elevilor în 
producție. Conducerea uzinei 
va manifesta pe viitor o pre
ocupare mai atentă decît pînă 
acum față de această impor
tantă problemă".

în răspuns, se arată apoi că 
situația descrisă în articolul 
publicat a fost analizată cu 
minuțiozitate și s-au luat ur
mătoarele măsuri în scopul 
lichidării lipsurilor semnalate:

„— repartizarea mai judi
cioasă a elevilor pe secții și 
ateliere în vederea asigurării 
de locuri pentru practică în 
conformitate cu programa a- 
nalitică.

— întărirea răspunderii și 
rolului muncitorilor-instruc- 
tori pe lingă care sînt atașați 
elevii școlii profesionale.

— instruirea maiștrilor și 
șefilor de chipă în vederea a- 
sigurării unei practici de pro
ducție organizate și eficiente.

— urmărirea îndeaproape a 
frecvenței la practică a elevi
lor și comunicarea către școa
lă a lipsurilor nemotivate și 
a altor abateri disciplinare.

— solicitarea unui sprijin 
mai calificat din partea orga
nizației U. T. C. din uzină și 
școală în scopul cultivării la 
elevi a dragostei de meserie".

Deși din răspuns este evi
dentă seriozitatea cu care u- 
zina din Sinaia a privit pro
blemele ridicate în articolul 
sus citat rămîne, în cele din 
urmă, în suspensie, un lucru 
căruia se pare că nu i se poa
te găsi rezolvarea la nivelul 
conducerii întreprinderii.

„Posibilitatea de a folosi 
muncitori-instructori scoși din 
producție — ne scrie condu
cerea Uzinei mecanice — exis
tă și este absolut necesară. 
S-ar rezolva în bună măsură 
greutățile ce le întîmpinăm în 
procesul de instruire practică 
a viitorilor noștri muncitori. 
Această măsură am putea-o 
însă lua numai în situația în 
care nu ni se impune să-i or
ganizăm pe elevi în brigăzi (în 
condițiile noastre nu avem 
spații și utilajele necesare)".

Este în acest caz de datoria 
Direcției personal și învăță
mînt din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să 
„dezlege" nodul gordian.
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Nu de mult, biroul Comite
tului orășenesc Petroșani al 
U.T.C.. a analizat într-o ședin
ță lărgită activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.C. în 
primul trimestru școlar pen
tru îmbunătățirea situației la 
învățătură și disciplină a ele
vilor. Organizarea unei ase
menea ședințe s-a făcut sim
țită ca urmare a rezultatelor 
obținute de elevii din școlile 
generale, licee și: școlile pro
fesionale din Valea Jiului. E 
adevărat, majoritatea au în
cheiat trimestrul cu note bu
ne și foarte bune. Totuși, din 
numărul total al elevilor pes
te 3 700 au rămas corigenți la 
una, două, sau mai multe 
materii. Pe de altă parte, 
s-au semnalat cazuri de 
abatere de la disciplina șco
lară. Firesc, era de aș
teptat ca biroul comitetu
lui orășenesc U.T.C. să anali
zeze temeinic, sub toate as
pectele, cauzele care au ge
nerat această stare de lu
cruri, să ajungă la niște conclu
zii bine conturate în funcție 
de care să stabilească măsuri 
concrete, eficiente.

Cum s-a desfășurat însă 
ședința ? Analiza a început 
prin prezentarea unui raport 
al biroului, după care au ur
mat discuții. Se înscriseseră 
mai mulți tineri la cuvînt. 
Timpul se scurgea însă ane
voie. Lipsa de combativitate 
a celor mai mulți dintre vor
bitori, faptul că spuneau fără 
jenă numai generalități, 
nu-și exprimau un punct de 
vedere critic, a dat dezbate
rilor o notă de plictiseală în 
loc să-i imprime, cum era fi
res, un caracter de lucru, 
de analiză serioasă, impusă 
de o atare problemă aflată la 
ordinea zilei. S-a vorbit mai 
mult despre munca profeso
rilor la catedră și mai puțin 
despre problema esențială în 
discuție: munca organizații
lor U.T.C. De fapt s-a vorbit 
despre toate : reuniuni tovă
rășești, muncă patriotică, 
concursuri de muzică ușoară, 
vizionări de spectacole, în
treceri sportive, etc. impor
tante și ele desigur. Dar nu 
s-a reușit să se aprofundeze, 
pe baza unei cunoașteri rea
le, precise, modul în care or
ganizațiile U.T.C. au acțio
nat pentru creșterea răspun
derii elevilor față de învă
țătură. pentru înlăturarea 
neajunsurilor existente. Nu 
s-a subliniat experiența bu
nă, lipsurile și măsurile ce se 
impun. Or, tocmai în această 
direcție trebuia să orienteze 
biroul comitetului orășenesc 
U.T.C. discuțiile.

Dar nu s-a întîmplat așa. 
De ce ? Explicația e simplă. 
Ședința biroului Comitetului 
orășenesc U.T.C. Petroșani a 
fost slab pregătită. Raportul 
prezentat s-a întocmit mai mult 
pe baza unor situații statistice 
luate în grabă de la secția de 
învățămînt sau direcțiunile 
școlilor. Biroul nu cunoștea 
situația concretă — nu a ci
frelor, ci situația de fapt din 
școli — a cauzelor care au 
generat acele fenomene ne
gative din fiecare școală, 
din fiecare clasă. Pentru 
aceasta era necesar, în 
prealabil, o largă investi
gație în rîndul elevilor, 
profesorilor, părinților. Din 
discuțiile pe care le-am avut 
după ședință, cu cîțiva secre
tari ai organizațiilor U.T.C. 
din școli, și activiști ai U.T.C., 
am aflat că o asemenea cer
cetare temeinică a situației 
nu s-a făcut. Membrii birou
lui orășenesc, ceilalți activiști, 
n-au stat nici unul dintre 
ei măcar o zi întreagă într-o 
școală pentru a sprijini înde
aproape organizația U.T.C. în 
rezolvarea unor probleme 
mai grele, în organizarea 
unor acțiuni educative, să dis
cute pe îndelete cu elevii, să 
le cunoască preocupările, do
rințele, comportarea în gene
ral. Ajutorul, după cum apre
cia unul dintre secretari, a

„Reacțiile" 
producției 

Ia pregătirea 

profesională
(Urmare din pag. I) 

a se face investiții suplimen
tare, parametrii proiectați au 
fost atinși înainte de termen 
și în multe cazuri chiar 'epă- 
șiți. La electroliza de cupru, 
de exemplu, randamentul de 
92 la sută înscris în proiect a 
fost realizat în numai 4 luni 
de la punerea în funcțiune, 
ureînd Ia sfîrșitul anului tre
cut la 94,53 la sută.

Alături de activitatea de 
cercetare o contribuție însem
nată în depășirea indicatorilor 
de plan a avut-o organizarea 
științifică a producției și 
aprovizionarea ritmică cu ma
terie primă și materiale. După 
părerea mea, însă, factorul e- 
sențial rămîne omul, ridicarea 
continuă a pregătirii sale pro
fesionale . Aceasta determină, 
în modul cel mai direct, in
troducerea noii tehnologii, fo
losirea cu randament maxim 
a mașinilor și instalațiilor. 
Pregătirea cadrelor s-a realizat 
paralel cu executarea investi
țiilor, precedînd astfel punerea 
în funcțiune a noilor capacități 
de producție. Cum procedăm ? 

constat mai mult în niște 
„indicații" vagi date în tre
cere prin școală.

Un bun prilej pentru a se 
informa cu o serie de aspecte 
din școli l-au avut mem
brii biroului la începutul a- 
cestui trimestru școlar cînd în 
fiecare școală au avut loc ple
narele activelor U. T. C. 
Materialul faptic cules din 
aceste plenare ar fi fost 
de un real folos biroului 
orășenesc în munca sa. Din 
păcate însă nu numai că 
membrii biroului n-au ajutat 
suficient comitetele U.T.C. 
în pregătirea plenarelor, dar 
unii dintre ei nici măcar n-au 
luat parte la ședințele la care 
se stabilise să participe.

De fapt ce s-ar fi putut 
afla la plenarele din școli sau 
din discuțiile individuale cu 
elevi, profesori, părinți ? în 
primul rînd, faptul că în 
multe clase organizațiile 
U.T.C. nu au creat o atitu
dine combativă, intolerantă 
față de leneși, chiulangii, că 
în unele clase există o defor
mată înțelegere a spiritului 
de colegialitate. Comitetele 
U.T.C. nu pun în discuția 
adunărilor generale, cazurile 
de indisciplină ale unor ute- 
ciști, elevii nu sînt ajutați să 
înțeleagă marile răspunderi 
ce le au privind învățătura. 
Apoi la aceste plenare s-ar fi 
aflat că marea majoritate a 
elevilor corigenți nu sînt su- 
pravegheați îndeajuns după 
plecarea de la școală, că a- 
ceștia nu au întocmit un pro
gram de studiu, iar dacă îl 
au nu și-l respectă, că se 
plimbă fără rost dimineața și 
seara prin oraș.

Dacă în ședința biroului 
s-ar fi prezentat un material 
întocmit pe baza sesizării și 
analizării unor asemenea 
date reale, el ar fi fost în mă
sură să desprindă concluziile ce 
se impun, iar măsurile stabi
lite ar fi fost cu adevărat 
eficiente. Cele formulate în 
termeni generali de acest 
gen : „biroul comitetului oră
șenesc U.T.C., organele și or
ganizațiile U.T.C. vor trebui 
să-și mobilizeze toate forțele 
pentru a ajuta la îmbunătă
țirea situației la învățătură 
și întărirea disciplinei", nu 
vor schimba cu nimic ca
litatea și conținutul muncii 
organizațiilor U.T.C. din școli.

Rezultă, din cele expuse 
mai sus, că biroul Comitetu
lui orășenesc U.T.C, Petroșani, 
din care fac parte tineri bine 
pregătiți, cu multă, experiență, 
trebuie să-și îmbunătățească 
stilul de muncă, în primul 
rînd prin înlăturarea forma
lismului din activitatea sa, să 
acorde organizațiilor din școli 
aceeași atenție, același spri
jin ca și organizațiilor din 
industrie și celelalte sec
toare, să nu lase întreaga 
muncă cu elevii numai în 
grija secretarului cu școlile 
și a comisiei respective. Va 
trebui să se pornească . de la 
ceea ce spuneam la început, 
mai precis, de la consultarea 
unui mare număr de profe
sori (în Valea Jiului predau 
peste 800 de cadre didactice 
foarte bine pregătite, cu bo
gată experiență pedagogică) 
și elevi fruntași, să se stea de 
vorbă cu cei rămași în urmă 
la învățătură, cu părinții, să 
se ceară sfatul și ajutorul or
ganizațiilor de partid din 
cartierele și întreprinderile 
sau instituțiile în care mun
cesc părinții elevilor, să fie 
antrenate în această muncă 
organizațiile U.T.C. din car
tierele în care locuiesc copiii.

Organizațiile U.T.C. din 
școli, cadrele didactice tre
buie ajutate să-și organizeze 
mai bine munca politică și e- 
ducativă în rîndul elevilor, 
pentru ca situația lor la învă
țătură să se ridice la nivelul 
condițiilor optime ce le sînt 
create în Valea Jiului, ca pre
tutindeni. în întreaga noastră 
țară.

LAL ROMULUS

Să ne referim la un exemplu 
mai recent. în cadrul combi
natului se desfășoară acum 
lucrările de construcții la noua 
uzină de cupru și la fabrica 
de acid sulfuric care vor fi 
puse în funcțiune în acest an. 
Sub îndrumarea comitetului 
de partid, noi am început cu 
mult timp în urmă pregătirea 
cadrelor necesare pentru fie
care loc de muncă. 27 de ingi
neri au fost trimiși la specia
lizare în unități similare din 
țară și străinătate; 170 de 
muncitori au urmat cursuri 
de specializare; alți 50 de 
muncitori sînt acum într-un 
cerc de perfecționare, în timp 
ce 80 de maiștri se familiari
zează cu noile instalații. O 
parte din muncitorii noilor u- 
nități vor fi trimiși zilele a- 
cestea la Năvodari, uzină cu 
profil similar, pentru a face 
practică o lună de zile, după 
care vor participa direct, ală
turi de constructori, la monta
rea uțilajelor. în felul acesta, 
în momentul în care noile u- 
nități vor începe să producă, 
ele vor putea fi încadrate cu 
cadre bine pregătite, care vor 
cunoaște utilajele și le vor mî- 
nui cu pricepere. Așa am pro
cedat întotdeauna și numai 
astfel am putut atinge în timp 
scurt parametrii proiectați.

Anul acesta am adus unele 
perfecționări acțiunii de pre
gătire a muncitorilor. Sînt pe
rioade cînd nevoile producției 
cer trecerea unor muncitori de 
la un loc de muncă la altul în 
cadrul secțiilor. E firesc ca o 
parte dintre ei, în special ti
nerii, să se descurce mai greu 
în noile condiții de lucru și ca
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Aspect din secția ringuri de la Bumbăcăria românească — 
Jilava

Turneul internațional 
de șah de la Belgrad 

Alexandra Nicolau 

conduce

• La Belgrad a 
început un mare 
turneu internațio
nal feminin de 
șah care reunește

a 13 șahiste din 
* U.R.S.S., Româ-

nia, Cehoslova
cia, Olanda, Un

garia și Iugoslavia. Printre parti
cipante se află campioana mondia
lă Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), 
maestrele internaționale Alexan
dra Nicolau (România), Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) și altele.

După două runde, primul loc în 
clasament este ocupat de Alexan
dra Nicolaj; cu 2 puncte. Repre- 
zențapta României a cîștigat cu 
negrele Ia' Bel amar ici și a învîns-o 
cu albele, în 44 de mutări, pe șa- 
hisța maghiară Bilek. Cîte 1,5 
puncte au totalizat iugoslavele Ka- 
tia jovanovici și Stadler. în prima 
rundă s-a înregistrat o mare sur
priză : campioana lumii Nona Ga- 
prindașviii a pierdut (cu albele) în 
30 de mutări la Milunka Lazare
vici.

Alte rezultate : runda I : Nedel- 
kovici — Vreken 1—0 ; Bilek — 
Stadler 0—1 j runda a Il-a : Liliak
— Gaprindașvili 0—1 ; Vreken — 
R. Jovanovici 1—0 ; K. Jovanovici
— Nedelkovici 1—0 ; Stadler —
Eretova remiză.

în runda a _III-a Alexandra Ni
colau joacă cu Eretova.

Vladimir Moraru în plin efort

urmare, randamentul să fie 
scăzut. De aceea conducerea 
întreprinderii a apreciat ca 
foarte bună propunerea comi
tetului U.T.C. ca în cadrul 
cursurilor de ridicare a califi
cării, pe lingă aplicațiile prac
tice, în orele prevăzute pentru 
tehnologia meseriei, munci
torii să facă practică prin ro
tație la fiecare loc de muncă 
din cadrul secției. Această ini
țiativă a și fost aplicată la 
convertizoare și electroliza 
cuprului, unde fiecărui mun
citor i se creează condiții de a 
executa de la cea mai simplă 
pînă la cea mai complicată o- 
perație.

Anul acesta sarcinile care 
stau în fața colectivului nos
tru sînt mult mai complexe. 
Rezultatele primelor două luni 
arată însă că nu ne-au sur
prins nepregătiți. Ca urmare a 
măsurilor tehnice-organizato- 
rice inițiate, producția se des
fășoară ritmic, zi de zi, oră de 
oră, conform graficelor. Expe
riența acumulată pînă acum 
este considerată de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștri 
o bază solidă pentru realizări 
și mai importante în ridicarea 
activității economice a între
prinderii. Sîntem convinși că 
angajamentele luate în între
cerea socialistă în cinstea ce
lei de a 45-a aniversări a 
partidului vor fi îndeplinite și 
chiar depășite.

NOTĂ

PREA PUTIN...

C( u foarte mici excepții — une
le indisponibilități — con
cursul republican de primă

vară (faza pe Capitală) a reunit, 
zilele trecute, la piscina Floreasca 
tot ce are mai bun, la ora actua
lă, natația bucureșteană la seniori, 
juniori și copii : aproximativ 200 
de înotători, fete și băieți, animați 
de dorința de a realiza standardu- 
rile necesare participării la etapa 
finală a acestui concurs programat 
pentru zilele 24—27 martie.

Și aceste întreceri au eviden
țiat forma bună în care se află 
Cristina Balaban și Vladimir Mo- 
raru, două speranțe ale notației 
noastre la campionatele europene, 
care se vor desfășura anul acesta 
în Olanda. Cu recordurile realizate 
la 100 și 400 m liber, atît Cristina 
cît și Vladimir Moraru au corec
tat toate recordurile (de sală) de 
la 100 și pînă la 800 m liber ale 
procedeului tehnic liber. Trebuie 
spus că recordul de 100 m 
(1 : 04,30) o arată capabilă pe Cris
tina Balaban de noi ameliorări și 
pentru proba de 100 m spate la 
care va concura în Olanda.

Foarte promițătoare se anunță și 
rezultatele realizate de „generația' 
mai tînără : Agneta Sterner (la 
100 m — fluture), Eda Schuller

ÎNCREDERE
(Urmare din pag. I) 

mai înainte decît cîmp gol, 
bătut din toate părțile de 
vînturi. Interlocutorul meu nu 
are decît 26 de ani. Bogăția 
atîtor fapte încape foarte bine 
în cei 26 de ani ai săi pentru 
că toate transformările de 
care am vorbit au ele însele o 
tinerețe a lor și se petrec în 
ritmul pe care îl cunoaște as
tăzi întreg poporul nostru. Fi
rul amintirilor sale a început 
în urmă cu numai 10 ani, în 
1955, în ziua cînd un adoles
cent sfios pășea pentru prima 
dată pragul școlii din care 
avea să iasă miner. Eroul a- 
cestor întîmplări atît de sem
nificative se numește Ion Să- 
lăjan. Miner fruntaș, apoi arti
ficier fruntaș, Ion Sălăjan 
vrea acum să se înscrie la 
cursurile de maiștri. Dorește 
să devină un maistru tot atît 
de bun ca și alții, după cum 
mărturisește singur : „Am pri
mit de curînd steluța de frun
taș în întrecerea socialistă 
pentru anul trecut. In sec
torul meu sînt însă mulți 
tineri fruntași". A cunos
cut și cunoaște bucuriile cal
me, echilibrate ale mul
tor tineri care sînt la anii săi: 
satisfacțiile majore ale mun

Joi după-amiază a avut loc ple
nara Comisiei naționale a Republi
cii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O. în cadrul plenarei au 
fost dezbătute raportul de activita
te pe anul 1965, prezentat de acad. 
Athanase Joia, președintele Comi
siei naționale și planul de activi
tate pe anul 1966, prezentat de 
acad. Miron Nicolescu, secretar 
general.

Au fost relevate succesele obți
nute anul trecut de țara noastră 
în cadrul activității, desfășurate la 
U.N.E.S.C.O. S-a menționat, înde
osebi participarea rodnica a dele
gațiilor Comisiei naționale la 
sesiunile Consiliului executiv 
U.N.E.S.C.O. și la alte reuniuni 
internaționale, care au avut loc în 
1965 sub egida U.N.E.S.C.O., cum 
au fost : Masa rotundă dedicată 
lui Dante, organizată la Paris, Con
gresul mondial pentru lichidarea 
analfabetismului de la Teheran, 
Masa rotundă consacrată drepturi
lor omului de la Oxford etc. Parti
ciparea României la manifestările 
internaționale s-a bucurat de o 
bună apreciere, care s-a concretizat 
în alegerea reprezentanților țării 
noastre în diferite organisme ale
U.N.E.S.C.O. sau organizații in
ternaționale neguvernamentale, afi
liate la U.N.E.S.C.O. Astfel în
anul 1965 reprezentantul țării noas
tre în Consiliul executiv 
U.N.E.S.CO., acad. Athanase Joja, 
a fost ales în Comitetul pentru 
program al U.N.E.S.C.O. și în Co

(100 m liber), Petre Teodorescu 
(100 m și 200 m bras).

Cam atît despre rezultatele 
demne de luat în seamă la sfîrșitul 
celor 3 zile de concurs. Mult prea 
puțin față de marele număr de 
concurenți și față de justificatele 
speranțe care „se investesc' în 
viitorul natației noastre. Antreno
rii bucureșteni, și mai ales federa
ția de specialitate, trebuie să reți
nă' concluzia că în cei 15 ani de 
existență ai bazinului acoperit 
(care oferă condiții excelente de 
pregătire pe tot cuprinsul anului) 
s-a realizat mult prea puțin. O re
vizuire a stilului de muncă și a 
metodelor de pregătire se impune 
cu deosebită stringență. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît, în ultima 
vreme, prea puține rezultate de re
zonanță s-au înregistrat : și acelea 
puține au venit din partea acelo
rași înotători care scot din anoni
mat, în ultima vreme, concursurile 
noastre de natație. Aceștia sînt 
Cristina Balaban, Vladimir Moraru 
și Anghel Șoptereanu „cei trei 
mușchetari' ai natației bucureștene 
și ai natației noastre în general, 
pentru că în afară de ei, un singur 
nume (timișoreanul Vasile Costa) 
își mai găsește ecou și dincolo de 
granițele țării.

GH. LUCIAN

cii, primirea în partid în 1963, 
Și la acestea se adaugă cea 
mai recentă dintre bucurii: ti
nerii din mina Săsar, l-au ales 
pe Ion Sălăjan delegat la cel 
de-al IV-lea Congres al U.T.C.

La ordinea zilei:

Recensămintu!

(Urmare din pag. I)

necesită o temeinică muncă 
de pregătire atît sub aspectul 
metodologic, cît și organiza
toric și de popularizare. Lu
crările pregătitoare durează de 
aproape doi ani, perioadă în 
care a fost elaborată metodo
logia lucrărilor, au fost re
dactate formularele și instruc
țiunile. în cursul ultimelor 
săptămîni au fost selecționați 
și instruiți peste 100 000 de 
recenzori, recenzori-șefi și 
responsabili de circumscrip
ție. Pentru această acțiune 
au fost atrase mai ales cadre 
didactice din orașe și sate 
precum și salariați din insti
tuții și întreprinderi care au 
mai participat la lucrări de 
recensămînt. Instruirea lor a 
fost încheiată, ei însușindu-și 
cunoștințele necesare asupra 
felului cum trebuie să com
pleteze formularele și să re
zolve diferite probleme ce se 

mitetul U.N.E.S.C.O. pentru cola
borarea științifică internațională, 
prof. univ. Jean Livescu a fost nu
mit în Comitetul consultativ 
U.N.E.S.C.O. pentru tineret, acad. 
Miron Nicolescu a fost numit 
membru al Comitetului internațio
nal pentru învățămîntul matema
ticii și acad. Elie Carafoli a fost 
ales membru în Consiliul interna
țional al uniunilor științifice. Tot
odată, în cursul anului 1965, țara 
noastră a fost gazda unor manifes
tări internaționale desfășurate sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., printre 
care : Cursul internațional postuni
versitar de perfecționare în geolo
gia petrolului, întîlnirea reprezen
tanților universităților din țările 
balcanice etc.

La discuțiile care au urmat au 
luat parte acad. Șerban Țițeica, 
prof. univ. George Macovescu, 
acad. Elie Carafoli, prof. univ. 
Alexandru Bălăci, scriitorul De- 
mostene Botez, prof. univ. Mihai 
Berza, dr. Mihai Băcescu, prof, 
univ. Constantin Dinculescu, acad. 
Iorgu Iordan.

Participanții au făcut numeroase 
propuneri privind dezvoltarea ac
tivității Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O. în anul 1966.

Plenara a adoptat în unanimita
te raportul pe anul 1965 și planul 
de activitate pe anul 1966 ale Co
misiei naționale.

(Agerpres)

Mondialele

de hochei
Joi, în campionatul mondial 

de hochei pe gheață de la Liu- 
bliana, echipa U.R.S.S. nu a 
reușit să învingă formația 
Suediei, jocul încheindu-se 
cu un rezultat de egalitate : 
3—3 (0—0 ; 2—2 ; 1—1),

Foarte pasionant a fost me
ciul dintre echipele Cehoslova
ciei și Canadei, încheiat cu 
victoria primei echipe cu sco
rul de 2—1 (1—0 ; 0—0 ; 1—1). 

în urma acestor jocuri, în 
clasament conduce acum e- 
chipa R. S. Cehoslovace cu 10 
puncte, urmată de U.R.S.S. — 
9 puncte, Canada — 8 puncte, 
Suedia — 7 puncte etc.

în grupa B a campionatului, 
care se dispută la Zagreb, joi, 
echipa Norvegiei a învins cu 
scorul de 4—1 (2—0 ; 1—1 ; 
1—0) echipa Elveției.

„Cupa României 
la fotbal

® La sfîrșitul 
acestei săptămîni 
fotbalul intră din 
nou în actualita
te. Duminică, se 
desfășoară meciu
rile din 16-imile 
„Cupei Români
ei", la care parti

cipă, după cum se știe, și forma
țiile din prima categorie a campio
natului republican. Din programul 
celor 15 partide (meciul Steaua — 
Victoria Călan s-a disputat 
miercuri), se remarcă întîlnirea 
dintre Minerul Baia Mare și Pe
trolul Ploiești, precum și cea din
tre Jiul Petrila și Rapid București, 

în Capitală, pe stadionul Repu
blicii, de la ora 15, se desfășoară 
meciul Metalurgistul București — 
Steagul Roșu Brașov. Iată și cele
lalte partide : Dinamo Bacău — 
C.S.M.S. Iași ; Cimentul Medgidia 
— Știința Timișoara ; Vagonul 
Arad — Dinamo București ; C.S.M. 
Sibiu — U.T. Arad ; Foresta Fălti
ceni — Farul Constanța ; A.S. 
Aiud — Știința Craiova ; Fruct- 
export Focșani — Siderurgistul 
Galați j Rapid Plopeni — Dinamo 
Pitești f Dunărea Calafat — Știin
ța Cluj ; Știința Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea ; Clujeana — Progresul 
București j Petrolul Moinești — 
Soda Ocna Mureș.

• Mîine, în orașul bulgar Pernik 
se desfășoară primul joc dintre 
formațiile Minior Pernik și Dinamo 
București, contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin. Lotul 
dinamovist, care a părăsit ieri Ca
pitala, cuprinde, printre alții, pe 
Derzei, Corbeanu, Schreiber, Co- 
zonici, Ganciu etc.

(Agerpres)

1
l vor | 
înre- H 
■ivind “

I

pot ivi pe teren.în perioada 
15—22 martie, recenzorii vor 
ieși pe teren pentru a î 
gistra toate datele privind 
populația și locuințele.

ÎNTREBARE : Dar în le-
gătură cu contribuția pe 
care o poate aduce popu
lația la recensămînt, ce ne 
puteți spune ?

RĂSPUNS : Pentru reușita 
deplină a acestei ample lu
crări este necesară participa
rea activă și conștiincioasă a 
întregii populații. Ajutorul 
populației este necesar mai 
ales datorită faptului că toate 
răspunsurile cu privire la ca
racteristicile populației și a 
locuințelor se vor înregistra 
ca și la recensămintele ante
rioare, pe baza declarațiilor 
personale date cu tot simțul 
răspunderii. în acest sens 
pentru a răspunde corect la 
unele întrebări este necesară

I
I
I 
I
I
I
I

cunoașterea precisă a situa- | 
ției. ca de exemplu, denumirea I 
exactă actuală a localității I 
unde s-a născut persoana re- ■ 
cenzată, anul de stabilire în I 
localitate (pentru cei care în- ■ 
tre timp s-au mutat în altă ■ 
localitate decît cea în care | 
s-au născut), specializarea E 
obținută în școală, specialita- ■ 
tea în care lucrează, denumi- i 
rea instituției sau întreprin- I 
derii în care lucrează, date în b 
legătură cu locuința etc.

Pregătirea din timp a " 
populației pentru a da răs- 9 
punsuri exacte la întrebările | 
puse de recenzori va asigura B 
efectuarea recensămîntului în S 
bune condiții.

Prezentarea scrisorilor 

de acreditare de către noul 

ambasador al Finlandei 

la București
Joi, 10 martie, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chi- 
vu Stoica, a primit pe noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Finlandei în 
Republica Socialistă România, 
Bjorn-Olof Georg Alholm, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Bjorn- 
Olof Georg Alholm și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica.

între președintele Consiliu

INFORMAȚII
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Gheorghe Dia- 
conescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar, a fost 
numit în funcția de reprezen
tant permanent al Republicii 
Socialiste România Ia Organi
zația Națiunilor Unite, în locul 
tovarășului Mihail Hașeganu, 
care a primit o altă însărcinare.

★
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro- 
mînia, tovarășul Aurel Duma a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Chineză, în locul tovarășului

La laboratorul secției acid azotic din cadrul Combinatului chi
mic Craiova lucrează și tinăra Paraschiva Popică, fruntașă în 
întrecerea socialistă, delegată la cel de-al IV-lea Congres

al U.T.C.
Foto: S. VIOREL

C
 Arhitect acad.

DUILIU MĂRCII
în ziua de 9 martie 1966 a 

încetat din viață arhitectul 
academician Duiliu Marcu, 
președinte de onoare al Uniu
nii Arhitecților din România.

Duiliu Marcu s-a născut la 
23 martie 1885 la Calafat. 
După absolvirea liceului, ur
mează studiile superioare la 
Școala Națională de Bele Arte 
din Paris, pe care o absolvă 
cu strălucire în 1912, obținînd 
diploma de arhitect.

întors în țară, își îndreaptă 
preocupările spre cercetarea 
patrimoniului arhitecturii na
ționale tradiționale, a cărei 
expresie avea să înrîurească 
în mare măsură creația sa, 
alături de spiritul arhitecturii 
clasice, temeinic însușit în 
decursul studiilor.

Activitatea fecundă din a- 
ceastă perioadă, în care se 
vădesc deosebitele calități ce 
vor continua să se dezvolte în 
operele sale de mai tîrziu, îi 
prilejuiește îmbogățirea expe
rienței și cristalizarea concep
țiilor proprii, față de întregul 
fenomen evolutiv al arhitec
turii epocii. Pregătirea temei
nică și largul său orizont cul
tural l-au ajutat să intuiască 
marile posibilități deschise ar
hitecturii românești și să se 
angajeze cu pasiune și fermi
tate pe calea promovării noi
lor mijloace și concepții în 
arhitectură. Receptiv față de 
tot ce este nou în dezvoltarea 
tehnicii, față de tot ce este 
avansat în arhitectură, prin 
preocuparea permanentă pen
tru claritate și logică, arhitec
tul Duiliu Marcu își găsește 
un drum propriu, izbutind să 
se situeze printre cei mai re
prezentativi exponenți ai ar
hitecturii românești.

Printre remarcabilele sale 
realizări se enumeră clădirea 
Ministerului Transporturilor, 
Pavilionul României la Expo
ziția internațională de la Paris 
(1937), clădirea Comitetului de

Academia Republicii 
Socialiste România 

Uniunea Arhitecților 
din Republica Socialistă 

România

Corpul defunctului se află 
depus la Casa Arhitectului din 
str. Episcopiei nr. 9. Accesul 
publicului este permis în ziua 
de 11 martie între orele 9 
și 11.

lui de Stat, Chivu Stoica, șî 
ambasadorul Finlandei, Bjorn- 
Olof Georg Alholm, a avut loc 
apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Ma
covescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Finlandei a 
fost însoțit de membrii amba
sadei.

(Agerpres)

Dumitru Gheorghiu, care a pri
mit o altă însărcinare.

★

Cea de-a Xîl-a sesiune a- 
nuală de comunicări a Insti
tutului de energetică al Aca
demiei, care și-a început lu
crările joi la Biblioteca cen
trală universitară, reunește 
numeroși academicieni, profe
sori universitari, cercetători și 
alți specialiști din energetică.

★

Joi a început în Capitală 
sesiunea de comunicări știin
țifice a cadrelor didactice ale 
Institutului agronomic „Nico- 
lae Bălcescu" la care parti
cipă și specialiști din unități 
agricole socialiste.

(Agerpres)

Stat al Planificării, clădirea 
Ministerului Industriei Ali
mentare, Academia Militară, 
Palatul Consiliului de Miniștri.

Personalitatea viguroasă a 
arhitectului Duiliu Marcu s-a 
manifestat de asemenea și în 
arhitectura construcțiilor de 
locuințe, precum și în activi
tatea sa pe plan urbanistic.

Timp de aproape trei dece
nii a desfășurat — ca profesor 
la Institutul de Arhitectură 
„Ion Mincu" — o bogată activi
tate didactică, contribuind la 
formarea a numeroase genera
ții de tineri arhitecți.

După eliberare, deținînd 
funcții superioare de speciali
tate în cadrul aparatului de 
stat, a muncit cu dăruire și 
cu înaltă competență pentru 
îndrumarea și dezvoltarea ac
tivității de arhitectură din 
țară. O valoroasă contribuție 
a avut arhitectul Duiliu Mar
cu în acțiunea de conservare 
și valorificare a monumente
lor istorice. A fost, de aseme
nea, un convins susținător al 
dezvoltării cercetării științifice 
în domeniul arhitecturii, con- 
ducînd, în cadrul Academiei 
Republicii Socialiste România, 
un colectiv de cercetare și apoi 
sectorul de istoria arhitecturii 
din Institutul de istoria artei.

Ca președinte al Uniunii 
Arhitecților din Republica So
cialistă România de la înfiin
țare a militat neobosit pentru 
antrenarea forțelor creatoare 
ale arhitecților la dezvoltarea 
arhitecturii românești.

Pentru meritele sale în crea
ție și activitatea obștească, 
Duiliu Marcu a fost distins cu 
titlul de laureat al Premiului 
de Stat și cu ordine și medalii.

încetarea din viață a acade
micianului Duiliu Marcu re
prezintă o grea pierdere pen
tru arhitectura noastră. Marile 
sale creații și multilaterala sa 
activitate se înscriu cu cinste 
printre realizările de seamă ale 
culturii românești.

Comitetul de Stat 
pentru Construcții, 

Arhitectură și Sistematizare
Institutul de Arhitectură

„Ion Mincu“ din București
★

Mitingul de doliu va avea 
loc la Casa Arhitectului în ziua 
de 11 martie 1966, ora 11,30. 
înhumarea se va face la cimi
tirul Bellu, ora 13.



„Cluburile 
Duboîs“

La două zile după 
ce ministrul justiției 
S.U.A., Nicholas Kat- 
zenbach, a cerut 
„Oiiciului de con
trol asupra activi
tății subversive" să 
urmărească, în baza 
„legii McCarran", 
activitatea „Clubu
rilor Dubois", o ex
plozie puternică a 
distrus sediul din 
San Francisco al or
ganizației.

hiar și in ochii co
mentatorilor pre
sei americane fap
tul nu a apărut ca 
fiind surprinzător. 
Bl urma unui inci
dent petrecut in 
fata sediului Clu
bului Dubois din

Brooklyn (New York) unde ele
mente huliganice au încercat 
să împiedice tinerea unei con
ferințe de presă.

„Cluburile Dubois" care poar
tă numele lui W.E.B. Dubois, 
fondatorul Asociației naționale 
pentru propășirea populației de 
culoare, au luat ființă ca un 
protest al tineretului american
împotriva cursului primejdios 
al războiului din Vietnam și.a 
menținerii, în statele sudiste, a 
legislației cu caracter rasist. 
Ele s-au extins repede pe întreg 
teritoriul S.U.A., grupind în 
special studenți și elevi. Poate 
Că activitatea acestei organizații 
ar ii fost tolerată de autorită
țile de la Washington dacă 
membrii clubului nu ar fi în
ceput să ia parte activă la cam
paniile de protest împotriva 
războiului din Vietnain. Acest 
fapt a fost considerat drepf 
„subversiv"

Se pare insă că atacul autori
tăților a avut un elect exact 
contrar celui scontat. Luînd cu-
vîntul la o conferință de presă 
care s-a desfășurat la New 
York. Michael Meyers, lider al 
Comitetului de coordonare a 
„Cluburilor Dubois" a declarat 
că membrii organizației se vor 
înregistra, dar nu așa cum a 
cerut ministrul justiției. Kat- 
zenbach. „Noi — a spus el — 
vom Înregistra, mii de noi mem
bri în toate colturile Statelor 
Unite". Profesorul universitar 
Staughton Lynd, de la Universi
tatea Yale, care a luat la ria
dul său cuvîntul, a declarat că 
represiunile declanșate împotri
va „Cluburilor Dubois" consti
tuie, in realitate, „un atac la a- 
dresa tuturor mișcărilor pentru 
pace din S.U.A.".

Miercuri a avut toc un nou 
miting de protest la Universi
tatea Yale, din New Haven 
(statul Connecticut) cu partici
parea reprezentanților a nume
roase organizații pentru pace și 
respectarea drepturilor civile 
din S.U.A. Edward Campbell, 
președintele „Clubului Dubois" 
din statul Connecticut, a decla
rat cu acest prilej că de cînd 
Ministerul Justiției a adoptat 
măsuri represive împotriva or
ganizației, s-a înregistrat o a- 
fluență de cereri de înscriere 
din partea tinerilor americani, 
faptul acesta a fost apreciat ca 
o dovadă că „încercarea de a 
pune căluș la gură „Cluburilor 
Dubois" s-a soldat cu un eșec".

„Măsurile represive — se a- 
rată intr-o declarație dată pu
blicității de Comitetul de coor
donare al „Cluburilor Dubois" 
— nu au fost luate întîmplător. 
Ele au loc în preajma celei mai 
mari demonstrații în favoarea 
păcii din istoria tării noastre — 
Zilele internaționale de protest 
împotriva războiului din Viet
nam, programate la 25 și 26 
martie. Dar noi avertizăm reac- 
țiunea că nu ne vom retrage".

P. NICOARA

Tabăra Ashau ocupată 
de patrioții sud-vietnamezi

Pierderi grele ale trupelor 
americane și saigoneze

După lupte grele, care au durat peste 
24 de ore, tabăra forțelor speciale ame
ricane și sud-vietnameze de la Ashau, 
situată în provincia Thua Tien, la apro
ximativ 100 km vest de Da Nang, a fost 
ocupată de forțele patriotice în primele 
ore ale dimineții de ieri — relatează 
agențiile de presă.

Ultimul mesaj transmis de 
radiofonistul taberei la ora 
4,25 (ora locală) anunța : „Zi
durile taberei sînt distruse. 
Forțele Vietcong (patrioții) au 
pătruns în incinta taberei din 
mai multe părți"

Forțele armate din tabără, 
informează agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. au 
suferit pierderi grele. Fc. țele 
patriotice au organizat mai 
multe atacuri asupra taberei, 
folosind un puternic foc de 
mortiere, arme automate și 
artileria antiaeriană.

Agenția FRANCE PRESSE 
adaugă că tabăra a cerut za
darnic în tot cursul zilei în
tăriri în oameni și materiale, 
deoarece artileria antiaeriană 
a patrioților, precum și 
timpul nefavorabil nu. au per
mis apropierea avioanelor. 
La scurt timp după miezul 
nopții, după ce luptele înce
taseră pentru un timp și to
tul părea a fi calm, la ora 
1.30. radio-emițătorul taberei 
a anunțat din nou că patrio
ții se apropie de perimetrul 
taberei, aflîndu-se la numai 
100 metri si distrugînd „re
țeaua de sîrmă ghimpată. 
Mesajele ulterioare mențio
nau un puternic tir de mor
tiere urmat de serioase lupte 
corp la corp în interiorul ta
berei.

uvernuJ argenti- 
iiian a fost ne
voit să renunțe 
în februarie la 
planul de redre
sare economică, 
elaborat de Juan 
Carlos Pugliese și 
pus în aplicare

cu numai o lună înainte. Planul 
urmărea în primul rînd să stăvi
lească inflația galopantă de pe 
piața argentiniană și prevedea în
tre altele, limitarea creșterii sa
lariilor la 15 la sută, iar a prețuri
lor la 12 la sută.

Luna trecută greva prelungită a 
lucrătorilor de la salubritatea pu
blică din Buenos Aires a forțat pe 
primarul capitalei să acorde o 
mărire a salariilor. Cîteva zile mai 
tîrziu, profitînd de creșterea pre
țului la benzină, companiile de 
taxiuri au obținut o creștere de 
50 la sută a tarifelor. Muncitorii 
de la electricitate, poștă, telefoa
ne, căi ferate au revendicat la rîn- 
dul lor sporirea salariilor. Guver
nul a hotărît să ridice tarifele la 
căile ferate — cu 30 la sută pentru 
călători — fără a satisface însă 
revendicările feroviarilor privind 
majorarea salariilor, care din pri
cina inflației crescînde au o putere 
de cumpărare extrem de scăzută.

Costul vieții a crescut în Ar
gentina începînd din 1963 cu 80 la 
sută, iar pesos-ul și-a pierdut 44 la 
sută din puterea sa de cumpărare.

Ieri seara agenția France 
Presse a transmis, potrivit 
unui ultim raport de la Sai
gon, că Ia Da Nang au fost 
aduși 49 de supraviețuitori, 
toți răniți, din cei aproxima
tiv 400 soldați ai guvernului 
de la Saigon și americani de 
la tabăra Ashau.

Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, gene
ralul Nguyen Chanh Thi, co
mandantul primei regiuni mi
litare a regimului de la Sai
gon, a fost demis joi din func
țiile sale în urma unei șe
dințe a Directoratului mili
tar. înainte de începerea reu
niunii principalilor șefi mi
litari, la Saigon au fost in
stituite măsuri speciale de 
securitate în apropierea ae
roportului unde se află și re
ședința generalului Nguyen 
Cao Ky, șeful guvernului 
militar saigonez Se relatează 
că în timp ce avioane „Sky- 
raiders" efectuau raiduri asu
pra orașului, care blindate și 
baterii aeriene au luat pozi
ție în punctele strategice ale I 
Saigonului- Citind unele 
cercuri din capitala sud-viet- 
nameză, agenția France Presse i 
consideră că actuala situație 1 
se datorește unei „crize inter
ne" care a izbucnit în sinul I 
Directoratului militar de la ; 
Saigon. I

Deficitul bugetar pe 1965 a fost 
cel mai ridicat deficit semnalat în 
întreaga istorie economică a țării : 
170 miliarde pesos. Falimentele 
băncilor autohtone se țin lanț ca 
și închiderea fabricilor și a altor 
întreprinderi. Ziarele argentiniene 
semnalau recent situația gravă din 
Tucuman — principala provincie 
producătoare de zahăr din tară —

Problemele 
economiei 

argentiniene 
unde administrația fabricilor de 
zahăr refuză să plătească munci
torilor salariile restante pe patru 
luni. Potrivit calculelor oficiale 
numărul șomerilor din Argentina 
se apropie de un milion.

Guvernul Illia a moștenit de la 
predecesori o situație economică 
mai mult decît dificilă și o uriașă 
datorie externă. Sumele pe care 
Argentina le datorează „Clubului 
de la Paris" — format din 11 țâri 
vest-europene, Japonia și S.U.A. —

Protestul 
studenților 
australieni

Hotărîrea guvernului Aus
traliei de a spori efec
tivul de trupe australi

ene în Vietnamul de sud de 
la 1 500 la 4 500 a stîrnit vii 
proteste în rîndurile opiniei 
publice din țară. Studenții de 
la Universitățile din Sydney 
și New South Wales au orga
nizat demonstrații în cadrul 
cărora și-au exprimat nemul
țumirea în legătură cu hotă
rîrea guvernului Harold Hoit 
și au protestat împotriva răz
boiului din Vietnam.

Sensul 
unei opoziții

Delegațiile mai multor 
țări latino-americane 
participante la lucrările 
Comisiei speciale a 
O.S.A., însărcinată cu e- 
laborarea de recoman
dări privind modifica
rea Cartei O.S.A., s-au 
opus proiectului S.U.A. 
de creare a așa-ziselor 
„forțe permanente in- 
ter-americane“

După cum relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, șeful de
legației Braziliei, Antonio Si- 
queira, a calificat miercuri drept 
„inacceptabile" propunerile 
S.U.A. de sporire a împuterni
cirilor Consiliului O.S.A. în ce 
privește reglementarea conflic
telor în emisfera occidentală.

In cercurile observatorilor 
din Ciudat de Panama, în ora
șul gazdă a conferinței, se con
sideră că împotrivirile fată de 
propunerile S.U.A. se explică 
prin faptul că adoptarea lor ar 
însemna un amestec în afaceri
le interne ale statelor membre 
ale O.S.A. •

au trecut de 4 miliarde dolari și 
vor spori cu un nou împrumut 
contractat Ia sfîrșitul acestui an. 
Condițiile puse de creditori nu fac, 
ca și în alți ani, decît să agraveze 
dificultățile economiei argentinie
ne : cererea de a lichida deficitul 
bugetar se refera în realitate numai 
la reducerea creditelor acordate 
întreprinderilor de stat sau indus
triei mici și mijlocii.

Cercurile economice argentinie
ne. extrem de îngrijorate de noua 
devalorizare a pesos-ului (250 pesos 
= 1 dolar), propun ca unică soluție 
pentru ieșirea din această stare 
precară, extinderea exporturilor 
argentiniene și schimbarea struc
turii lor prin creșterea varietății 
de mărfuri.

Guvernul a impus însă o spori
re a taxelor la produsele de im
port, afectînd nefavorabil achizițio
narea materiilor prime și a utila
jelor absolut indispensabile dezvol
tării industriale. Numeroase în
treprinderi argentiniene au cerut 
anularea restricțiilor de acest or
din, dar guvernul refuză motivînd 
prin primejdia „unui nou val de 
inflație". Cercurile economice ar
gentiniene își manifestă îndoiala 
că inițiativele preconizate sau a- 
doptate de guvernul argentinian — 
planuri irealizabile, împrumuturi 
externe repetate etc — pot scoate 
economia Argentinei din impas.

VIORICA TĂNĂSESCU

de peste
hotare

Ciu En-lai a primit 
pe ambasadorul 

României
PEKIN 10 (Agerpres). — In 

legătură cu plecarea sa defi
nitivă din Republica Populară 
Chineză, Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Pekin, 
a fost primit în audiență de 
Ciu En-lai, premier al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze. După au
diență premierul Ciu En-lai a 
oferit o masă. La primire și 
la masă, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat Cen I, 
vicepremier și ministru al 
afacerilor externe precum și 
alte oficialități chineze.

De asemenea, ambasadorul 
român a fost primit de către 
Den Siao-pin, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez 
și Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez.

R. F. GERMANA. — Demonstrație a locuitorilor din Mann
heim. împotriva creșterii costului vieții

• LA PARIS s-a deschis 
— în parcul de expoziții 
de la Port de Versailles — al 
III-lea Salon internațional de 
agricultură. Expun 6 000 de 
firme, în majoritate din Fran
ța, precum și din alte 28 de 
țări. întreprinderea româ
nească de comerț exterior 
„Mașinexport" prezintă ma
șini agricole, printre care figu
rează și tractoarele Universal- 
tip 450, 650 și 651. Expona
tele românești, în special trac
toarele și mașina de împrăș
tiat îngrășăminte, au trezit 
interes în rîndurile specialiști
lor din agricultură, și în rîn
durile agricultorilor veniți din 
diverse regiuni ale Franței.

Lucrările Comitetului
celor 18

GENEVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : în ședința de joi 
a conferinței Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, 
K. Lukanov, șeful delegației 
bulgare, s-a pronunțat în fa
voarea extinderii Tratatului 
de la Moscova asupra expe
riențelor subterane. El a ce
rut participanților la confe
rință să facă apel la Statele 
Unite pentru a le determina 
să adere la un asemenea 
acord.

Referindu-se la pericolul 
zborurilor bombardierelor ato
mice, delegatul bulgar a ce
rut interzicerea lor și lichida
rea neîntîrziată a bazelor mi
litare străine. El a insistat 
totodată asupra necesității 
denuclearizării Africii, Ame
rică Latine și a Europei cen
trale și s-a pronunțat pentru 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare.

Delegata suedeză A. Myrdal 
a abordat problemele încetă

• CU OCAZIA participării 
echipei României la Campio
natele Mondiale și Europene de 
hochei pe gheață de la Liubli- 
ana, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. S. F. 
Iugoslavia, Aurel Mălnășan, a 
oferit un cocteil la Stadionul 
Șalata din Zagreb. Au parti
cipat Mika Șpiliak, președin
tele Vecei Executive a Repu
blicii Socialiste Croația, și alte 
personalități, conducători și 
antrenori ai echipelor partici
pante la grupa B a campiona
telor, ziariști iugoslavi și 
străini.

• LA ȘANTIERELE navale 
„Sir James Laing and Sons 
Ltd" din Sunderland a fost, 
lansat cargoul „Sinaia", care 
se construiește pentru Ro
mânia. La ceremonia lansării 
au participat: Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Marea Britanie, Constantin 
Radulescu, șeful Agenției eco

rii cursei înarmărilor nuclea
re și ale diseminării arma
mentelor atomice. Ea a subli
niat pericolul perfecționării 
armelor de distrugere în con
dițiile continuării experiențe
lor atomice și a susținut în
cheierea unui acord pentru 
extinderea Tratatului de la 
Moscova asupra experiențe
lor atomice subterane, acord 
care ar fi în concordanță cu 
programul de măsuri progre
sive privind încetarea produc
ției de materiale fisionabile 
în scopuri militare, precum 
și cu programul de dezar
mare.

Delegatul polonez, Blusz- 
tajn, a susținut propunerea 
cu privire la interzicerea fo
losirii armelor nucleare, ca 
un pas însemnat spre înche
ierea unui acord asupra de
zarmării și s-a pronunțat în 
favoarea propunerii ca ma
rile puteri să se angajeze a nu 
folosi arma nucleară în cazul 
unui conflict. El a insistat 
asupra importanței creării de 
zone denuclearizate, îndeo
sebi în Europa centrală, și a
sprijinit propunerea cu pri
vire la extinderea Tratatului 
de la Moscova asupra expe
riențelor subterane.

Delegatul cehoslovac, Z. 
Cernik a susținut, de aseme
nea, propunerile în legătură 
cu lichidarea bazelor militare, 
crearea de zone denucleariza
te, interzicerea folosirii arme
lor atomice.

„Pacifica"
Șase tineri intr-o expediție temerară

Șase tineri: doi 
spanioli, un francez, 
un canadian, un ame
rican și un iugoslav, 
stabiliți la Montreal, 
au anunțat, în cadrul 
unei conferințe de 
presă ținută la New 
York, că intenționea
ză să traverseze Ocea
nul Pacific, din Peru 
în Australia, pe bor
dul unei plute con
struite după modelul 
ambarcațiunilor pri
mitive indiene. Ei vor 
în felul acesta să ree
diteze expediția orga
nizată în urmă cu a- 
proape 20 de ani de 
norvegianul Thor 

Heyderdahl, pe pluta 
,,Kon-Tiki“. Conferin
ța de presă a fost 
prezidată de pictorul 
Salvador Dali, care 
finanțează această ex
pediție, și care a pic
tat emblema ce ur
mează să figureze pe 
pînza ambarcațiunii.

Membrii expediției, 
care a primit denumi
rea de „Pacifica", in
tenționează să plece 
cu automobilele în 
Ecuador pentru a con
strui o plută din lemn 
de balsa, pe care o 
vor transporta apoi 
în Peru. Călătoria, pe 
o distanță de 16 000

nomice române la Londra, 
membri ai ambasadei, pre
cum și Allan J. Marr, preșe
dinte și director general al 
șantierelor, alți reprezentanți 
ai conducerii, muncitori, teh
nicieni și ingineri care au lu
crat la construirea navei, pre
cum și un numeros public.

• IN URMA protestelor opiniei 
publice și a organizațiilor progre
siste din Venezuela, Camera Depu- 
taților Congresului național a a- 
probat crearea unei comisii spe
ciale desemnate să efectueze o 
anchetă asupra împrejurărilor asa
sinării lui Alberto Lovera, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Venezuela. A- 
gențiâ Prensa Latina anunță că 
toate partidele de opoziție din țară 
au aderat la o declarație comună 
în care acuză guvernul Venezue
lan condus de președintele Râul 
Leoni de a fi „direct responsabil1' 
de asasinarea acestui fruntaș al 
vieții publice venezuelene.

• LA WASHINGTON s-a anun
țat că la 15 martie nava cosmică 
americană „Gemini-8", avînd la 
bord pe cosmonauții Neil Arm
strong și Dave Scott, va fi lansată

Complot 
in Yemen
SANAA 10 (Agerpres). — 

Intr-un mesaj difuzat de pos
tul de radio, Sanaa, Hassan 
Al-Amri, primul ministru al 
Republicii Arabe Yemen, a 
anunțat că în țară a fost 
descoperit un complot secesio
nist prin care se urmărea se
pararea părții de nord și de 
sud a Yemenului. Premierul 
yemenit a afirmat că autorii 
complotului sînt puși „în ser
viciul imperialismului și ele
mentelor reacționare".

★

O delegație' oficială yemeni- 
tă, condusă de Hassan Al- 
Amri a plecat joi la Cairo, 
unde va avea întrevederi cu 
autoritățile din R.A.U. privind 
reluarea lucrărilor conferin
ței de la Harad pentru regle
mentarea situației din Yemen. 
Abdul Rahman Iriani, condu
cătorul delegației republicane 
la această conferință, a decla
rat că delegații republicani 
doresc să reia dialogul de la 
Harad pentru a se asigura 
stabilitatea în Yemen și că ei 
sînt hotărîți să apere regimul 
republican.

Din localitatea saudită Jed
dah se anunță că R.A.U. și A- 
rabia Saudită încearcă să 
scoată din impas lucrările 
conferinței de la Harad înche
iate fără rezultat la sfîrșitul 
anului trecut datorită poziției 
obstrucționiste pe care s-au 
situat delegații regaliști.

km, va dura aproxi
mativ opt luni. Navi
gatorii se vor hrăni 
aproape exclusiv cu 
pește. Pentru băut, ei 
vor distila apă de 
mare și vor lua, de 
asemenea, cu ei 1800 
litri de apă din lacul 
Tonnerre (Quebec) 
care, fiind ușor radio
activă, poate fi con
servată timp îndelun
gat și are un efect 
preventiv împotriva a 
numeroase boli. In 
cursul călătoriei, ei 
intenționează să efec
tueze studii de biolo
gie marină și psiholo
gie.

de la poligonul Cape Kennedy pen
tru a efectua un zbor orbital de 
trei zile. In cursul acestui zbor 
vor fi efectuate patru tentative de 
acostare a cabinei „Gemini-8“ cu 
o rachetă „Agena", lansată în a- 
ceeași zi de la Cape Kennedy 
(este vorba de o conectare în spa
țiu a celor două nave).

• IN PARLAMENTUL grec 
au fost prezentate o serie de 
interpelări în legătură cu 
arestarea și deportarea în 
insule a patru persoane, între 
care doi membri ai conducerii 
Organizației democratice de 
tineret, Lambrakis.

In cadrul dezbaterilor par
lamentare, deputatul E.D.A., 
Ilias Iliu, a criticat acțiunile 
autorităților.

• Ieri seara s-au încheiat la Pra- 
ga lucrările Conferinței pe țară a 
lucrătorilor din cooperativele agri
cole unice și gospodăriile de stat 
din R. S. Cehoslovacă. Lucrările 
din ultima zi a conferinței au fost 
prezidate de J. Lenart, membru al 
Prezidiului C. C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace.

Breșe
A 

in 
embargoul 
petrolului

Citind surse bine infor
mate agenția REUTER 
anunță că forțe navele 
și aeriene britanice au 
început să patruleze în 
apropiere de portul Bei
ra din colonia portughe
ză Mozambic, unde au 
fost descărcate vase 
transportind petrol des
tinat Rhodesiei, în ciuda 
embargoului impus de 
guvernul britanic. Prin
tre vasele care patrulea
ză în apele din apropi
erea acestui port se află 
și cel de-al doilea mare 
port-avion al forțelor ar
mate britanice.

a Început a fost 
raționalizarea și a- 
poi campania de 
„donații" din R.S.A. 
In prezent, se pare 
că nu mai e nevoie 
nici de una nici de 
alta. Smith începe 
să aibă din nou

suficient petrol. Bineînțeles, nu 
din colectele unor simpa- 
tizanți sud-airicani; petrolul 
este pur și simplu cumpărat de 
la anumite companii străine. 
Căci, în ciuda embargoului, în 
Rhodesia continuă să sosească 
transporturi întregi de petrol. 
Citind relatările unor persoane 
care trăiesc în vecinătatea că
ilor ferate rhodesiene, cores
pondentul ziarului „Daily Tele
graph" relevă că în Rhodesia 
sosec trenuri cu cisterne de pe- 
petrol din Republica Sud-Afri- 
cană. Se apreciază că în ulti- 
mult timp. în Rhodesia au sosit 
mai bine de 15 milioane litri 
de produse petroliere. «în ulti
mele săptămini — scrie cores
pondentul ziarului „Sunday Ti
mes" — transportul de petrol 
din Republica Sud-Africană 
prin punctul de graniță Bait- 
bridge a crescut de două ori, 
efectuîndu-se cu ajutorul cis
ternelor companiilor „Schell", 
„British Petroleum" și altele».

Potrivit ziarului sud-african 
„Rand Daily Mail". în prezent 
necesitățile Rhodesiei în ceea 
ce privește petrolul sînt satis
făcute pe deplin.

Guvernul sud-african nu as
cunde faptul că sprijină din a- 
cest punct de vedere regimul 
Iui Smith. Aceasta a reieșit și 
din declarația făcută recent la 
Johannesburg de către premie
rul Verwoerd. „Guvernul sud-a
frican, a spus el, nu va opri și 
nici nu va limita transportul de 
produse petrolifere prin terito
riul său spre Rhodesia"...

Nici Portugalia nu s-a alătu
rat sancțiunilor economice ins
tituite de guvernul britanic. în 
portul Beira din colonia Mo
zambic. au sosit zilele trecute 
vase încărcate cu petrol desti
nat Rhodesiei Pe teritoriul 
ace/eeași colonii au fost cons
truite noi rezervoare de petrol 
iar guvernul de la Lisabona a 
refuzat să dea asigurări că a- 
cestea nu vor servi la alimen
tarea cu petrol a Rhodesiei. In 
sfîrșit, potrivit unei înțelegeri 
recente, în curîrid urmează să 
înceapă livrări importante și 
permanente de petrol din Mo
zambic către rafinăria rhode- 
siană Umtaii.

Toate acestea au determinat 
pe corespondentul din Salis- 

bury al agenției „Reuter" să 
scrie următoarele : „Criza pe
trolului, care cu o lună în urmă 
era privită ca factorul de care 
depindea succesul sau prăbu
șirea lui Smith, scade în inten
sitate, ca rezultat al creșterii 
cantităților de produse petroli
fere ce sosesc din R.S.A. și din 
Mozambic. Aprovizionarea cu 
petrol se crede că a ajuns la un 
asemenea nivel încît i-a permis 
guvernului lui Smith să-și cre
eze stocuri de carburanți pen
tru mai multe luni".

în același timp, unele ana
lize au dus la concluzia că s-ar 
fi exagerai importanta em
bargoului cu privire la pe
trol. „Petrolul nu constituie 
factorul dominant în ansam
blul resurselor energetice 
ale Rhodesiei deoarece căr
bunele local este principala 
sursă de energie a industriilor 
miniere și a altor industrii, ali- 
mentind în același timp căile 
ferate rhodesiene" Aceasta 
este principala constatare a u- 
nui raport pregătit de către un 
expert american în problemele 
petrolifere. Waiter J Levy. Ra
portul a fost întocmit la cererea 
secretarului general al O.N.U. 
în scopul determinării implica
țiilor și repercusiunilor embar
goului asupra exporturilor de 

petrol și produse petrolifere în 
Rhodesia Levy precizează că 
in Rhodesia consumul de pe
trol vizează mai ales circulația 
rutieră ceea ce tace ca in ul
timă instanță economia Rhode
siei să poală supraviețui aces
tei sancțiuni

Acțiunile întreprinse de gu
vernul de la Salisbury în vede
rea anulăm efectelor embargo
ului au provocat îngrijorare la 
Londra. Cabinetul britanic a 
tinut marți o reuniune urgentă 
pentru a examina situația cre
ată. în urmo reuniunii, un pur
tător de cuvin! al Ministerului 
de Externe a declarat că guver
nul Wilson a avertizat pe re
prezentanții companiei anglo- 
portugheze Lonrho. care ar ur
ma să efectueze livrările către 
Rhodes'a asupra acestei inten
ții. îritrncii încălcarea embar
goului „ai avea 'mplicatii gra
ve pentru toate riărtile intere
sate"

Din relatările observatorilor 
se desprinde concluzia că atita 
vreme cil Marea Britanie va re
fuza să recurgă la măsuri fer
me, nici embargoul petrolului, 
în care se puneau atitea spe
ranțe. nu va da rezultatele 
scontate.

ION D. GOIA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". TeL 17.60.10. Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'’.
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PLENARA C. C. AL U. T. C.
In ziua He 11 martie a.c. a avut loc plenara 

C.C. a] U.T.C., la care au participat membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului Central, 
membrii Comisiei Centrale de Revizie, primii se
cretari ai comitetelor regionale ale Uniunii Ti
neretului Comunist.

Plenara a discutat și aprobat Proiectul Rapor
tului de activitate al C.C. al U T.C. și Proiectul 
noului Statut al Uniunii Tineretului Comunist ce

vor fi supuse dezbaterii celui de al IV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comunist, care își va 
desfășura lucrările între 23—26 martie a.c.

Plenara a hotărît ca în urma îmbunătățirilor 
aduse pe baza discuțiilor, Proiectul noului Statut 
al Uniunii Tineretului Comunist să fie dat publi
cității, pentru a fi dezbătut în adunări ale activu
lui U.T.C. și în presa de tineret.

PROIECT

STATUTUL
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
I

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST
Uniunea Tineretului Comunist din Repu

blica Socialistă România este organizația revo
luționară a tineretului care unește în rîndurile 
sale masele largi de tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, intelectuali, funcționari, ani
mați de idealurile nobile ale socialismului și 
comunismului.

Uniunea Tineretului Comunist este princi
pala rezervă a Partidului Comunist Român ; 
U.T.C. ajută partidul în educarea comunistă a 
tineretului, în mobilizarea lui la lupta între
gului popor pentru continuarea pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîrșire a con
strucției socialismului, pentru înfăptuirea 
scopului final al partidului, construirea socie
tății fără clase — societatea comunistă.

Cea mai mare onoare pentru uteciști este 
primirea lor în rîndurile partidului. Uniunea 
Tineretului Comunist cultivă la uteciști do
rința fierbinte ca în întreaga lor activitate și 
comportare să-și însușească și să manifeste 
calitățile politico-morale ale comuniștilor, pen
tru a merita înalta cinste de a fi primiți mem
bri ai Partidului Comunist Român.

Uniunea Tineretului Comunist își desfă
șoară întreaga sa activitate sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Comitetul Cen
tral al U.T.C. este subordonat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român; comi
tetele regionale, raionale, orășenești și organi
zațiile de bază ale U.T.C. sînt subordonate or
ganelor de partid respective.

Uniunea Tineretului Comunist, prin întreaga 
sa activitate, contribuie la cunoașterea și însu
șirea de către masele tineretului a politicii 
Partidului Comunist Român, asigură partici
parea lui activă la dezvoltarea economiei și 
culturii, la întreaga viață social-politică a țării.

Uniunea Tineretului Comunist educă tinerii 
în spiritul dragostei înflăcărate și al atașamen
tului profund față de scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România, față de încerca
tul conducător al întregului nostru popor, 
Partidul Comunist Român.

Uniunea Tineretului Comunist educă tînăra 
generație în spiritul ideilor marxîst-leniniste, 
al glorioaselor tradiții revoluționare de luptă 
ale poporului, ale clasei muncitoare, ale Parti
dului Comunist Român, ale tineretului comu
nist, pentru libertate, independență națională și

II

MEMBRII UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
1. Poate fi membru al Uniunii Tineretului 

Comunist orice tînăr, cetățean al Republicii 
Socialiste România, care recunoaște Statutul 
U.T.C., activează în una din organizațiile sale, 
îndeplinește hotărîrile Uniunii Tineretului 
Comunist și plătește cotizația de membru.

ÎNDATORIRI
Șl DREPTURI

2. Fiecare membru al U.T.C. este obligat:
a. să lupte neobosit pentru înfăptuirea poli

ticii Partidului Comunist Român în toate do
meniile în care își desfășoară activitatea; să 
contribuie activ la dezvoltarea economiei și 
culturii, la ridicarea bunăstării poporului; 
să-și slujească cu devotament și abnegație 
patria — Republica Socialistă România — 
să-și dea pentru apărarea ei toate forțele, iar 
dacă va fi nevoie și viața. Apărarea patriei 
este cea mai înaltă îndatorire a utecistului;

b. Să-și ridice permanent nivelul politic și 
ideologic, să-și însușească învățătura mar- 
xist-leninistă, linia politică generală, directi
vele și hotărîrile partidului;

c. să explice tinerilor politica Partidului 
Comunist Român și a guvernului Republicii 
Socialiste România, să popularizeze hotărîrile 
partidului, statului și ale Uniunii Tineretului 
Comunist, să mobilizeze tineretul la înfăptui
rea lor;

d. să fie exemplu în muncă și învățătură, să 

progres social. U.T.C. își aduce contribuția la 
continua întărire a alianței frățești dintre 
muncitori și țărani, dezvoltă sentimentul fră
ției dintre tinerii români și de alte naționali
tăți, strîns uniți — pe baza acelorași aspirații 
și idealuri — în lupta pentru fericirea și bună
starea întregului popor, pentru progresul și 
continua înflorire a patriei comune — Repu
blica Socialistă România.

Uniunea Tineretului Comunist cultivă la 
tineri conștiința înaltelor răspunderi și înda
toriri cetățenești pentru respectarea neabătută 
a Constituției, apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului și întărirea statului socialist.

Uniunea Tineretului Comunist cultivă la 
tineri trăsăturile morale ale omului înaintat 
— cinstea și curajul, respectul pentru adevăr, 
dragostea față de muncă și cei ce muncesc, 
răspunderea pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor profesionale și obștești, pentru con
duită civilizată în societate și familie, atitudi
nea combativă față de manifestările ideologiei 
și moralei burgheze, hotărîrea de a se afla în 
primele rînduri pentru promovarea a tot ceea 
ce este nou și înaintat în toate domeniile de 
activitate. U.T.C. dezvoltă la tineri pasiunea 
de a învăța necontenit, de a-și perfecționa pre
gătirea profesională, de a-și însuși știința și 
tehnica înaintată ;

— dezvoltă în rîndul tinerei generații inte
resul pentru cunoașterea tezaurului culturii și 
artei naționale, a tot ce este progresist în cul
tura și arta universală ;

— se preocupă de rezolvarea problemelor 
sociale ale tinerei generații, de organizarea și 
folosirea plăcută și instructivă a timpului 
liber al tineretului.

în spiritul internaționalismului proletar, 
U.T.C. dezvoltă legăturile frățești cu tineretul 
din toate țările socialiste, cu organizațiile revo
luționare ale tineretului din celelalte țări. 
U.T.C. militează pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu organizațiile de tineret din 
întreaga lume în scopul întăririi solidarității 
și unității mișcării democratice internaționale 
a tineretului în lupta pentru apărarea intere
selor sale vitale, pentru pace, libertate, inde
pendență națională și progres social.

Uniunea Tineretului Comunist promovează 
în rîndurile tineretului idealurile de pace, res
pect reciproc și înțelegere între popoare.

se preocupe permanent de ridicarea calificării 
sale profesionale, de însușirea științei și teh
nicii avansate;

e. să lupte pentru continua întărire a disci
plinei socialiste în muncă; să respecte legali
tatea socialistă, să apere și să întărească prin 
toate mijloacele proprietatea obștească — te
melia economică a societății socialiste ;

f. să dea dovadă de vigilență politică în 
orice domeniu de muncă și în orice situație, să 
păstreze secretul militar și de stat; să demaște 
și să zădărnicească uneltirile dușmanilor pa
triei noastre socialiste ;

g. să întărească prin toate mijloacele uni
tatea Uniunii Tineretului Comunist; să res
pecte cu strictețe disciplina utecistă, obligato
rie în egală măsură pentru toți membrii U.T.C., 
să-și îndeplinească cu conștiinciozitate sarci
nile obștești;

h. să folosească critica principială, autocri
tica sinceră față de lipsurile și greșelile din 
muncă și să contribuie la înlăturarea lor; să 
lupte împotriva metodelor de muncă birocra
tice a mulțumirii de sine, a oricăror tendințe 
de acoperire a lipsurilor și înăbușire a criti
cii ; să nu admită tăinuirea sau denaturarea 
adevărului și să aducă la cunoștința organe
lor și organizațiilor de partid, a organelor de 
conducere ale U.T.C., inclusiv Comitetului 
Central, neajunsurile în muncă ;

i. să fie un exemplu de corectitudine și con
duită morală în familie și societate, să fie cin
stit, modest și curajos, să ia atitudine față de 
manifestările înapoiate, față de influențele 
ideologiei și moralei burgheze;

j. să-și însușească concepția științifică des

pre natură și societate; să combată misticis
mul și superstițiile; să-și lărgească neconte
nit orizontul cultural.

3. Fiecare membru al U.T.C. are dreptul:
a. să participe la dezbaterea tuturor proble

melor privind activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist, exprimîndu-și nestingherit părerea 
în adunările organizației U.T.C. și în presa 
U.T.C.; să contribuie la elaborarea hotărîri- 
lor și la stabilirea măsuriloi' pentru aplicarea 
lor în viață;

b. să aleagă și să fie ales în organele de 
conducere ale U.T.C.;

c. să critice în adunările organizațiilor 
U.T.C. pe orice membru al organizației, indi
ferent de funcția pe care o ocupă, inclusiv 
munca oricărui organ de conducere al U.T.C.;

d. să participe personal la adunările orga
nizațiilor de bază sau la ședințele organelor 
de conducere ale U.T.C. în care urmează a se 
lua ț> hotărîre privind activitatea sau purta
rea sa;

e. să se adreseze cu orice problemă sau ce
rere oricărui organ al U.T.C., inclusiv Comi
tetului Central.

Organele U.T.C. trebuie să cerceteze cu 
atenție și grijă cererile membrilor U.T.C. și să 
ia fără întîrziere măsurile necesare pentru re
zolvarea lor.

PRIMIREA IN U.T.C.
4. în Uniunea Tineretului Comunist, sînt 

primiți tineri între 14—26 ani, care, prin în
treaga lor activitate și comportare se dovedesc 
demni de a face parte din organizația comu
nistă a tineretului.

Membrii Uniunii Tineretului Comunist care 
au împlinit vîrsta de 26 ani, la cererea lor, pot 
rămîne în continuare membri ai U.T.C. pînă 
la vîrsta de 30 de ani inclusiv. Uteciștii aleși 
în organele de conducere și din aparatul U- 
niunii Tineretului Comunist rămîn membri ai 
U.T.C. pînă Ia eliberarea lor din funcțiile ce 
le dețin.

a. primirea în Uniunea Tineretului Comu
nist se face la cererea tînărului și se hotărăște 
în mod strict individual de către adunarea ge
nerală a organizației de bază, în urma cunoaș
terii și examinării de către aceasta a activi
tății și comportării celui care solicită primirea ;

b. hotărîrea adunării generale cu privire la 
primirea unui tînăr în U.T.C. intră în vigoare 
după confirmarea ei de către comitetul U.T.C. 
imediat superior organizației de bază respec
tive ;

c. stagiul unui membru al U.T.C. se soco
tește din ziua cînd adunarea generală a orga
nizației de bază a hotărît primirea lui în 
U.T.C.;

d. în cazul cînd într-o întreprindere, institu
ție, școală, sat etc., nu există organizație de 
bază, tînărul care dorește să fie primit în 
U.T.C. se adresează celei mai apropiate orga
nizații de bază sau comitetului raional (orășe
nesc) al U.T.C., care hotărăște asupra primi
rii lui în U.T.C.

5. Orice membru al U.T.C. care se mută din- 
tr-o organizație în raza de activitate a altei 
organizații U.T.C. este luat în evidența aces
teia din urmă. Mutarea membrilor U. T. C. 
dintr-o organizație în alta se face potrivit In
strucțiunilor C.C. al U.T.C.

MĂSURI 
DISCIPLINARE

6. Acelor uteciști care comit abateri de la 
prevederile Statutului U.T.C., li se pot aplica 
sancțiuni. Acestea sînt: mustrare, vot de blam, 
vot de blam cu avertisment.

Sancțiunea are un caracter educativ, ea ur
mărind îndreptarea celui sancționat, preîntâm
pinarea abaterilor, întărirea disciplinei ute- 
ciste și creșterea răspunderii membrilor U.T.C. 
pentru îndeplinirea îndatoririlor statutare.

Organizația de bază poate hotărî sancționa
rea unui membru al U.T.C. aflat în evidența 
sa ; comitetul U.T.C. poate hotărî sancționarea 
unui membru al său și a oricărui utecist din 
organizațiile subordonate.

După cel puțin 6 luni de la data sancționării 
utecistului, organele și organizațiile U.T.C. pot 
— din proprie inițiativă, sau la cererea celui 
în cauză — să-i examineze activitatea și să 
hotărască ridicarea sancțiunii

7. Excluderea din U.T.C. este sancțiunea 
supremă. Ea se aplică numai în cazurile de 
gravă încălcare a Statutului U.T.C., de des
compunere politică și morală sau de săvîrșire 
a altor fapte incompatibile cu calitatea de 
membru al U.T.C.

a. excluderea unui membru din Uniunea 
Tineretului Comunist se hotărăște de către 
adunarea generală a organizației de bază 
U.T.C. din care acesta face parte și se confir
mă de către comitetul raional» sau orășenesc 
al U.T.C.

Hotărîrile luate de organizațiile de bază cu 
privire la excluderea din U.T.C., trebuie să 
fie examinate de comitetele raionale sau oră
șenești în termen de cel mult o lună de la 
primirea lor.

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere, 
utecistul păstrează carnetul de membru al 
U.T.C. și are dreptul să participe la activita
tea organizației de bază a U.T.C.

Cel exclus are dreptul de a face contestație 
împotriva hotărîrii de excludere la organele 
superioare, inclusiv Congresul U.T.C. Contes
tațiile trebuie să fie examinate în termen de 
cel mult două luni de la primirea lor.

b. excluderea din U.T.C., precum și din co
mitet a unui membru al Comitetului Central, 
al comitetului regional, raional, orășenesc a) 
U.T.C., a unui membru al comitetului orășe
nesc de subordonare raională (orășenească), al 
comitetului U.T.C. din întreprindere, institu
ție etc., se hotărăște de către plenara comite
tului respectiv, cu majoritate de două treimi 
a membrilor săi.

c. la luarea hotărîrilor de excludere din

III

STRUCTURA ORGANIZATORICA
Șl DEMOCRAȚIA INTERNÂ A U. T. C.

9. Principiul călăuzitor care stă la baza 
structurii și activității organizatorice a Uniu
nii Tineretului Comunist este centralismul de
mocratic.

Conform centralismului democratic :
a. toate organele de conducere ale U.T.C.. 

de jos și pînă sus, se aleg ;
— organizatorii de grupă, birourile organi

zațiilor de bază, comitetele organizațiilor 
U.T.C. și comitetele orășenești de subordonare 
raională (orășenească) ale U.T.C. se aleg prin 
vot deschis ;

— comitetele raionale, orășenești, comite
tele regionale și Comitetul Central se aleg prin 
vot secret.

Candidaturile se propun de către participan- 
țîi la adunări, conferințe, congrese, ele se dis
cută și se votează individual;

b. organele de conducere ale U.T.C. sînt obli
gate să prezinte periodic dări de seamă în fața 
organizațiilor U.T.C.;

c. organele U.T.C. își desfășoară activitatea 
pe baza principiului conducerii colective. Ho
tărîrile și măsurile luate de organele U.T.C. 
trebuie să fie rezultatul examinării părerilor 
și propunerilor făcute, rodul gîndirii întregului 
colectiv;

d. hotărîrile organelor U.T.C. sînt valabile 
dacă se adoptă cu majoritatea voturilor expri
mate de membrii lor;

e. hotărîrile organelor superioare ale U.T.C. 
sînt obligatorii necondiționat pentru organele 
și organizațiile U.T.C., precum și pentru toți 
membrii Uniunii Tineretului Comunist din 
raza lor de activitate;

f. disciplina utecistă este obligatorie în egală 
măsură pentru toate organizațiile U.T.C. și 
pentru toți membrii organizației, indiferent de 
funcțiile pe care le dețin. Minoritatea se su
pune necondiționat majorității și este obligată 
să aplice în practică hotărîrile luate.

10. Comitetele U.T.C. sînt obligate să con
voace periodic adunări ale activului lor, pen
tru dezbaterea problemelor importante ale

IV
ORGANELE SUPERIOARE ALE U. T. C.

Organul suprem al Uniunii Tineretului Co
munist este Congresul U.T.C. Congresul se con
voacă de către C.C. al U.T.C. o dată la 4 ani.

Convocarea Congresului U.T.C. și ordinea de 
zi se anunță cu cel puțin o lună și jumătate 
înainte de data ținerii Congresului.

Delegații pentru Congres se aleg pe baza nor
melor de reprezentare stabilite de C.C. al 
U.T.C,

U.T.C., la confirmarea acestora de către co
mitetul raional sau orășenesc al U.T.C., pre
cum și la examinarea contestațiilor, trebuie să 
se cerceteze cu principialitate, atenție și grijă 
tovărășească învinuirile aduse.

d. primirea din nou în U.T.C. a celui exclus, 
se poate examina — Ia cererea lui sau din ini
țiativa organizației de bază — după un an de 
la excluderea din U.T.C. Dacă în această pe
rioadă cel în cauză a dovedit prin comportarea 
sa că recunoaște deschis și condamnă abate
rile săvîrșite, a lichidat cu lipsurile și mani
festările pentru care a fost exclus, își îndepli
nește bine sarcinile profesionale și obștești, 
organizația de bază a U.T.C., analizînd temei
nic activitatea lui și convingîndu-se că merită 
să devină din nou utecist, poate hotărî repri
mirea sa în U.T.C.

Primirea din nou în U.T.C. se face conform 
prevederilor Statutului U.T.C. Hotărîrea adu
nării generale pentru aceste cazuri se confir
mă de comitetul raional (orășenesc) al U.T.C. 
care poate hotărî și recunoașterea stagiului 
anterior excluderii.

8. în cazul cînd o organizație a U.T.C. a 
săvîrșit încălcări grave ale Statutului U.T.C., 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co
munist poate hotărî dizolvarea organizației 
U.T.C. respective și reînregistrarea membri
lor ei.

muncii U.T.C., pentru consultarea acestuia în 
stabilirea diferitelor măsuri, pentru antrena
rea lui la realizarea sarcinilor care stau în fața 
organizației respective.

Organele de conducere ale organizațiilor 
U.T.C. sînt datoare să asigure în întreaga lor 
activitate dezvoltarea democrației interne, 
participarea activă a masei uteciștilor la rezol
varea problemelor organizației, stimularea ini
țiativei și propunerilor uteciștilor, a criticii și 
autocriticii îndreptate împotriva greșelilor și 
lipsurilor în muncă, pentru îmbunătățirea acti
vității în toate domeniile.

11. Uniunea Tineretului Comunist este con
struită pe baza principiului teritorial și al lo
cului de producție.

12. Organele conducătoare ale U.T.C. sînt:
— pentru organizația de bază — adunarea 

generală, care alege organul său executiv, bi
roul ;

— pentru organizația U.T.C. din întreprin
dere, instituție, cooperativă agricolă de produc
ție, G.A.S., comună etc. — adunarea generală 
sau conferința care alege organul său executiv 
— comitetul;

— pentru organizația orășenească, raională, 
regională — conferința, care alege organul său 
executiv — comitetul orășenesc, raional, re
gional ;

— pentru Uniunea Tineretului Comunist — 
Congresul, care alege Comitetul Central al 
U.T.C.

13. Fiecare organizație raională, orășenească 
și regională a U.T.C., precum și Uniunea Tine
retului Comunist are drapelul său roșu, simbol 
al devotamentului și al hotărîrii de luptă a 
uteciștilor pentru triumful cauzei partidului — 
construirea socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România.

Comitetul Central al U.T.C. poate acorda 
dreptul de a avea drapel propriu și altor orga
nizații ale Uniunii Tineretului Comunist.

14. Congresul U.T.C. are următoarele atri
buții :

a. dezbate și hotărăște asupra rapoartelor de 
activitate ale Comitetului Central și Comisiei 
Centrale de Revizie;

b. adoptă și modifică Statutul U.T.C.;

(Sontlnuaro to pag. a ll-a)
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c. trasează sarcinile generale ale U.T.C. ;
d. alege Comitetul Central al U.T.C. și Co

misia Centrală de Revizie a U.T.C.
15. în caz de descompletare a Comitetului 

Central alU.T.C., locurile devenite vacante vor 
fi completate din rîndurile membrilor su- 
pleanți.

16. Comitetul Central al U.T.C. conduce în
treaga activitate a Uniunii Tineretului Comu
nist în intervalul dintre congrese, reprezintă 
Uniunea Tineretului Comunist în relațiile sale 
cu alte organizații de stat, economice și ob
ștești, precum și cu organizațiile de tineret din 
alte țări.

Comitetul Central conduce publicațiile 
U.T.C., administrează fondurile bănești și bu
nurile materiale ale U.T.C.

17. Plenara Comitetului Central al U.T.C. 
se ține o dată la 4 luni. Membrii supleanți ai 
C.C. participă la plenarele Comitetului Central 
al U.T.C. cu drept de vot consultativ.

18. Comitetul Central al UiT.C. informează 
cu regularitate organizațiile U.T.C. despre ac
tivitatea sa și le consultă în stabilirea celor

mai importante măsuri privind îmbunătățirea 
continuă a muncii U.T.C.

19. Comitetul Central al U.T.C. alege din 
rîndul membrilor săi Biroul și Secretariatul.

Biroul conduce întreaga activitate a Uni
unii Tineretului Comunist între plenarele C.C 
al U.T.C.

Secretariatul C.C. al U.T.C. rezolvă proble
mele muncii curente, organizează și contro
lează îndeplinirea hotărîrilor, se ocupă de se
lecționarea cadrelor ; periodic informează Bi
roul asupra activității desfășurate.

Biroul și Secretariatul C.C. al U.T.C. rapor
tează Comitetului Central al U.T.C. despre ac
tivitatea . depusă.

20. Comisia Centrală de Revizie verifică :
a. realizarea bugetului, gospodărirea mij

loacelor bănești și a bunurilor materiale ale 
Uniunii Tineretului Comunist.

b. modul în care sînt examinate și rezol
vate cererile, scrisorile și sesizările adresate 
Comitetului Central al U.T.C.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu 
pot fi în același timp și membri ai C.C. al 
U.T.C.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie asis
tă la plenarele C.C. al U.T.C.

Plenara comitetului U.T.C. se convoacă o 
dată la 3 luni.

Comitetul U.T.C. al orașului raional alege 
din rîndul membrilor săi biroul și secretarul. 
Biroul conduce munca organizației orășenești 
a U.T.C. între plenare. Membrii biroului se 
confirmă de către comitetul raional (orășenesc) 
al U.T.C., iar secretarul acestuia și de către 
comitetul regional al U.T.C.

35. în întreprinderi, instituții și localități de 
importanță deosebită — cu aprobarea Comite-

tului Central al U.T.C. — se pot crea comitete 
U.T.C. asimilate în drepturi comitetelor raio
nale sau comitetelor orășenești de subordonare 
raională.

36. Comitetele U.T.C. asimilate în drepturi 
cu comitetele raionale sau ale orașelor raio
nale, se aleg din 2 în 2 ani în adunarea gene
rală sau conferința organizației respective. 
Confirmarea acestora se face potrivit Instruc
țiunilor C.C. al U.T.C.

VII
ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ ALE U. T. C

ORGANIZAȚIILE REGIONALE ALE U.T.C.
21. Organul superior al organizației regio

nale a U.T.C. este conferința regională.
Conferința regională se convoacă de către 

comitetul regional al U.T.C. o dată la 2 ani. 
Convocarea conferinței regionale și ordinea de 
zi vor.fi anunțate cu cel puțin 20 de zile îna
inte de data ținerii conferinței. Delegații pen
tru conferința organizației regionale se aleg pe 
baza normelor de reprezentare stabilite de co
mitetul regional al U.T.C.

22. Conferința organizației regionale a 
U.T.C. are următoarele atribuții:

a. dezbate și hotărăște asupra dării de sea
mă a comitetului regional și a raportului co
misiei regionale de revizie ;

b. analizează activitatea organizației regio
nale a U.T.C. și stabilește măsuri pentru conti
nua îmbunătățire a muncii;

c. alege comitetul regional al U.T.C., comisia 
regională de revizie și delegații la Congresul 
U.T.C.

23. Comitetul regional al U.T.C. conduce în
treaga muncă a organizației regionale între 
conferințe.

în întreaga sa activitate, comitetul regional 
al U.T.C. se conduce după hotărîrile parti
dului și ale organelor superioare ale U.T.C.

Comitetul regional al U.T.C. are următoarele 
atribuții:

— conduce activitatea organelor și organi
zațiilor U.T.C. subordonate pentru mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, precum și ale C.C. al U.T.C.;

— organizează munca de educare comunistă 
a tineretului și participarea sa activă la în
făptuirea sarcinilor construcției socialiste în 
regiunea respectivă ; se preocupă de proble
mele profesionale și sociale ale tineretului ;

— organizează munca de selecționare, Creș
tere și pregătire a cadrelor U.T.C. din regiune ;

*— reprezintă organizația în relațiile cu or
ganele locale ale puterii de stat, instituții și cu 
celelalte organizații obștești;

— repartizează forțele și administrează fon
durile bănești și bunurile materiale ale orga
nizației regionale a U.T.C.

24. Plenara comitetului regional al U.T.C. se 
convoacă o dată la 3 luni.

25. Comitetul regional al U.T.C. alege din 
rîndul membrilor săi, biroul și secretariatul. 
Membrii biroului comitetului regional se con
firmă de către C.C. al U.T.C.

Biroul conduce întreaga activitate a organi
zației regionale între plenarele comitetului re
gional.

Biroul comitetului regional este obligat să 
prezinte în plenarele comitetului dări de seamă 
asupra activității desfășurate.

Secretariatul rezolvă problemele muncii cu
rente ; organizează și controlează îndeplinirea 
hotărîrilor și se ocupă de selecționarea cadre
lor ; prezintă periodic informări biroului co
mitetului regional al U.T.C. despre activita
tea sa.

26. Comitetul regional prezintă dări de 
seamă Comitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist asupra activității desfășurate 
și informează organizațiile U.T.C. din regiune 
despre munca sa.

27. Comisiile de revizie regionale, raionale 
și orășenești, au la nivelul lor de activitate 
aceleași atribuții ca și Comisia Centrală de 
Revizie.

Membrii comisiilor de revizie regionale, ra
ionale și orășenești nu pot fi în același timp și 
membri ai organelor U.T.C. respective. Aceștia 
asistă la plenarele comitetelor regionale, raio
nale și orășenești ale U.T.C.

VI
ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI

Șl RAIONALE ALE U.T.C.
28. Organul superior al organizației orășe

nești sau raionale a U.T.C. este conferința oră
șenească sau raională. Conferința se convoacă 
de comitetul orășenesc sau raional al U.T.C. o 
dată la 2 ani. Convocarea conferinței și ordinea 
de zi vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile 
înainte de data ținerii conferinței. Delegații 
pentru conferința organizației orășenești sau 
raionale se aleg pe baza normelor de repre
zentare stabilite de comitetul orășenesc sau ra
ional al U.T.C.

Conferința orășenească sau raională a U.T.C. 
are următoarele atribuții:

a. dezbate și hotărăște asupra dării de sea
mă a comitetului orășenesc sau raional și a 
raportului comisiei orășenești sau raionale de 
revizie;

b. analizează activitatea organizației orășe
nești sau raionale a U.T.C. și stabilește măsuri 
pentru continua îmbunătățire a muncii;

c. alege comitetul orășenesc sau raional al 
U.T.C., comisia orășenească sau raională de 
revizie și delegații la conferința organizației 
regionale a U.T.C.

29. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.C. 
conduce întreaga muncă a organizației orășe
nești sau raionale între conferințe.

în întreaga sa activitate, comitetul orășenesc 
sau raional U.T.C. se conduce după hotărîrile 
partidului și ale organelor superioare ale U.T.C.

Comitetul orășenesc sau raional al U.T.C. are 
următoarele atribuții :

— organizează și conduce munca de pregătire 
politică și ideologică, de educare comunistă a 
tineretului;

— asigură mobilizarea tineretului la îndepli
nirea hotărîrilor organelor de partid și de stat, 
precum și ale organelor superioare ale U.T.C. ;

— în colaborare cu organele de stat, institu
țiile de învățămînt și cultură, cu sindicatele și 
celelalte organizații obștești se ocupă de pro
blemele profesionale și sociale ale tineretului, 
de organizarea activității cultural-sportive, a 
distracției și a turismului local pentru tineret;

— organizează și confirmă organizațiile de 
bază ale U.T.C. ; ține evidența membrilor și eli
berează carnetele de membru al U.T.C..;

— îndrumă nemijlocit întreaga activitate a 
organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, insti
tuții, C.Â.P., sate, institute de învățămînt su
perior, școli, cartiere, potrivit cu specificul și

preocupările tineretului din locurile de muncă 
respective;

— se ocupă permanent de selecționarea, 
creșterea și instruirea cadrelor U.T.C. din oraș 
sau raion;

— reprezintă organizația în relațiile cu or
ganele locale ale puterii de stat, instituții și 
alte organizații obștești;

— repartizează forțele și administrează fon
durile bănești și bunurile materiale ale orga
nizației orășenești sau raionale.

30. Plenarele comitetului orășenesc sau ra
ional al U.T.C. se convoacă o dată la 3 luni.

31. Comitetul orășenesc sau raional U.T.C. 
alege din rîndul membrilor săi biroul și 
secretarii comitetului orășenesc sau raional.

Membrii biroului comitetului orășenesc sau 
raional al U.T.C. se confirmă de comitetul re
gional al U.T.C. Primul secretar al comitetului 
orășenesc, raional se confirmă și de Comitetul 
Central al U.T.C.

Biroul comitetului orășenesc sau raional al 
U.T.C. conduce întreaga activitate a organiza
ției orășenești sau raionale între plenarele co
mitetului ; organizează și controlează îndepli
nirea hotărîrilor și se ocupă de selecționarea 
și instruirea cadrelor. Biroul este obligat să ra
porteze în plenarele comitetului orășenesc sau 
raional despre activitatea desfășurată.

32. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.C. 
prezintă dări de seamă comitetului regional al 
U.T.C. și informează organizațiile U.T.C. din 
oraș sau raion despre activitatea sa.

33. în orașele mari, cu aprobarea Comite
tului Central al U.T.C., pot fi create organizații 
raionale ale U.T.C. subordonate comitetului 
orășenesc respectiv.

34. în orașele raionale se creează comitete 
ale U.T.C. care conduc și îndrumă activitatea 
organizațiilor U.T.C. din localitatea respectivă; 
ele se subordonează comitetelor raionale sau 
comitetelor U.T.C. ale orașelor regionale.

Conferința organizației U.T.C. a orașului 
raional se ține o dată la doi ani. Convocarea 
conferinței și ordinea de zi vor fi anunțate cu 
cel puțin 10 zile înainte de data ținerii 
acesteia. Delegații pentru conferința organiza
ției se aleg pe baza normelor de reprezentare 
stabilite de comitetul U.T.C. al orașului 
raional.

37. Organizațiile de bază constituie temelia 
organizatorică a Uniunii Tineretului Comunist 
Ele se creează în întreprinderi, stațiuni de ma
șini și tractoare, gospodării agricole de stat, 
cooperative agricole de producție, institute de 
învățămînt superior, unități militare, sate, 
școli, instituții, cartiere etc., unde sînt cel pu
țin 3 membri ai Uniunii Tineretului Comunist.

Acolo unde este necesar, în cadrul organi
zației de bază, se pot crea grupe ale U.T.C. pe 
echipe, agregate etc.

38. In acele unități unde există un număr 
mai mare de membri, organizațiile de bază se 
pot crea pe secții, ateliere, brigăzi, schimburi, 
sectoare, ani, clase etc. în aceste cazuri pre
cum și în comunele unde sînt cel puțin 3 
organizații de bază — cu aprobarea comitetu
lui regional — se pot crea organizații U.T.C. 
conduse de comitete.

39. în întreprinderile, comunele și institutele 
de învățămînt superior unde există un număr 
mare de membri ai U.T.C., cu aprobarea C.C. 
al U.T.C., se pot crea : organizații ale U.T.C. pe 
întreaga întreprindere, comună, institut, con
duse de comitete ; organizații ale U. T. C. pe 
secție, cooperativă agricolă de producție, fa
cultate, conduse de comitete ale U.T.C.; orga
nizații de bază ale U.T.C. conduse de birouri, 
pe schimburi, sectoare, brigăzi, ateliere, ani etc.

40. Comitetele organizațiilor U.T.C. se aleg 
din 2 în 2 ani în adunările sau conferințele 
organizațiilor respective.

41. Organul superior al organizației de bază 
U.T.C. este adunarea generală a membrilor săi. 
Ea se convoacă cel puțin o dată pe lună. Or
ganizația de bază a U.T.C. alege anual biroul 
U.T.C. care conduce întreaga activitate a orga
nizației de bază între două adunări generale.

în organizațiile care au mai puțin de 10 
membri U.T.C., pentru conducerea muncii în
tre adunările generale, se alege un secretar al 
organizației și un locțiitor al acestuia.

— Confirmarea comitetelor, birourilor și se
cretarilor organizațiilor de bază se face potri
vit Instrucțiunilor C.C. al U.T.C.

42. în adunarea generală, biroul informează 
uteciștii despre modul în care au fost îndepli
nite măsurile stabilite în adunarea generală 
precedentă.

43. Organizațiile de bază ale U.T.C. unesc 
și organizează pe membrii Uniunii Tineretului 
Comunist în lupta pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului și guvernului, stimulează 
inițiativa uteciștilor și înfăptuiesc legătura 
dintre U.T.C. și tinerii neuteciști.

Organizația de bază a U.T.C. are următoa
rele sarcini:

a) organizează — ținînd seama de specificul 
organizației respective — munca de educare 
politică și înarmare ideologică a tineretului în 
spiritul ideilor marxism-leninismului și al poli
ticii Partidului Comunist Român; explică eu 
regularitate tineretului hotărîrile de partid și 
de stat, evenimentele politice interne și inter
naționale ;

b) dezvoltă la tineri dragostea față de mun
că, înalta răspundere față de îndatoririle so
ciale ;

— mobilizează tineretul din întreprinderile 
industriale, unitățile socialiste din agricultură 
și din instituții, la îndeplinirea principalelor 
sale îndatoriri — realizarea exemplară a sar
cinilor profesionale — înfăptuirea cantitativă 
și calitativă a planurilor economice, la continua 
ridicare a calificării profesionale și întărirea 
disciplinei socialiste în muncă. Stimulează ini
țiativa tineretului în vederea creșterii contri
buției sale la rezolvarea în cele mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor economice;

— mobilizează tineretul școlar și universi
tar la înfăptuirea sarcinii sale de căpetenie —* 
învățătura — însușirea temeinică a cunoștin
țelor predate în întregul proces instructiv- 
educativ, respectarea disciplinei școlare și uni
versitare ;

— îndrumă tineretul să apere și să dezvolte 
avutul obștesc, să respecte legalitatea socia
listă ;

— organizează și mobilizează tineretul la, 
acțiuni de folos obștesc, la realizarea unor 
obiective cu caracter social-cultural și edi
litar ;

c) sprijină tinerii în efortul lor spre lărgirea 
orizontului de cunoștințe, spre însușirea știin
ței și tehnicii înaintate;

d) promovează în rîndurile tineretului tră
săturile moralei comuniste, comportarea civi
lizată în toate împrejurările; stimulează opi
nia de masă exigentă a uteciștilor, intransi
gența față de lipsuri și abateri, critica și au
tocritica, militează pentru întărirea continuă a 
disciplinei uteciste;

e) explică tinerilor caracterul dăunător al 
influențelor ideologiei burgheze dezvoltînd 
combativitatea lor față de manifestările aces
teia ;

f) ajută tineretul 
tural al poporului 
universale ; stimulează activitatea de creație 
științifică și artistică a tineretului;

g) antrenează tineretul la activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă, stimulează interesul 
tinerilor pentru turism — mijloc important de 
cunoaștere a bogățiilor și frumuseților patriei;

să cunoască tezaurul cul- 
nostru și valorile culturii

organizează folosirea plăcută și instructivă a 
timpului liber al tineretului în raport cu con
dițiile concrete și cerințele sale ;

h) se preocupă de îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață ale tineretului și 
propune organelor competente măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor constatate ;

i) organizațiile U.T.C. dezbat și ridică în 
fața organelor și organizațiilor de partid, toate 
problemele ce trebuie rezolvate la locul de 
muncă, în vederea îmbunătățirii activității;

j) desfășoară munca politică în masa tine
retului, urmărind în permanență creșterea rîn- 
durilor U.T.C.;

k) cultivă la tineri dorința fierbinte de a fi 
primiți în rîndurile Partidului Comunist Ro
mân, avangarda clasei muncitoare, conducă
torul încercat al întregului popor în opera de 
construire a socialismului. La cererea uteciș
tilor biroul organizației de bază propune co
mitetului U.T.C. imediat superior să acorde re
comandări pentru primirea în partid a celor 
mai buni uteciști.

l) ține evidența nominală a membrilor din 
organizația respectivă ; încredințează uteciști
lor sarcini potrivit pregătirii și înclinațiilor lor 
și îi ajută în realizarea acestora; veghează 
asupra îndeplinirii de către fiecare membru al 
U.T.C. a îndatoririlor prevăzute în Stătutul 
Uniunii Tineretului Comunist.

VIII
UNIUNEA TINERETULUI COMUNI

Șl MIȘCAREA PIONIEREASCĂ
44. U.T.C. consideră ca o datorie de onoare 

de a contribui la educarea pionierilor, viitori 
uteciști.

Organele și organizațiile U.T.C. au sarcina

de a colabora activ cu școala la organizarea 
activităților pionierești.

Mișcarea pionierească își desfășoară activi
tatea pe baza unui regulament propriu.

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST
Șl UNIUNEA ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR

45. Uniunea Tineretului Comunist îndepli
nește sarcina încredințată de Partidul Comu
nist Român de a îndruma activitatea Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Republica Socia
listă România.

a) Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România își desfă
șoară activitatea sub îndrumarea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliile Uniunilor Asociațiilor Studenților din 
centrele universitare și din institutele de învă
țămînt superior sînt îndrumate permanent în 
activitatea lor de organele U.T.C. corespun
zătoare ;

b) organele și organizațiile U.T.C. îndrumă 
activitatea asociațiilor studenților spre dezvol
tarea răspunderii studenților față de învăță
tură, spre însușirea temeinică a cunoștințelor 
teoretice și practice, stimularea interesului și

pasiunii pentru cercetarea științifică, pentru 
îmbogățirea culturii generale, pentru însușirea 
ideologiei marxist-leniniste, a politicii P.C.R., 
în scopul formării unor specialiști cu o înaltă 
pregătire profesională și politică, cu un larg 
orizont cultural, hotărîți ca după absolvire să 
muncească cu pricepere și devotament acolo 
unde patria are mai mare nevoie de ei; U.T.C. 
îndrumă asociațiile să se preocupe îndeaproape 
de condițiile de viață și muncă ale studenților, 
de organizarea folosirii instructive și plăcute a 
timpului lor liber.

c) Membrii U.T.C. din institutele de învă
țămînt superior au datoria de a participa la 
întreaga activitate a asociațiilor studenților ; 
uteciștii din organele de conducere ale asocia
țiilor studenților răspund în fața organizațiilor 
U.T.C. din care fac parte pentru activitatea 
care o desfășoară în cadrul asociațiilor.

X

ORGANIZAȚIILE U. T. C. DIN ARMATA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

46. Munca organizațiilor U.T.C. din armată 
se desfășoară sub conducerea Consiliilor poli
tice. comitetelor și organizațiilor de partid, pe 
baza hotărîrilor C.C. al P.C.R., a Statutului U- 
niunii Tineretului Comunist și a instrucțiuni
lor C.C. al U.T.C.

47. Organizațiile U.T.C. din Armata Repu
blicii Socialiste România dezvoltă la tinerii 
militari hotărîrea de a străjui cu devotament

pe

al 
Și

și neclintită fermitate, pămîntul scump 
României socialiste, de a apăra cu cinste 
onoare cuceririle revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea sa națională, 
cauza socialismului și păcii.

48. Organizațiile U.T.C. din armată sînt 
obligate să țină o legătură st.rînsă cu organele 
locale ale Uniunii Tineretului Comunist, să 
participe la activitățile acestora.

MIJLOACELE BĂNEȘTI ALE U. T. C
49. Mijloacele bănești ale U.T.C. provin din 

cotizația membrilor U.T.C. și din alte venituri.
50. Cotizația lunară pentru membrii 

se stabilește în felul următor:
Cei cu un venit lunar brut: 

pînă la 500 lei plătesc 
de la 501 la 1 000 lei plătesc 
de la 1001 lei plătesc

Membrii U.T.C. care sînt și membri ai

U.T.C.

0,25%
0,50%
0,75%

P.C.R. nu plătesc cotizația de membru al 
U.T.C.

Pentru sumele provenite din veniturile su
plimentare nepermanente, se plătește același 
procent de cotizație ca și pentru venitul lunar 
brut.

51. Cotizația lunară a uteciștilor care nu au 
un venit fix, se stabilește pe baza Instrucțiu
nilor C.C. al U.T.C.

XII

MODIFICAREA STATUTULUI
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

52. Modificarea Statutului Uniunii Tineretului Comunist poate fi hotărîtă de către 
Congres.



ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE-AL IV-LEA

CONGRES AL U.T C
Tineretul patriei 

noastre întîmpină 
cel de-al 
Congres al 
Tineretului 
nist cu noi 
în activitatea 
care o desfășoară în 
întreprinderi, pe 
șantiere și pe ogoa
re. Peste 120 000 de 
tineri și tinere au 
primit titlul de 
fruntaș în întrece
rea socialistă pe a- 
nul 1965, adică mai 
bine de o treime din 
totalul celor distinși 
cu acest titlu. Alți 
30 000 de tineri șl 
tinere participă la 
mișcarea de inova-

IV-lea 
Uniunii 
Comu- 
succese 

pe

tii și raționalizări, 
aducînd o contribu
ție prețioasă la in
troducerea și extin
derea unor metode 
și procedee tehnolo
gice noi și la rezol
varea altor cerințe 
ale producției.

Alături de toți ce
tățenii patriei, tine
rii de la orașe și 
sate iau parte la ac
țiunile patriotice 
inițiate pentru în
frumusețarea și bu
na gospodărire a lo
calităților lor. în 
acest an, de exem
plu, tineretul din 
regiunea Crișana

n-a angajat să îm
pădurească prin 
muncă patriotică 
200 ha și să plan
teze 110 000 flori, 
arbori fructiferi șl 
ornamentali.

în cursul anului 
trecut, tinerii din 
întreaga țară au e- 
fectuat însemnate 
lucrări în cadrul în
trecerii patriotice : 
curățirea a aproape 
770 000 hectare de 
pășune, plantarea a 
2 500 000 pomi, îm
pădurirea unei su
prafețe de 4 000 ha 
etc.

SĂRBĂTOAREA
TINEREȚII

(Agerpres)

Pasiunile

tinărului student
Aș dori să-mi povestiți 

din 
stu-

o întâmplare deosebită 
viața dumneavoastră de 
dent.

Tînărul nu prea înalt, 
ditor, cumpănit devine atent. 
Răspunsul întîrzie totuși: In
tervin colegii și discuția se 
înfiripă. Aflu că lui Constan
tin Pitiș îi este dragă poezia 
lui Coșbuc. Și aceasta tocmai 
pentru că „o luptă-i viața, 
deci te luptă / Cu dragoste de 
ea, cu dor“. Curios. Și poate 
totuși nu. Constantin Pitiș e 
student la Facultatea de Elec
trotehnică, în anul al treilea. 
Nu concepe ca după absolvire 
să nu lucreze într-o centrală 
termică. Totuși, poezia e o pa
siune a lui. Ca și cicloturis
mul. Ca și șahul. Ca și dansul. 
Ca și muzica. Ca și teatrul. 
Pasiuni ale studentului emi
nent, atribute ale intelectua
lului în devenire, al României 
socialiste.

— Pentru Constantin Pitiș 
intervine Vasile Diaconescu 
— coleg de școală încă din 
clasa întîia — fiecare examen 
este o pagină impresionantă 
și densă de viață. îmi aduc 
aminte de o seară, cînd el ne 
'mărturisea că a învățat să 
lupte hotărît. Să nu cedeze. 
Să nu renunțe, căci în ziua 
aceea a renunțat și l-a durut. 
Dădea examen la matematici 
speciale. Răspunsese bine. Lec
torul universitar care îl exa
mina i-a pus o întrebare 
control general. „Dacă-mi 
punzi îți pun zece".

Pentru moment nu 
amintit. S-a pripit. „Nu 
notele mari — a gîndit 
și gîndul a căpătat glas : nu-mi 
aduc aminte. Renunța la zece. 
Vă rog să-mi explicați". în 
clipa cînd examinatorul a 
început să explice lui i-a ve
nit în 
Prea 
să-mi 
ca, ne 
la care ajunsese în urma zbu
ciumului din seara aceea, 
munca bine planificată te fe
rește de dezorientare. De pri
peală". Gîndurile acestea au 
devenit apoi modul său per
manent de muncă. Efectul: 
anul întîi l-a promovat cu 
media 8,50, anul al doilea cu

gîn-

de 
răs-

și-a 
vînez 
el. —

minte răspunsul cerut, 
tîrziu însă. „Trebuie 
planific mai bine mun- 
împărtășea el concluzia

9,10 examenele sesiunii recen
te cu 9.

— De atunci — intervine 
Dan Andone, un alt coleg din 
clasa întîia — de cînd a învă
țat să nu renunțe, cînd se află 
în fața examinatorului, spune 
tot ce știe în legătură cu bile
tul tras. La un exa
men de mecanică — mă aflam 
și eu de față — a înlocuit 
teoria algebrică cerută de de
monstrație, cu o teorie din 
matematicile superioare. A 
recurs la calculul tensorial 
care încă nu se predase în 
curs. Profesorul a rămas im
presionat.

Discuția noastră cucerește 
alte planuri. Capitolul timp, 
folosirea judicioasă a acestui 
tezaur, din nou lupta, lupta cu 
minutele ne reține în mod 
deosebit. Constantin Pitiș este, 
din 1960, de pe cînd era elev 
al unui liceu din Bacău, mem
bru al organizației U.T.C. Nu 
doar utecist însă, ci și un neo
bosit activist al organizației 
noastre. Conferința regională 
l-a ales membru supleant în 
biroul Comitetului regional 
Iași al U.T.C. în plus, pasiu
nea pentru frumusețile pa
triei îl cheamă deseori, pe bi
cicletă, la București și Ploiești, 
la Bicaz, Brașov s-au Sibiu 
Pasiunea pentru muzica ușoară 
îl cheamă cu regularitate la 
microfonul repetițiilor și spec
tacolelor formației Institutului 
politehnic, pasiunea pentru vii
toarea profesie îl cheamă la 
cercul științific studențesc de 
automatizări și telecomenzi. 
Mai rețineți că ultima ex
poziție văzută de Constantin 
Pitiș este ultima expoziție or
ganizată la Iași, ultimul spec
tacol de teatru, operă și balet 
sînt ultimele spectacole mon
tate pe scenele ieșene, ultimul 
album de pictură răsfoit de el 
este ultimul < 
vitrinele librăriilor și veți în
țelege de ce < 
ne-a reținut atît. Veți înțelege, 
de asemenea, de ce uteciștii 
din institut l-au ales tocmai pe 
Constantin Pitiș să-i reprezin
te, în calitate de delegat, la cel 
de-al IV-lea Congres al U.T.C.

i
i

I
i
s
i
i

i
1

ttură răsfoit de el ■ 
album apărut în I

capitolul timp I 
ît. Veți înțelege, I

INFORMAȚII
Vineri, în cadrul unei con

sfătuiri pe țară, organizată la 
Casa universitarilor din Bucu
rești de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Ministe
rul Invățămîntului și Comite
tul Executiv al Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
România s-a pus în dis
cuție problema îmbunătă
țirii asistenței medicale și 
a condițiilor igieno-sanitare de 
viață și de muncă ale studen
ților.

Participanții la consfătuire 
au discutat despre organiza
rea, dotarea și încadrarea cu 
personal de specialitate a uni
tăților sanitare destinate stu
denților și îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă 
ale acestora.

★
Cu prilejul celei de a 20-a a- 

niversări a creării Uniunii Ti
neretului Liber German, vi
neri după-amiază dr. Siegfried 
Bock, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane la 
București, a oferit un cocteil 
la sediul ambasadei.

Au participat Elena Popa- 
rad, Vasile Nicolcioiu și Ion 
Popescu, secretari ai C.C. al 
U.T.C.. membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C., funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, activiști ai 
U.T.C. și U.A.S.R.

Au fost prezentate filme do
cumentare.

★
Academia Republicii Socia

liste România, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Uniunea artiștilor plastici au 
organizat, vineri după-amiază 
o ședință comemorativă cu pri
lejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea marelui sculp
tor român Constantin Brîncuși.

(Agerpres)

Uzina de aluminiu 
Slatina produce 

cu toată capacitatea

Printre multiplele 
acfiuni întreprinse în 
regiunea Ploiești în 
cinstea celui de-al IV- 
lea Congres al U.T.C. 
se înscrie, 
șită, și 
sărbătoare 
verii, 
de comitetul 
U.T.C., în colaborare 
cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
în comuna Rlul Alb 
din raionul Tîrgoviș- 
te.

Mii de tineri, băieți 
și fete, au coborît din 
cătunele de munte să 
sărbătorească în acest 
ajun de primăvară 
CînteCul, jocul și por
tul popular românesc. 
Anul acesta, eveni
mentul s-a bucurat de 
o mai mare amploa
re prin participarea le /
unui număr foarte iile',
mare de oaspeți Doinele clntate la

ca o reu- 
tradițională 
a primă- 
organizqtă 

raional

prin 
în 
cu 

Cei 
ai 

în-

niți din satele vecine 
și din depărtări, din 
ținutul cu aer tare al 
Runcului și Muscelu
lui. Este o zi a tine
reții, moștenită 
tradiție și înnoită 
fiecare primăvară 
cțntec și bucurie, 
mai bătrîni artiști 
satului cons ti tui ți
tr-un consiliu, exami
nează generația nouă 
car.e urmează să se 
prindă pentru prima 
dată în joc.

Repertoriul lor foar
te bogat, șf variat, 
este tot așa de fru
mos ca și costumele 
populare pe care le-au 
îmbrăcat. (La Rîul 
Alb, fotele și iile, au 
vechimea doinelor și 
baladelor).

„Mîndre-s rîurence- 
cînd îmbracă

nai și din frunză, in
strumentele de bază in 
sat aminteau despre 
gingășia fetelor de 
munte, despre dorul 
tainic al feciorilor, 
despre năzuința omu
lui spre înalt și fru
mos.

Alături de vechi cîn- 
tece populare, care așa 
cum spunea moș Ion 
Preda de 94 de ani 
„sînt potrivite cu via
ta noastră de atunci, și 
tineretul e bine să Ie 
învețe", a răsunat cîn- 
tecul nou de bucurie 
al vieții contempora
ne. Școala nouă, cămi
nul cultural, cinema
tograful, dispensarul, 
biblioteca publică sînt 
elemente de ambiantă 
in satul de munte, în 
care a fost crescută tî- 
năra generație sărbă
torită acum

De ieri, 11 martie, o dată cu 
demararea ultimelor 10 cuve 
de electroliză, Uzina de alu
miniu Slatina produce cu 
toată capacitatea. Cu aceasta \ 
și echipa de montori condusă 
de tînărul comunist Alexan
dru Teodorescu — din care 
fac parte și tinerii Fileu Flo- I 
rea, Naicu Ion și alții — și-a 
încheiat misiunea de mare 
răspundere de a instala cele 
328 cuve în halele de electro
liză a uzinei.

De acum nu se va mai vor
bi de aluminiu, ca produs 
unic al acestei uzine. Zilele 
acestea a început fabricarea 
de noi sortimente. în secția 
turnătorie, se produce curent 
siluminiul (aliaj siliciu-alu- 
miniu), care va fi utilizat în
deosebi în industria construc
toare de mașini. Se produc 
din aluminiu sîrmă groasă 
pentru magistralele de înaltă 
tensiune și plăci în greutate 
de 1 200 kg. De asemenea, a 
început turnarea în serie a 
plăcilor de 6 metri lungime, 
prin procedeul „semicontinuu 
vertical".

Blocuri noi In cartierul gării din Brașov
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In Editura politică a apărut

ion Gheorghe Maurer
CUVINTARE LA CONGRESUL
COOPERATIVELOR AGRICOLE

DE PRODUCȚIE
9 MARTIE 1966

Broșura a fost tipărită intr-un
tiraj de masă

i cmmmfE
Patria țorelB 
13,45; 1.6,15;

Vineri, 11 martie, tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent șl se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit în audiență de

prezentare pe Alexandr Vasi- 
liavici Băsov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut 
o discuție tovărășească.

zilei: RECENSĂMÎNTULLa ordinea

I. MARCOVICI

Cum vor fi înregistrați
elevii și studenții

întreaga populație a țării 
a aflat din presă și din emi
siunile de radio și televiziune, 
despre recensămintul popu
lației și locuințelor ce va avea 
loc între 15—22 martie a.c. 
Această lucrare statistică de 
importanță națională a susci
tat un viu interes în rîndu
rile cititorilor noștri care 
ne-au adresat numeroase în
trebări în dorința de a afla 
cît mai multe amănunte 
în legătură cu această ac
țiune.

Răspundem la una din ace
ste întrebări:

Cum vor fi înregistrați ele
vii și' studenții din internate 
și cămine ?

Elevii și studenții care lo
cuiesc împreună cu familia 
lor, vor fi înregistrați de că
tre recenzori în formularul în 
care se înscriu toți membrii 
gospodăriei din care fac 
parte.

Cei care locuiesc în inter
nate sau cămine se vor în
scrie într-un formular special, 
destinat unităților de locuit în 
comun de tip internat.

O metodă puțin deosebită a 
fost stabilită pentru înregis
trarea elevilor din internate, 
care la momentul critic al re- 
censămîntului, adică la orele 
24 din noaptea de 14 spre 15 
martie a. c. vor fi plecați în 
vacanță.

Aceștia, deși nu vor fi pre- 
zenți în internate, se vor în- 

: registra totuși de către recen
zori în formularele de recen
sămînt, înainte de plecarea lor 
în vacanță, pentru a putea 
răspunde personal la toate în
trebările din formular. Acasă, 
în familia din care fac parte 
și Unde se vor găsi la data re- 
censămîntului veniți în vacan
ță, nu vor fi înregistrați în 
același capitol cu ceilalți mem
brii ai gospodăriei din care 
fac ei parte, ci separat, în-

tr-un capitol special, destinat 
persoanelor 
plecate în alte 
tru o perioadă 
îndelungată.

Aflînd acest 
neți, desigur, următoarea în
trebare firească : de ce elevii 
prezenți în gospodăria din 
care fac de drept parte și în 
care se găsesc la data recen- 
sămîntului sînt înregistrați în
tr-un capitol aparte, destinat 
persoanelor plecate din locali
tate, pentru o perioadă de timp 
mai îndelungată, iar în inter
natele în care Ia data recensă- 
mîntului vor fi absenți, se în
registrează în formularele res
pective ?

Dacă ne gîndim la scopul 
acestui recensămînt, vom găsi 
explicația necesară.

Pentru planificarea circula
ției mărfurilor, sau cu alte 
cuvinte pentru determinarea 
fondului de produse alimen
tare și nealimentare necesare

din gospodărie 
localități pen- 
de timp mai

lucru, vă pu-

diferitelor categorii de popu
lație, după vîrste și sex, din- 
tr-o unitate teriotrial-adminis- 
trativă, trebuie să se cunoas
că numărul populației stabile 
(care locuiește în mod perma
nent) pe teritoriul localității 
respective. Or, elevii care sînt 
plecați în alte localități pentru 
studii și locuiesc în internate, 
deși fac parte din gospodăria 
familiei lor, se află în cea mai 
mare parte a anului în locali
tatea unde învață. Ei fac par
te, prin urmare, din populația 
stabilă a localității unde înva
ță și trebuie înregistrați ca 
atare.

In același fel se înregistrea
ză și studenții.

Cum se înregistrează sursa 
de existență a elevilor și stu
denților care nu au o sursă 
proprie de venit și sînt între
ținuți de alte persoane ?

Ultimele întrebări din for
mularul de recensămînt desti-

A FOST CÎNDVA HOȚ 
cinemascop

rulează la
9; 11,15;
18,45; 21,15), București (ore
le 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,30;
17,30; 20), 
10; 12,30;

BEATA
rulează la
9,30; 11,45; 14; 16,30;
21).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Flamura
10 ; 12,30: 15.30; 18; 20,30). 

VANINA V ANINI
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița (orele ti); 
12,30: 15,30; 18; 20.30).

PUSTIUL PATAGONIEI 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21), Dacia 9—14 în continua
re; 16,15; 18,30; 21).

completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Banat
WINNETOU — cinemascop — 
seria

Melodia 
15,30; 18;

Republica

ÎN

15; 
(orele 

20,30).

(orele

a Ii-a
rulează la Festival (orele 9; 
11.15;
Gloria
13,45;
(orele
18,30;

13,30; 16; 18,30; 21), 
(orele 9,15; 11,30; 

16; 18,30; 21). Arta 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 
20.45).

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează Ia Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30), 
Tomis (orele 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30), Modern (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

CĂLĂTORIE în JURUL PA- 
MÎNTULUI

rulează la 
9,30; 11,45;
20,45).

PINGUINUL
rulează la 
9,30; 11,45;
20,45).

trageți în
rulează la
14.15; 16.30:

Central 
14; 16,15;

Lumina 
14; 16,15;

(orele 
18,30;

(orele 
18,30;

STANISLAS 
Union (orele 

18.45, 21).
CORABIA MISTERIOASA — 
BUMI ZIARISTUL — FUN- 
TIK ȘI CASTRAVEȚII — 
CINE E MAI PUTERNIC — 
dimineața — 
amiază — 
HERCULE

rulează 
11,15;,
Pacea (orele 15,45; 18;- 20).

ICE S-A ÎNTÎMPLAT ' CU 
BABY JANE

rulează _la Giulești (orele 
20,30), Unirea 
18; 20,30).

nat populației se referă la 
sa de existență a persoanelor 
care nu au o sursă proprie de 
venit și sînt întreținute de al
te persoane. Culegerea acestor 
date este determinată de ne
cesitatea cunoașterii modului 
de redistribuire a venitului 
național.

în această situație se găsesc 
elevii și studenții care ur
mează la cursurile de zi și prin 
urmare nu au posibilitatea să 
aibă o ocupație aducătoare de 
venit sau nu au împlinit încă 
vîrsta aptă de muncă.

Se consideră că în general 
elevii și studenții bursieri se 
întrețin, pe de o parte din bur
să, iar pe de altă parte din 
ajutorul material pe care îl 
primesc din partea familiei 
sau din partea unei alte per
soane.

De aceea, pe formularul de 
recensămînt se consemnează și 
faptul dacă elevul sau studen
tul respectiv primește bursă 
și în continuare, locul de mun
că al întreținătorului și ocu
pația la locul de muncă (pen
tru cei care sînt în întreține
rea unui pensionar locul de 
muncă și ocupația avută de a- 
cesta la data pensionării), 
precum și sectorul social-eco
nomic în care activează între- 
ținătorul.

Pentru elevii șl studenții 
bursieri care înainte au avut 
o ocupație se arată locul de 
muncă, ocupația avută la acest 
loc de muncă și sectorul so
cial-economic în care a acti
vat înainte de a se încadra în 
procesul de învățămînt, iar 
pentru elevii și studenții bur
sieri care nu fac parte din 
nici o gopodărie și nu au nici 
un susținător ci se întrețin nu
mai din bursă, se specifică nu
mai bursa, iar rîndurile cores
punzătoare celorlalte întrebări 
se barează.

ora 10 — după** 
MUNCILE LUI
la Doina (orele

13,30; 16; 18,30; 21),

I
I1 20,30).

CALEA VICTORIEI
CHEIA VISURILOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

14,30; 17,30; 
(orele 1530;

DEPĂȘIREA
rulează
9,45; : . ..
20,45), înfrățirea între po
poare 
20,30)

i la
13,15;

Volga (orele
15,45; 18,15»

(orele 10; 15,30; 18;

SAU
rulează la Buzești 
14,30; 16,30; 18,30;
Moșilor (orele
20.30).
SHĂTTERHAND - ci-

(orele
20,30), 

15,30; 18;

OLD
nemascop

rulează
10.30;
20,45), 
15,15; 17,45; 20,15).

TOM JONES
rulează la Bucegi (orele 
9.30; 12,15; 15; 18; 21), Fio- 
reasca (orele 9.45; 12,30; 
15.15: 18; 20.45), Rahova 
(orele 15; 17.45: 20,30).

FATA DIN JUNGLA
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20,30), Auroră 
(orele 10; 12; 14; 16,30; 
18.30; 20,30).

FEMEIA IN HALAT
rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 20,45).

GUSTUL MIERII
rulează la Miorița (grele 
10: 12,30, 16; 18.30; 20.45).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii —

rulează ta Popular (orele 
10; 16; 19.30).

CRIMINALUL ÎN VACANTA 
— cinemascop

rulează la- Colentina 
rele 15,30; 17,45; 20).

Mondialele
de hochei

Ia Munca (orele 
14; 16,15; 18,30;
Cosmos (orele 13;

C. SLAVIC

Debutul unei mari competiții școlare
B

PE SCURT

pentru

VASILE CABULEA

• La bazinul acoperit de 
reasca a avut loc aseară 
de polo pe apă care a opus

Aseară, la Zagreb, în grupa 
de hochei 
României 

său meci, 
Iugosla-

sionale și școlile tehni
ce de 4 ani, care pri
mesc absolvenți ai școlii 
generale. La întrecerile 
rezervate școlilor gene
rale au dreptul să parti
cipe elevi din clasele 
V—VIII, care la data în
ceperii anului școlar nu

desfășurare această com
petiție are și un impor
tant rol educativ: „Cupa 
orașelor reședințe de re
giune la fotbal se orga
nizează, în scopul cu
prinderii unei mase de 
elevi într-o activitate 
de fotbal continuă, con
tribuind la întărirea să
nătății elevilor, la edu
carea lor în spiritul dis
ciplinei conștiente, la

Finalizare spectaculoasă a unei ac- 
t ani de atac

de participare. Competi
ția cuprinde 4 etape : 
pînă la 30 martie se va 
desfășura etapa pe școa
lă, în cadrul căreia par
ticipă echipele repre
zentative ale claselor, 
pînă la 5 mai etapa pe 
localitate — cu partici-

• In semifinalele probei de du
blu mixt, la turneul Internațional 
de tenis de la Cairo, cuplul Ion Ti
riac (România), Helga Niessen 
(R.F.G.) a învins cu 6—2, 10—8 pe
rechea Shafei (R.A.U.), Lea Peri- 
coli (Italia) și s-a calificat 
finală.

dezvoltarea spiritului 
colectiv, a dragostei față 
de școală, a prieteniei și 
tovărășiei, a dorinței de 
a învinge greutățile, a 
inițiativei și curajului, a 
cinstei și sincerității".

In ceea ce privește 
modul de organizare 
competiției trebuie ară
tat că ea se desfășoară 
separat pentru școlile 
generale șl separat pen
tru licee, școlile profe-

reședințe de regiune"

a campionatului mondial 
pe gheață, selecționata 
a susținut penultimul 
fntîlnind reprezentativa 
viei. La capătul unei lupte strînse, 
jocul s-a încheiat la egalitate : 
5—5 (2—1; 3—2; 0—2).

Astăzi, la ora 16 (ora locală), 
echipa României joacă cu selecțio
nata Angliei.

la Flo- 
meciul 

----  —,— forma
țiile Medvescjak-Zagreb și Rapid 
București. Victoria a revenit în 
urma unui joc bun echipei noastre 
cu 4—2.

„Cupa orașelor

pprea echipelor repre
zentative pe școli, între 
1 și 3 iulie va avea loc 
etapa de zonă — cu e- 
chipele campioane pe 
localitate și ultima e- 
tapă, finala, între 15 și 
17 iulie, 7a care iau par
te echipele clasate pe 
locul I la faza prece
dentă. Jocurile se vor 
desfășura sistem elimi
natoriu. Programarea și 
tragerea la sorți se va

au avut împlinită vîrsta 
de 15 ani. In competiția 
rezervată liceelor, licee
lor pedagogice, școlilor 
profesionale și școlilor 
tehnice de 4 ani, curs de 
zi, vor putea să partici
pe elevii care nu au a- 

a vut împlinită vîrsta de 
19 ani la data Începerii 
anului școlar.

Citeva amănunte, a- 
cuma, despre etapele de 
desfășurare șl condițiile

La cooperativa agricolă O- 
topeni, regiunea București, 
se tnsămințează ultimele su
prafețe cu culturile din epo

ca I
Foto: AGERPRES

România—Iugoslavia
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Astăzi se inaugurează 
una dintre cele mai mari 
competiții sportive pen
tru elevi : „Cupa orașe
lor reședințe de regiu
ne' la fotbal: Inițiată de 
U.C.F.S., în colaborare 
cu Ministerul Invă/ă- 
mîntului, această compe
tiție școlară de mare 
anvergură care angre
nează pentru prima oară 
mase largi de elevi în
tr-o întrecere organizată 
— rezultat al noilor mă
suri elaborate cu privi
re la dezvoltarea sportu
lui în școli — se va des
fășura între 12 martie 
și 17 iulie 1966.

Astfel, „Cupa orașelor 
reședințe de regiune' va 
reedita, în acest sezon- 
pasionantele și tradițio
nalele Intîlnirl inter- 
școlare, care au lipsit 
ani la rînd, creînd posi
bilități excelente de de
pistare și selecționare a 
celor mai valoroase ta
lente la fotbal, lntr-atlt 
de necesare pentru re
împrospătarea loturilor 
noastre republicane. Așa 
cum se afirmă de altfel 
șl în regulamentul ție

face sub grija comisiei 
de organizare. Durata 
jocurilor va fi de 2 re
prize de 30 de minute 
pentru echipele școlilor 
generale și 2 reprize a 
40 de minute pentru 
formațiile liceelor școli
lor profesionale și 

. tehnice. Ca o măsu
ră disciplinară prevăzută 
de regulament, s-a sta
bilit că jucătorii eli
minați de pe teren își 
pierd dreptul de a mai 
participa la restul me
ciurilor. Iar ca mă
sură educativă, de a- 
semenea, prevăzută în 
regulament și cu scopul 
de a stimula interesul 
fată de învățătură și ac
tivitatea sportivă, a fost 
trecută aceea că elevii 
cu medii sub nota 5 
pe trimestrul premergă
tor etapei respective 
sau la sfîrșitul anului 
școlar nu sînt admiși în 
competiție.

Ca mijloace stimulati
ve pentru echipele cele 
mai bune se vor acorda 
de către consiliile regio
nale U.C.F.S. șl secțiile

de învăfămlnt diplome 
echipelor clasate pe pri
mele trei locuri. Cu pri
lejul etapei finale, Mi
nisterul invălămîntului 
și Consiliul General 
U.C.F.S., prin Federația 
română de fotbal, vor 
acorda cupe și diplome 
echipelor clasate pe pri
mele trei locuri.

Asigurarea succesului 
deplin al acestei impor
tante competiții pentru 
tineretul școlar, doblndi- 
rea rezultatelor sconta
te, depinde într-o mare 
măsură și de modul cum 
organele și organizațiile 
U.T.C. se vor preocupa 
de buna ei desfășurare. 
E necesar ca acestea să 
acorde toată atenția 
mobilizării elevilor la 
întrecerile diferitelor e- 
tape, să găsească mij
loacele cele mai bune 
de educare în scopul 
întăririi disciplinei spor
tive.



Din nou ciocniri

500 de studenți spanioli, reuniți în ca
drul unei „adunări libere** în incinta 
unei mănăstiri Capucine din Barcelona, 
își continuă dezbaterile în ciuda ase
diului instituit de poliția franchistă.

După cum s-a anunțat, rectorul a in
terzis studenților organizarea acestei 
adunări în incinta universității. Scopul 
reuniunii este redactarea unui manifest 
prin care se cere crearea de organisme 
universitare democratice, constituirea 
de comisii mixte, alcătuite din stu
denți și profesori.

minăstirea, păzind cu 
severitate toate ieșiri
le, primiseră ordinul 
să oprească cărțile de 
identitate ale studen
ților. Astfel, după cuiri 
remarcă agenția 
FRANCE PRESSE, stu
denții s-ar ii expus u- 
nor grave sancțiuni 
nu numai pe linie u- 
niversitară, dar fiind 
pasibili și de inculpa-

pentru a avea o între
vedere cu

Acțiunea 
(ească se 
sprijinul 
din Barcelona 
joi după-amiază a or
ganizat o manifestație 
in plin centrul capita
lei catalone, întreru- 
pînd circulația. Au 
fost scandate lozinci 
ca : „Libertate" și „Li
bertate sindicală".

studenții, 
studen- 

bucură de 
populației 

care

Ia Waseda
Peste 600 

din nou joi 
Waseda din 
împrăștie un 
studenților, ___ _ __________
taxelor de învățămînt. între poli
ție și studenți au avut loc ciocniri. 
Peste 10 persoane au fost rănite, 
iar patru studenți — arestați. în 
ultimele trei săptămîni, poliția ja
poneză a arestat 223 de studenți ai 
acestei universități.

de polițiști au ocupat 
clădirea Universității 
Tokio, încercînd să 
miting de protest al 
împotriva majorării

In fotografie: Universitatea 
Waseda în aceste zile

ub privirile ului
te ale poliției, 
500 de studenți 

și cițiva profesori u- 
niversitari s-au în
dreptat spre mînăsti- 
rea Capucinilor. După 
ce au pătruns în mî
năstire studenții s-au 
baricadat în interiorul 
ei și au refuzat să o 
mai părăsească.

Politia a recurs la 
sprijinul rectoratului 
Universității din Bar
celona. A întîinit un 
refuz categoric: stu
denții nu au călcat 
regulamentul discipli
nar al universităților

Baricadați în... mînăstire
spaniole, dat fiind că 
întrunirea nu are loc 
in clădirea unei facul
tăți. S-a încercat a- 
tunci să se ducă tra
tative cu tinerii bari
cadați în mînăstire. 
Aceștia au declarat 
că sînt gata să o pă
răsească dacă nu vor 
deveni obiectul repre
siunilor. Or, era cu
noscut faptul că poli
țiștii care înconjurau

re sub acuzarea de 
„asociere ilegală".

Mînăstirii asediate 
i s-a tăiat curentul e- 
lectric, apa cit și le
găturile telefonice.

Cu tot acest verita
bil asediu, in minăsti- 
re nu a pătruns decit 
vicerectorul Universi
tății din Barcelona, 
doctorul de Riquer,

Protestul studenților 
barcelonezi trebuie a- 
preciat in contextul 
mai larg al diferitelor 
manifestări ale tinere
tului 
niol 
timp, 
me, 
uni 
obținerea de libertăți 
democratice.

universitar spa- 
care in ultimul 
sub diferite for- 
întreprinde acți- 
care au ca scop

ANDREI MINCU

Vizita delegației române
în R. A. U.

La Cairo continuă lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mix
te economice româno-egiptene.

Delegația guvernamentală 
română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fă
cut o vizită lui Mustapha Kha
lil, vicepreședinte, însărcinat 
cu industria, minele și energia.

Bujor Almășan, ministrul 
minelor, împreună cu alți 
membri ai delegației guverna
mentale române, au vizitat 
lucrările barajului înalt de la

Assuan, precum și hidrocen
trala în funcțiune de la ve
chiul baraj, uzinele de îngră
șăminte chimice de la Assuan. 
A fost vizitată, de asemenea, 
întreprinderea de extracție a 
minereului de sulfat din regiu
nea Mării Roșii, unde delega
ția s-a întîinit cu specialiști 
români care lucrează aici în 
cadrul asistenței tehnice pe 
care România o acordă R.A.U. 
la dezvoltarea industriei mi
niere din această regiune.

Semnarea planului de colaborare

intre academiile României și Cubei

La Havana a fost semnat 
Planul de colaborare între 
Academia Republicii Socia
liste România și Academia 
Republicii Cuba pe anii 1966— 
1967. Planul a fost semnat din 
partea Academiei Republicii 
Socialiste România de acad. 
Eugen Pora, iar din partea 
Academiei Republicii Cuba de 
către Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Academiei.

La semnare au asistat Pele
grin Torras, primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Julio Le Riverent, și Jose Lo

pez Sanchez, vicepreședinți ai 
Academiei cubane, oameni de 
știință și ziariști.

A fost de față Vasile Mușat, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Cuba, și 
membrii ambasadei.

asupra 8. 8. Vietnam
HANOI 11 (Agerpres). — 

Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Ar
matei populare vietnameze a 
trimis Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Vietnam un mesaj de protest 
în care se arată că la 10 mar
tie mai multe formații de 
bombardiere americane cu ba
zele pe port-avioanele flotei a 
7-a a S.U.A. și în Vietnamul 
de sud, au pătruns în mai 
multe rînduri în spațiul ae
rian al R. D. Vietnam, au 
bombardat și mitraliat nume
roase centre populate și obiec
tive economice din provinciile 
Thanh Hoa, Quang Binh și 
localitatea Con Co din regiu
nea Vinh Linh.

Dezbaterile
din parlamentul

italian
în Camera Deputaților 

continuă dezbaterile pe mar
ginea programului noului gu
vern, care se vor încheia săp
tămâna viitoare, prin replica 
primului ministru și votul de 
încredere. Luînd cuvîntul, 
Pietro Ingrao, președintele 
grupului parlamentar comu
nist, a subliniat necesitatea 
unui dialog între forțele poli
tice, catolice, socialiste și comu
niste — pentru rezolvarea pro
blemelor calitativ noi care se 
pun în fața țării în această 
etapă, atît în domeniul poli
ticii externe, cît și în cel eco
nomic. Vorbitorul a arătat 
că în politica externă guver
nul își menține subordonarea 
față de Statele Unite și Alian
ța Atlantică, neavînd o poziție 
proprie față de problemele noi 
și acute pe care le pune în 
fața Italiei situația interna
țională.

Dezbaterile de politică ex
ternă din cadrul Folketingu- 
lui ne permit să relevăm că 
in orientarea politicii exter
ne a Danemarcei se înregis
trează căutări simptomatice. 
Observatorilor nu le-a scăpat 
faptul că o schimbare a atitu
dinii față de alianța atlantică 
a fost în mai multe rînduri 
evocată în cadrul dezbaterilor 
parlamentare. Un grup remar
cabil de membri ai parlamen
tului au insistat asupra propu
nerii de a se supune unui vot 
plebiscitar, înainte de 1969, 
poziția pe care ar adopta-o 
Danemarca față de N.A.T.O.

sens îl constituie far>-Un pas în acest 
tul că Copenhaga a declarat deschis că nu 
sprijină politica S.U.A. în Vietnam. S-a 
remarcat de asemenea, insistența cu care 
premierul Krag a reafirmat, de două ori 
de la începutul acestui an, hotărîrea Da
nemarcei de a nu permite amplasarea ar-

E
Căutări 
danezevident, asemenea luări de ati

tudine trebuie privite în 
strînsă legătură cu creșterea 
temerilor și nemulțumirilor 
față de consecințele participă
rii țării la N.A.T.O. Ele fro 
buie, totodată, apreciate și în 
conexiune cu inițiativele siie- 
deze și finlandeze pentru o

colaborare nordică mai activă, colaborare 
care ar putea deveni mai amplă în cazul 
cînd Danemarca (și Norvegia) n-ar apar- 
ține blocului militar atlantic. Nu poate fi, 
desigur, omisă, în acest sens, și influenta 
exercitată de poziția Franței, de inițiativa 
Parisului privind necesitatea unei reforme 
a N.A.T.O.

Firește, marile linii ale politicii externe 
daneze rămîn neschimbate. Ele nu mai 
apar însă imuabile. începe să se cristal’ 
zeze o anumită tendință de dezangajare.

rnelor nucleare pe teritoriul său.
Au devenit cunoscute presiunile pe care 

le exercită Departamentul de stat american 
asupra guvernului danez pentru ca acesta 
să permită avioanelor de bombardament 
ale S.U.A., încărcate cu arme atomice, să 
zboare deasupra teritoriului țării. în fața 
refuzului categoric al Copenhagăi, Wa
shingtonul încearcă să recurgă la arma 
șantajului economic prin intermediul 
Bonn-ului (se știe că Danemarca are ac 
tualmente un mare deficit în balanța de 
plăți cu R.F.G.).

Reacția daneză la presiunile amintite 
pare să indice că tocmai asemenea imixti-

uni fac să fie și mai mult luate în conside
rare meritele dezangajării. Nuanțe semni
ficative s-au conturat în poziția delegației 
daneze la recenta sesiune a Consiliului 
nordic — organul consultativ al parlamen
telor și guvernelor celor cinci țări nor
dice (Danemarca, Suedia, Norvegia, Fin
landa și Islanda). Deși au respins sau ami- 
nat pentru anul 1969 (cînd expiră terme
nul Pactului Atlantic) ideea creării unei 
Uniuni nordice, reprezentanții danezi au 
aprobat, cu mult mai multă claritate decit 
pînă acum, urgentarea stabilirii modalități
lor unei mai largi cooperării economice în 
spațiul nordic. în același context trebuie 
relevat că numeroase personalități de răs
pundere daneze se pronunță insistent pen
tru dezvoltarea relațiilor economice între 
Danemarca și țările socialiste. „Orientarea 
aceasta — opinează într-o corespondență 
din Copenhaga săptămînalul „LA TRI
BUNE DES NATIONS" — urmărește să 
reducă treptat volumul comerțului danez 
cu Germania (occidentală n.n.) și să evite 
astfel unele presiuni de ordin politic și 
militar pe care Bonn-ul ca și Washingto
nul, le-ar putea exercita asupra Danemar
cei exploatind situația defavorabilă a ba
lanței ele plăți danezo—vest-germană".

Firește, nuanțările din politica externă 
a Danemarcei nu trebuie absolutizate. E 
vorba, în esență, de un proces în curs de 
desfășurare. Ceea ce merită să fie subli
niat este însă faptul că actualele căutări 
daneze reflectă >— și sînt în același timp o 
expresie a impasului în care se găsește 
anacronicul mecanism al blocului militar 
N.A.T.O.

EM. RUCĂR
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GUINEEA PORTUGHEZA. — O unitate a forțelor patriotice 
pregătindu-se pentru o nouă misiune de luptă

în „Clubul celor zece
CEREREA R.D.GDezacordul sc menține

R. P. POLONA. — Cartie
rul „Ochota" din-Varșovia

DIFUZATĂ CA DOCUMENT

Disputa din
în timp ce guvernele țărilor 

membre ale Alianței Atlantice 
studiază scrisoarea generalului 
de Gaulle către președintele 
L. Johnson, Couve de Murville, 
ministrul francez al afacerilor 
externe, pregătește notele pe 
care guvernul francez le va tri
mite în capitalele occidentale 
pentru a preciza poziția Fran
ței în această problemă.

Presa franceză de vineri re
vine cu ample comentarii asu
pra conflictului creat prin a- 
titudinea Franței. Răspunzînd 
obiecțiunilor ridicate de adver
sarii poziției franceze, potrivit 
cărora degajarea Franței de 
N.A.T.O. va favoriza accesul 
Germaniei occidentale la arma

N. A. T. O
nucleară, „Paris Jour", apro
piat cercurilor oficiale, scrie că 
„integrarea nu este un obsta
col în calea înarmării atomice 
a Germaniei (occidentale), dim
potrivă poate s-o camufleze". 
Precizînd apoi temeiurile pozi
ției franceze, ziarul adaugă: „Ge
neralul de Gaulle dorește să re
dea Franței libertatea sa. Acea
sta nu înseamnă că vrea să re
nunțe la alianțele sale tradițio
nale, ci doar să apere Franța 
de un război de care ea ar fi 
străină, și în același timp să-i 
asigure pe propriul său terito
riu suveranitatea... în Franța nu 
trebuie să se poată întîmpla un 
Palomares".

Succesiunea atentate
lor și provocărilor la 
care s-au dedat extre
miștii de dreapta a fost 
caracterizată de ziarul 
„CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR** în felul ur
mător : „La Santo Do
mingo circulă zvonul că 
militarii (de dreapta) dine prezenta 
complotează pentru răs
turnarea guvernului**.

Juan Bosch, și-a depus candi
datura, fiind sprijinit de Parti
dul Uniunea Civică Națională, 
Partidul Revoluționar Democrat 
și Partidul Democrat-creștin, a- 
dică de grupările conservatoa
re. Este deci cu at it mai semni
ficativ că Bonneiiy a condam
nat în prima sa luare de atitu- 

„forfelor inter- 
americane" la Santo Domingo 
și a cerut ca președintele pro
vizoriu Godoy să întrețină 
„contacte permanente" cu Ude-

La Paris s-a Încheiat conferința miniștrilor ad- 
juncți ai finanțelor din „Clubul celor zece**,, care 
timp de două zile au dis cutat cu ușile închise des
pre problemele monetare interoccidentale.

Frederick Demming, subse
cretar de stat la Ministerul de 
Finanțe, s-a limitat să declare 
că discuțiile au fost consacrate 
pregătirii unui raport pe baze 
statistice și tehnice în vederea 
viitoarei reforme monetare in
teroccidentale.

După părerea cercurilor in
formate, conferința nu a reușit 
să înlăture dezacordul dintre 
tezele americană și franceză. 
In primul rînd, Franța dorește 
ca reglementarea deficitelor 
între țările industralizate să se 
facă în aur, în timp ce Statele 
Unite pretind ca dolarul să ră- 
mînă principalul mijloc de 
plăți între state. în al doilea 
rînd, Franța subordonează ori 
ce reformă monetară însănăto
șirii balanței de plăți a State
lor Unite. în sfîrșit, în timp ce 
S.U.A. se străduiesc să cruțe

de

eșecul conferin- 
„Le Figaro" este de părere 
deliberările „Clubului ce- 
zece" vor putea constitui 
cauză suplimentară a difi-

rezervele lor de aur, Franța, 
dimpotrivă, a lărgit schimbu
rile sale de aur, care în 1965 
au crescut pînă la cifra
884 milioane de dolari, ceea ce 
reprezintă mai mult de jumă
tate din suma de 1 747 000 000 
dolari aur care au părăsit te
zaurul american.

Comentînd 
tei, 
că 
lor 
„o
cultăților din sinul Pieței co
mune. Partenerii Franței cred 
și ei în necesitatea unei reechi
librări a conturilor americane 
și engleze. Dar nici unii, nici 
alții nu sînt gata să-și asume 
riscul unui fel de război mo
netar, care ar putea provoca 
perturbări pe scară mondială".

AL CONSILIULUI
DE SECURITATE

unDupă cum a anunțat 
purtător de cuvînt al Secreta
riatului general al O.N.U., ce
rerea Republicii Democrate 
Germane de a fi primită în 
Organizația Națiunilor Unite, 
a fost 
oficial 
ritate.
să fie difuzată și declarația 
R.D.G. în care aceasta se an
gajează să respecte obligațiile 
ce decurg din Carta O.N.U.

Publicarea ca document ofi
cial a cererii R. D. Germane 
de a fi admisă în O.N.U. a fost 
făcută la cererea guvernelor 
R. P. Bulgaria și R. P. Mon
gole. M. Tarabanov, reprezen
tantul permanent al Bulgariei 
la O.N.U., a înmînat secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare în care se 
subliniază că guvernul Bulga
riei sprijină admiterea R. D. 
Germane în O.N.U.

difuzată ca document 
al Consiliului de Secu- 
Urmează, de asemenea,

V
iața politică domi
nicană se desfășoa
ră pe două planuri 
diferite: pe de o 
parte, a fost inau
gurată campania e- 
lectorală pentru a- 
lege rile preziden
țiale de la 1 iunie, 
iar pe de altă parte, se înregis

trează presiuni sporite din par
tea elementelor de dreapta, le
gate de anumite cercuri din 
S.U.A. Acest paralelism îmbra
că aspecte stranii, dar în vii
toarea evenimentelor din Insu
la Hispaniola mai poate oare 
surprinde ceva ? Președintele 
provizoriu Godoy, în loc să fie 
arbitru care să negocieze între 
forțele politice potrivnice a 
trecut la încurajarea extremei 
drepte.

înregistrarea candidaturilor 
pentru alegerile din iunie, cînd 
președintele provizoriu Godoy, 
își încheia mandatul, se desfă
șoară prin respectarea unor for
me prevăzute de lege, și îndă
rătul acestei aparente respectări 
a legalității extremiștii de 
dreapta se dedau la uneltiri 
din ce în ce mai fățișe.

Rafael Bonneiiy, fost membru 
al Consiliului de Stal care a 
condus (ara în 1962 și, ulterior, 
a organizat campania electorală tn legătură cu nesocotirea de- 
în favoarea expreședintelui crețului din 6 ianuarie care

Extrema

dominicană
și alegerile

rii partidelor politice „pentru 
rezolvarea problemelor care 
privesc întreaga națiune". Bon
neiiy va avea drept contra- 
candidați pe fostul președinte 
Balanguet, liderul partidului 
reformist și, probabil pe însuși 
Juan Bosch, care va reprezenta 
Partidul Revoluționar Domini
can. Bosch s-a aruncat în vii
toarea luptei politice chiar din 
prima zi a campaniei electorale 
și a condamnat cedarea preșe
dintelui provizoriu Godoy în 
fața extremiștilor de dreapta.
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SOFIA 11 — Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : La 11 martie s-a des
chis la Sofia prima sesiune a 
celei de-a 5-a legislaturi a 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, aleasă la 27 februarie 
1966. Adunarea Populară a re
ales în unanimitate pe Todor 
Jivkov, prim-secretai' al C.C. 
al P.C. Bulgar, în funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. Au 
fost alese, de asemenea, Pre
zidiul Adunării Populare, Bi
roul Adunării, comisiile i 
mentare și Comisia de valida
re. în funcția de președinte al 
Prezidiului Adunării T 
a fost reales Gheorghi 
kov.

® 1N PALATUL expozițiilor din 
Geneva s-a deschis cel de-al 36-lea 
salon international auto. Participii 
1 178 de expozanți din 22 de țâri. 
România, care participă pentru pri
ma oară, prezintă tractoare model 
U-450, U-650 și U-651, precum și 
camioane de tip Bucegi și Carpafi. 
Standul românesc a suscitat chiar 
de la deschidere un viu interes.

prevedea ca tofi șefii militari 
implicați în evenimentele din 
ultimul an să părăsească (ara, 
Bosch a declarat că „președin
tele provizoriu și-a încălcat cu
vîntul și propria-i lege".

Poziția fermă 
tras lui Bosch 
lor de dreapta, 
cale un atentat 
Acest atentat a confirmat 
extremiștii de dreapta nu re
nunță Ia violentă pentru a-și 
impune votnța.

In condițiile asaltului ilegal 
al extremei drepte spre putere, 
organizarea de alegeri apare 
destul de nesigură. Reprezen
tanții „forței interamericane" 
(alcătuită în cea mai mare par
te din trupe ale SUfrA.) fac o 
reclamă zgomotoasă „experi
enței electorale", ceea ce indi
că limpede că atmosfera agita
tă dinaintea alegerilor oferă un 
teren propice de manevră pen
tru elementele de dreapta. Pro- 
fitînd de slăbiciunea manifesta
tă fată de ei, ofițerii de dreapta 
care n-au izbutit să înfringă în 
luptă forțele populare, pregă
tesc terenul pentru răsturnarea 
guvernului provizoriu. Infiltra
rea în guvern are drept con
secință subminarea autorității 
pînă la o limită de unde nu 
există întoarcere. Evident, dacă 
manevra de acaparare a puterii 
pînă la alegeri le va reuși, ex
tremiștii de dreapta nu vor mai 
avea nevoie de convocarea 
corpului electoral la urne.

Manevra extremiștilor de 
dreapta a fost sesizată de către 
masele populare dominicane și 
greva care s-a înregistrat în 
urmă cu două săptămîni a con
stituit un avertisment că tenta
tivele extremiștilor de dreapta 
vor primi o replică.

Z. FLOREA

adoptată i-a a- 
ura extremiști- 
care au pus la 

împotriva lui. 
că
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• AGENȚIA M.T.l. anunță că la 
10 martie a avut loc o ședință a 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar. în cadrul șe
dinței a fost prezentat și aprobat 
raportul delegației guvernamentale 
care a tăcut o vizită in R.A.U., 
Etiopia, Tanzania, Kuweit, India și 
Cipru și au fost adoptate hotărîrl 
în legătură cu sarcinile care rezul
tă din îndeplinirea acordurilor 
semnate cu dilerite tari.

® NOILE autorități ghaneze au 
anunfat, contrar declarațiilor ini
țiale, că au hotărî! expulzarea din 
Accra a tuturor reprezentanților 
mișcărilor de eliberare din țările 
africane, printre care Africa de 
sud, Angola, Mozambic etc. Somați 
să părăsească Ghana, aceștia au 
plecat din Accra, îndreptîndu-se 
spre Cairo, Dar-Es-Salaam sau Nai
robi.

e PREȘEDINTELE R. D. Vietnam 
Ho Și Min a primit delegația Com- 
somolului care, la invitația Comi
tetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor din Vietnam, face 
o vizită in R. D. Vietnam. Pre
ședintele Ho Și Min a avut o con
vorbire cordială cu membrii dele
gației.

0 POTRIVIT relatărilor cotidia
nului „Le Progres Egiptien', la 22 
martie, urmează să aibă Ioc la 
Cairo o consfătuire a șefilor unor 
state neangajate, la care sînt invi
tate Etiopia, India, Mali, Algeria, 
Guineea, Iugoslavia și R.A.U. Ace
lași ziar informează că participan
ta Ia consfătuire vor examina o 
serie de probleme importante, prin
tre care problema vietnameză, 
dezarmarea, rolul țărilor neangaja
te în lupta împotriva colonialismu
lui și a uneltirilor acestuia.

• REPUBLICA IAKUTÂ, al că
rei teritoriu se află în proporție de 
50 la sută dincolo de cercul po
lar, se află pe locul trei în Uniu
nea Sovietică în ce privește numă
rul longevitarilor (pe primele două 
locuri se situează Daghestanul și 
Azerbaidjanul).

Fedot Vinokurov locuiește de 
117 ani la Oimiakon — polul frigu
lui din emisfera nordică. El este 
sănătos, și își amintește ușor eve
nimente petrecute acum un secol. 
Vînătoru! Grigorii Ciarastaev, în 
vîrstă de 104 ani, mai vina urși 
pînă acum șase ani.

In Iakuția de azi au dispărut 
multe boli care făceau ravagii pe 
aici acum 50 de ani. De atunci 
mortalitatea infantilă a scăzut de 
șase ori, iar cea a adultilor — de 
4 ori.


