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Tinerii de pe cu
prinsul patriei parti
cipă cu însuflețire 
la numeroasele ac
tivități organizate în 
vederea întîmpină- 
rii Congresului al 
IV-lea al U.T.C.

O Peste 6 500 tineri din Pe
troșani, Vulcan, Petrila, Uri- 
cani au participat la expuneri 
pe temele : „U.T.C. organizație 
revoluționară a tineretului din 
Republica Socialistă România", 
„Conducerea de către partid a 
U.T.C." și altele.

Acțiuni interesante au 
organizate și în orașul 
600 de tineri 
canice și de 
cembrie" au 
le de tineret 
zentat simpozionul 
noastră, partidului datoare", și 
o călătorie pe hartă pe tema 
„înflorește țara mea".

în raionul Ilia, în fata a 1 200 
de tineri s-au ținut expunerile : 
„U.T.C. organizatorul revoluțio
nar de luptă a tineretului din 
Republica Socialistă România" 
și „Viitorul luminos al tinerei 
generații".

Un număr mare de organiza
ții U.T.C. au organizat simpo
zioane literare la care au par
ticipat mii de tineri. La clubul 
sindicatului din Deva s-a ținut 
simpozionul „Figuri de eroi 
de-a lungul veacurilor", la Că- 
Ian s-a ținut simpozionul „Te 
slăvim partid iubit", iar în co
munele Pui și Sălaș din raionul 
Hațeg s-a ținut simpozionul 
„Te slăvim Românie, pămînt 
strămoșesc".

Numeroase ore din timpul lor 
liber dedică tinerii acțiunilor 
de muncă patriotică. De pildă 
tinerii din orașul Hunedoara au 
colectat 1 206 tone metale vechi, 
au lucrat la amenajarea parcu
rilor, zonelor verzi, au plantat 
pomi ornamentali. în comuna 
Cerbăl tinerii din toate sa
tele au săpat gropi pentru plan
tarea a 1 200 pomi fructiferi iar 
Ia Călări s-au plantat 250 pomi 
ornamentali și 500 trandafiri.

în raionul Orăștie s-au orga
nizat acțiuni de masă pentru 
curățirea pășunilor. Zilele tre
cute 400 de țiperit^fu aprățiț 
150 hectare pășune. S-au evi
dențiat tinerii de la cooperati
va de producție Geoagiu care 
au realizat 53 hectare, coope
rativa de producție Beriu — 25 
hectare, și cooperativa de pro
ducție Romos cu 15 hectare. 
(DĂNCULESCU EMIL, acti
vist al Comitetului regional 
Hunedoara al U.T.C.).
(Continuare în pag. a Ilî-a)

Vineri la amiază, cu prilejul 
împlinirii unui an de la în
cetarea din viață a lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu 
devotat al clasei muncitoare 
din România, al poporului ro
mân, a avut loc solemnitatea 
depunerii de coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu,

Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Ianoș Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Ilie Ver- 
deț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, 
Manea Mănescu, Vasile Patill- 
neț, Virgil Trofin, Gheorghe 
Gaston Marin, Roman Moldo
van, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate, oameni de știință, artă 
și cultură.

Erau de față membri ai fa
miliei lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

O companie de onoare a

prezentat onorul. Au fost de
puse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri, din partea 
Consiliului Central al Sindi
catelor, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului U.A.S.R., 
Consiliului Național al Femei
lor, a oamenilor muncii din 
orașul București. Un grup de 
pionieri a depus jerbe de flori.

Conducătorii partidului și 
statului, întreaga asistență, au 
păstrat un moment de recu
legere în fața criptei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, du
pă care a avut loc defilarea 
companiei de onoare.
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Cugir. 

de la Uzinele me- 
la Uzina ,,30 De- 
participat la seri- 
la care s-au pre- 

„Tinerețea

POPA

MARE FIU
AL POPORULUI NOSTRU

Calificat la școala șantierelor 
(Roznov, Luduș, Victoria, Bor- 
zești, Craiova), tînărul Dorin 
Pop lucrează în prezent la da
rea Tn exploatal'e a iSSilui M>m- f 
binat chimic de la Tg. Mureș. 
Zilele viitoare el va putea fi 
întîlnit, ca delegat, printre ti
nerii care participă 
celui de al IV-lea

U.T.C.

la lucrările 
Congres al

Foto : I. CUCU

Se înfrumusețează
orașul

rașul de pe ma
lul Mureșului, 
curat, elegant, 
ne intîmpină cu 
o policromie, o 
diversitate de 
slifuri arhitectu-w 
rale, de costu
me și cu un pi

toresc lingvistic care-i dau o 
notă distinctă.

Facem apel la tovarășul loan 
Hadnagy, prim-secretar al co
mitetului orășenesc U.T.C. Tg. 
Mureș, pentru a afla vești des
pre tineretul acestui frumos o- 
raș. despre munca și succesele 
lui.

„în orașul nostru, ne spune 
dinsul, 21 000 de tineri, români 
și maghiari, lucrează și învață 
in întreprinderi, pe șantiere, in 
școli și iacultăti. In 1965, 2 700 
tineri muncitori ingineri și teh
nicieni au fost evidențiați, iar 
1 100 au primit insigna de frun
taș în producție.

Tinerii din întreprinderile o-

roșului Tg. Mureș participă la 
cele 180 cursuri de ridicare a 
calificării și 35 de calificare, 
învață zi de zi să minuiască cu 
mai multă pricepere, Ia randa
mentul' maxim, mașinile și uti
la jele industriei noastre moder
ne. Tocmai aceste bune rezulta
te ne iac să dăm o atenție 
mare educării neîncetate a ti
nerilor, pregătirii lor pentru a 
răspunde „prezent" acolo unde 
este nevoie de ei.

Am să dau un exemplu, tn 
orașul nostru se va trece la eta
pa a doua a construcției Com
binatului chimic, vor începe lu

pe ntru ridicarea unui 
va fi deschis un 
de construcții in

-'C'' fel ' -.
cartierul Corunca. Sînt cîleva 
obiective însemnate unde, cum 
e firesc, vor lucra mulți tineri", 

încheindu-și relatarea, tova
rășul prim-secretar ne-a îndem
nat să cunoaștem, la locurile 
de muncă, activitatea cîtorva 
dintre tinerii mureșeni.

Fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tîrgu-Mureș este 
binecunoscută în întreaga țară, 
ca și dincolo de hotarele ei, 
pentru înalta calitate a produ
selor realizate. Renumele bun

crările 
nou teatru, 
nou șantier

V.
C. STĂNESCU 
ARACHELIAN 

A. TOMA

(Continuare in pag. a Iii-a)
BACĂU (de la coresponden

tul nostru).
Duminică la ceasul dimine

ții, sute de tineri din orașul 
Bacău s-au îndreptat spre șan
tierele muncii patriotice des
chise o dată cu sosirea zilelor 
însorite ale primăverii. Pentru 
ca bilanțul activității tinerilor 
să fie mai bogat, comitetul 
orășenesc U.T.C. s-a îngrijit 
din vreme de planificarea o- 
biectivelor unde urmează să 
muncească tineri. Buna orga
nizare și-a arătat efectul chiar 
în cursul zilei de duminică. La 
stadionul „23 August" s-au 
prezentat la magazia de u- 
nelte peste 160 de tineri de la 
Fabrica de hîrtie și 
„Letea" precum și 
alți tineri.

Tot duminică sute 
din orașul Piatra Neamț 
fost prezenți pe terenurile 
care se eliberează de resturile 
provenite din demolări în ve
derea ridicării noilor construc
ții, ca și a amenajării spații
lor verzi. în orașul Gheorghe 
Gheorghiu—Dej, sute de tineri 
au luat parte la o acțiune de 
amenajare a spațiilor verzi 
dintre blocuri.

în orașul Roman tinerii au 
participat la o acțiune impor
tantă : pe o porțiune de 3 ki
lometri ei au acoperit cu pă
mînt o conductă care trans
portă apă potabilă.

celuloză 
numeroși

de tineri
au

La 18 
Nicolae 
general 
trai al 
Român, 
L. F. Iliciov. 
nistrului 
al U.R.S.S., 
din partea tovarășului L. I. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., o scrisoare și. a 
înmînat, de asemenea, copii 
ale fanionului și medaliei cu 
stema de stat a Uniunii So-

martie a.c., tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
a primit pe tovarășul 

adjunct al mi- 
afacerilor externe 

care a transmis

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

„Primește (ară. rodul muncii 
noastre"... (elevi din Galați 

la muncă patriotică)

Se împlinește un an de cînd 
a încetat să bată inima lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu 
devotat al clasei muncitoare, 
al poporului român, eminent 
conducător al partidului și 
statului nostru, revoluționar și 
patriot înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

în conștiința comuniștilor, 
a tineretului, a întregului nos
tru popor, figura eminentului 
conducător s-a fixat în linii 
adînci de prețuire și respect, 
înrolîndu-se, din fragedă ti
nerețe, în mișcarea comunistă, 
contopindu-și întreaga viață 
cu lupta eroică a Partidului 
Comunist, Impletindu-și soar
ta cu soarta poporului — al 
cărui slujitor devotat s-a 
mîndrit să fie — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a legat nu
mele și activitatea de momen
tele cele mai însemnate din 
istoria ultimelor decenii ale 
patriei și ale partidului. înde
plinind, cu însuflețire și fer
mitate revoluționară, sarcinile 
de răspundere încredințate de 
partid, el a adus — ca secre
tar al Comitetului Central de 
acțiune — o contribuție în
semnată la organizarea mari
lor lupte muncitorești din ia- 
nuarie-februarie 1933 ; mai 
tîrziu, alături de ceilalți frun
tași ri luptelor muncitorești 
implicați în procesul înscenat 
de reacțiune, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a transformat 
banca acuzaților într-o tribu
nă politică, denunțînd cu tă
rie regimul burghezo-moșie- 
resc, politica antinațională șl 
antipopulară a claselor do
minante. Conducătorii lupte
lor muncitorești au făcut să 
răsune, atunci, cu o deosebită 
putere, cuvîntul înflăcărat al 
partidului, vestitor de nădej
di, chemînd la luptă pentru 
salvgardarea intereselor po
porului, pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
României, pentru triumful 
unei noi orînduiri — a liber
tății și dreptății — pe pămîn- 
tul patriei.

în anii războiului, alături 
de ceilalți tovarăși din închi
sori și lagăre, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și-a pus în
treaga sa energie, întreaga 
capacitate de muncă, în sluj
ba organizării luptei antihitle
riste a poporului nostru, adu- 
cînd o contribuție însemnată 
la elaborarea liniei strategice 
și tactice pentru răsturnarea

Foto: I. CUCU

de
9“,

vietice lansate pe Lună 
stația automată „Luna 
precum și fotografii repre- 
zentînd suprafața Lunii.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

La primire au participat 
tovarășii Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șefi de secții 
ale C.C.

A fost 
U.R.S.S. 
Basov.

al P.C.R.
de față ambasadorul 
la București, A. V.

Descoperirea aptitudinilor

dictaturii militaro-fasciste, la 
munca intensă a activului de 
bază al partidului pentru or
ganizarea și înfăptuirea insu
recției armate din august 
1944 — care a inaugurat o 
epocă nouă în istoria patriei 
noastre.

După 23 August 1944, po
porul român a înfăptuit pro
funde transformări revoluțio
nare, a cucerit puterea poli
tică, a trecut la refacerea eco
nomiei naționale distrusă de 
război, la construirea societă
ții socialiste, asigurînd victo
ria deplină a socialismului în 
România.

Anii reconstrucției, anii in
staurării și consolidării con
tinue a orînduirii democrat- 
populare, anii desfășurării 
marii opere de construire a 
socialismului în țara noastră, 
și-au găsit în persoana lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
slujitor înflăcărat și ferm, ur- 
mînd neabătut ideile marxism-

a
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A nii pe care îi pe
trecem în școală 
sînt cei mai fru
moși ani ai copilă
riei și adolescen
ței noastre, de care 
totdeauna ne adu
cem aminte cu 
multă dragoste și

plăcere. De asemenea, ne a- 
ducem aminte și de modul 
cum, fiind încă pe băncile 
școlii, ne-am ales viitoarea 
profesie, căreia ne-am de
dicat apoi cu tot elanul 
tinereții. Deși, chiar și îna
inte de a deveni școlar, în
cepi să te interesezi de unele 
lucruri, care mai tîrziu influ
ențează alegerea profesiei.

Astfel, încă de mic eram cu
rios să aflu ce este viața. Țin 
minte că adesea ceream ma
mei să-mi spună povești cu 
„apa vie" și „apa moartă" și o 
tot întrebam cum de se face 
că stropirea corpului mort cu 
„apa vie" face să reapară via
ța în el.

Acad. prof. dr. EUGEN MACOVSCHI

Apoi, parcă mă văd în clasa 
de liceu, cînd un farmacistI

observînd că mă interesează 
diferite substanțe, m-a chemat 
să-i văd laboratorul. Pe atunci 
industria farmaceutică nu era 
dezvoltată și fiecare farmacie 
dispunea de cîte un laborator 
pentru prepararea medica
mentelor, extractelor din plan
te medicinale, distilarea apei 
etc. Mi-a plăcut laboratorul și 
de multe ori m-am dus la 
farmacist să văd cum lucrea
ză. Nu-mi aduc aminte de nu
mele lui, dar nu voi uita mi
nunatele experiențe pe care 
mi le-a arătat și interesantele 
lucruri pe care mi le-a poves
tit despre viața plantelor, des
pre medicamente și acțiunea 
lor asupra omului. Tot el mi-a 
dat ideea să-mi fac un mic la
borator acasă și mi-a dăruit 
unele substanțe. îmi cumpă-

ram eprubete, făceam expe
riențe ; unii colegi de clasă 
veneau la mine și ne jucam 
împreună, făcînd pe „chimiștii" 
și „farmaciștii".

în clasele superioare am în
ceput să învățăm fizica și chi
mia. Profesorul nostru de fi
zică și chimie, Gheorghe 
Chicu, ne stimula mult. A ales 
dintre băieții din clasa noas
tră un grup de pasionați și 
ne-a pus să efectuăm tot fe
lul de experiențe în laborato
rul școlii. La rîndul ei, profe
soara de științe naturale, Clau
dia Grossu, ne lăsa de aseme
nea, să lucrăm în laboratorul 
de biologie în orele libere. De 
la ei am învățat „abecedarul" 
muncii de laborator, am aflat 
cum se lucrează în laboratoa
rele universitare și ce calități 
trebuie să întrunească cerce
tătorul științific. Cînd am

ajuns în clasa a V-a hotărî- 
rea mea era luată: voi deveni 
cercetător în domeniul biochi- 
miei, adică în domeniul în 
care tainele vieții se dezleagă 
prin mijloace chimice.

Deși chimia, fizica, matema
tica și științele naturii ca bo
tanica, zoologia și anatomia, 
m-au interesat în mod deose
bit, n-am neglijat celelalte 
obiecte care ni s-au predat la 
liceu, și mai ales studiul lim
bilor străine. M-am străduit să 
acumulez cît mai multe cu
noștințe din tezaurul gîndirii 
omenești, ceea ce mi-a 
mai tîrziu de un real 
atît în profesiunea mea, 
în general, în viață.

Cînd s-a pus problema spe
cializării și deci a studiilor 
universitare, eram cu răspun
sul pregătit: încă elev fiind, 
m-am decis să studiez chimia 
și științele naturii, iar dintre 
facultăți mi-am ales pe aceea

fost 
folos 
cit și

(Continuare in pag. a ÎII-a)

leninismului, neobosit în 
traduce în viață principiile 
țelurile partidului îndreptate 
spre înflorirea țării, spre feri
cirea omului. îndeplinind în 
decursul acestor ani, sarcini 
de înaltă răspundere — secre
tar general și apoi prim-se- 
cretar al C.C. al partidului, 
președinte al Consiliului de 
Miniștri și apoi președinte al 
Consiliului de Stat—Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adus o con
tribuție de seamă la elabora
rea și înfăptuirea politicii 
științifice, profund patriotice 
a partidului, de industriali
zare socialistă a țării, de 
transformare socialistă a agri
culturii, temelie trainică pen
tru continua ridicare a bună
stării poporului. Identificîn- 
du-și viața și munca cu lupta 
pentru edificarea socialismu
lui, el a fost însuflețit de o 
nemărgintă încredere în pu
terea de creație a poporului, 
în viitorul plin de lumină al 
României Socialiste.

Cu o emoționantă căldură 
exprima Gheorghe Gheorghiu- 
Dej dragostea și grija pe 
care o poartă partidul nos-

tru pentru creșterea și educa
rea tineretului, viitorul pa
triei. Tînăra generație a Ro
mâniei Socialiste poartă o fier
binte recunoștință partidului, 
Comitetului său Central, pen
tru largile orizonturi care 1 
s-au deschis în anii aceștia, 
pentru condițiile deosebit de 
prielnice dezvoltării și 
mării însușirilor sale.

S.trîns împletită cu 
glorioasă a partidului — 
înființarea căruia se vor îm
plini în curînd patru decenii 
și jumătate — activitatea lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej con
stituie o pildă luminoasă, 
înaltă. Mesajul vieții și al o- 
perei sale este slujirea devo
tată, cu nobilă dăruire de sine, 
a patriei și poporului, lupta și 
munca neobosită pentru tri
umful cauzei muncitorești, 
pentru victoria deplină a so
cialismului la orașe și sate.

Marile prefaceri revoluțio
nare, care au făcut România 
o țară înfloritoare, își au iz
vorul în munca harnică a po
porului român, a clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelec
tualității, în politica științifică 
marxist-leninistă a partidului. 
Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul 
nostru merge neabătut înain
te, dobîndind noi și remarca
bile succese în lupta pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de cel de al IX-lea 
Congres al partidului, pentru 
ca patria noastră să fie mal 
puternică și mai prosperă, iar 
viața întregului popor mai 
îmbelșugată.

Milioanele de tineri din 
țara noastră — muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelec
tuali — tineri români și apar- 
ținînd naționalităților conlo
cuitoare — însuflețiți de dra
goste fierbinte pentru patria 
lor— România Socialistă, ur
mează cu nețărmurită încre
dere partidul, dăruindu-și, 
alături de întregul popor, toa
tă priceperea și energia lor 
creatoare ridicării țării pe 
culmile civilizației, progresu
lui și bunăstării.

afir-

lupta 
de la



In raionul Timișoara

in fiecare seară la Gonsiliul 
agricol al raionului Timișoara 
se alcătuiește, pe baza informa
țiilor ce se primesc de pe o- 
goare, tabloul, mereu înnoit, al 
primăverii. Campania agricolă 
este în plină desfășurare. Toate 
forțele sînt mobilizate pentru 
atingerea celor două obiective 
ce stau la baza recoltelor vii
toare — ritmul și calitatea 
muncii.

în zilele acestea 541 de trac
toare brăzdează ogoarele : ară, 
seamănă și gripează, împrăștie 
îngrășămintele chimice, sapă 
șanfuri pentru desecări, defri
șează și desțelenesc terenuri. 
Țăranii cooperatori, mecaniza
torii și specialiștii sînt angajați 
intr-un proces de concentrare 
a eforturilor pentru însămînța- 
rea culturilor în momentul op
tim. Semănatul ovăzului, mază- 
rii, început în mustul zăpezii, 
este pe sfîrșite ■, peste 70 la 
sută din suprafața repartizată 
sfeclei de zahăr și cartofului 
a lost însămințată. Lucrările din 
grădina de legume, care se exe
cută în prima urgentă, sînt în
cheiate.
le din Cerneteaz, Chevereșul 
Mare, Otelec, Pustiniș și altele 
sint fruntașe in executarea lu
crărilor din epoca I. Rămase în 
urmă, Diniaș, Cenei și Dudeștii 
Noi trebuie să ia toate măsurile 
pentru intensificarea ritmului 
de lucru. întârzierea de acum 
va avea ca urmare aglomerarea 
lucrărilor din partea a doua a 
campaniei. Porumbul, cultură 
de bază în această parte a tă
rii, trebuie să fie semănat la 
vreme ; zilele care ne mai des
part de „startul" insămințării 
acestei culturi sînt suficiente 
pentru recuperarea timpului 
pierdut.

Ce se întâmplă, însă, cu ară
turile restante ? Astă toamnă 
suprafețe destul de mari nu au 
putut fi ogorite, pentru că ploi
le și înghețul au surprins, pe 
alocuri, cîmpul neeliberat de 
strujeni. Există acum posibilita
tea ca această lucrare să fie 
efectuată într-un timp foarte 
scurt) pînă la începerea însă- 
mințării porumbului majoritatea 
tractoarelor sînt disponibile.

O altă lucrare importantă în
scrisă pe agenda zilei este fer
tilizarea suplimentară a terenu
lui. Peste 'Zi 000 tone de îngră
șăminte naturale au fost incor
porate în șol pe î 000 hectare 
— acțiuni la care organiza
țiile de bază U.T.C. au antrenat 
un mare număr de tineri țărani 
cooperatori.

Cooperativele agrico-

S-a constatat însă că o im
portantă sursă de îngrășăminte 
cu azot — mustul de grajd — 
nu este bine valorificată. Exis
tă în unele cooperative agrico
le din raion o bună experiență 
în colectarea și folosirea aces
tui prețios îngrășământ au fost 
construite bazine, s-au confec
ționat cisterne. Totuși, ritmul de 
lucru nu satisface cerințele.

Pentru a veni în ajutorul ță
ranilor cooperatori, mecaniza
torii de la S.M.T. Peciul-Nou 
au căutat și au găsit un proce
deu simplu și eficace de admi
nistrare sub brazdă a mustului 
de grajd. Anul trecut, o echipă 
alcătuită din cîțiva tineri, îm
preună cu secretarul organiza
ției U.T.C., la sugestia directo
rului stațiunii au montat pe se- 
mănătorile de porumb rezer
voare de la tractoarele de tip 
vechi, care erau scoase demult 
din funcțiune. Prin furtunuri 
de cauciuc, din aceste rezervoa
re îngrășămintul se distribuie 
la adincimea de însămînțare.

— In primăvara anului 1965 
am experimentat această meto
dă la cooperativa agricolă Giul
văz — ne spune tovarășul di
rector al S.M.T. Alimentarea se 
face dintr-o cisternă aflată 
la capătul parcelei și dura 5 
minute. Paralel, adică în ace
leași 5 minute, se executa și a- 
provizionarea mașinii cu să- 
mi nță.

— Ați urmărit efectul acestui 
procedeu ?

— Da. (tovarășul director 
cere la telefon cooperativa a- 
gricolă din Giulvăz). Cel mai 
convingător răspuns îl pot da 
beneficiarii.

Vorbim cu tovarășul inginer 
agronom de la 
ne spune că sola 
tare însămințată 
pat germinativ 
must de grajd a produs 3 496 kg 
boabe la hectar, față de 
2 562 kg Ia hectar cît a dat res
tul suprafeței.

Reluînd convorbirea cu tova
rășul director al S.M.T., ne in
teresăm ce măsuri au fost luate 
pentru campania agricolă 
această primăvară.

— Toate semănătorile
S.P.C. 2 au fost echipate cu 
fel de instalații.

Este un experiment verificat 
în practică, ale cărui rezultate 
pledează pentru folosireaMui și 
de către alle stațiuni de ma
șini și tractoare.

Giulvăz, care 
de 80 de hec- 
cu porumb în 
fertilizat cu
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La ordinea zilei:

RECENSAMINTUL
► Cum se înregistrează locuința 
in formularul de recensămînt

Cu ocazia vizitării 
gospodăriilor, recen- 
zorii vor completa, 
pe baza informații
lor primite de la 
populație cit și pe 
baza constatărilor 
directe și a datelor 
cuprinse în formula
rul M „Buletinul lo
cuinței", in care se 
înscriu o serie de 
date ce caracterizea
ză fiecare locuință 
în parte. Pentru a 

putea înscrie în for
mular caracteristi
cile acesteia, este 
necesar ca locuința 
să fie bine delimi
tată.

Locuință se consi
deră una sau mai 
multe camere, care 
au fost construite, 
transformate sau a- 
menajate pentru a fi 
locuite, avînd sau nu 
dependințe (bucătă
rie, baie etc.), și ca
re are una sau două 
intrări proprii din

casa scării, coridor, 
curte, stradă etc.

lnlt-o locuință pot 
locui una sau mai 
multe gospodării.

Definiția locuinței 
dată mai sus, este 
suficient de clară și 
cuprinzătoare, dar 
în marea diversitate 
a realității se not 
întilni situații care 
cer o anumită inter
pretare pentru în
scrierea lor corectă 
în formularele de re
censământ.

Spre exemplu, da
că o locuință cu 
două intrări desti
nată inițial a fi lo
cuită de o singură 
gospodărie, este în 
prezent locuită de 
două gospodării care 
au despărțit-o in 
două prin simpla 
blocare a unora din 
ușile de comunicare 
interioară. aceasta 
se consideră ca fiind 
o singură locuință, 
care se înscrie în-

ir-un singur tormuț 
Iar. Dacă despărțirea 
locuinței in două s-a 
făcut 
și lor 
acest 
deră 
și se 
două formulare 
parate.

O întrebare se 
dică și în ceea 
privește casele com
puse din mai multe 
încăperi înșiruite, fă
ră comunicări interi
oare între ele, fiecare 
avînd ieșirea direct 
în curte, 
oare ele 
locuință, 
multe ?

In acest 
în considerare 
du! cum sînt ocupa
te încăperile. Dacă 
toate camerele sînt 
locuite de o singură 
gospodărie, se con
sideră o singură lo
cuință.

EimOGRAFE

mai

caz

in aceste zile, în toate gospodăriile din țară au sosit sau sînt așteptați să sosească recen-

zorii. In fotografie: recenzorul Constantin Duțu notează răspunsurile membiilor familiei G/i.

se ia
mo-

Formează 
o singură 
sau

O. Georgescu, din strada Bistra, Bloc F. 3. raionul Lenin din Capitală.
Foto : O. PLECAN

RĂSCOALA — cinemascop — 
(completare Țara Hațegului).

rulează la Patria lorele 9;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15).

A FOST ClNDVA HOȚ — 
rulează la Bucuiești (orele 
8,30; 11. 13,30; 16; 18,30;
?1), Modern (orele 9,45; 12; 
14,15; 16.30; 18,45; 21), Fe
roviar (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

FIFI ÎNARIPATUL
prin zidirea u- 
interioare, în 
caz, se consi- 

două locuințe 
înscriu

(orele
21,15).

. ' ruleazff . la Republica
11; 13; 15;jl7; 19;

BEATA — Pîrvu Mutu-Zu- 
gravul

rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

BÂRCAGlt^,
' rulează, la Luceafărul 
■8,30; 11; 13,30; 16;
21), Festival (orele
11,15; 13,45; 16,15;
21,15).

cinemascop
(orele 
18,30; 
8,45;

18,45;

MIZERABILII — (seriile I și a 
Il-a) — Chariot ucenic.

rulează la Cinematica (ore
le 9; 12,30).

CEA MAI FRUMOASA
rulează la Capitol (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21).

VANINA VANINI
rulează la Victoria (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Flamuta (orele 10; 12.30; 
15,30: 18; 20.30).

CE S-A ÎMTÎMPLAT CU 
BABY JANE ?

ÎN PREGĂTIREA VIITORILOR MECANICI AGRICOLI

rulează la Central oiele 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Vii
torul (orele 15,30; 18; 20.30). 

ARȘIȚA — cinemascop — Tîr- 
guri și iarmaroace

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), În
frățirea între popoare (ore
le 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

Școala profesională de meca
nici agricoli — Giurgiu. Peste 
250 de elevi se pregătesc aici 
pentru meseria de mecaniza
tor. O parte din aceștia — cei 
din anul III — se află în pra
gul absolvirii. Acum, cu cîte- 
va luni înainte de intrarea în 
producție, se pune firesc în
trebarea : SÎNT PREGĂTIȚI 
ACEȘTI ELEVI LA NIVELUL 
CERUT DE DEZVOLTAREA 
ACTUALĂ — ȘI ÎN PER
SPECTIVĂ — A AGRICUL
TURII NOASTRE SOCIALIS
TE ? Pentru un răspuns cît 
mai complet am adresat acea
stă întrebare atît elevilor din 
anul III, cît și profesorilor 
școlii.

Iată, mai întîi, părerea ele
vilor.

COTE NEESCALADATE
VASILE: „Școala 

suficiente cunoștințe 
și unele deprinderi 
menite să satisfacă

nici un alt gen de prac- 
montarea tractorului,

Cadru din filmul „Beata"

tar). De instruirea prac
tica a elevilor răspund con
ducerile unităților agricole res
pective. Or, cred ca e foarte 
necesar să se stabilească prin 
programă ca de controlul prac
ticii să răspundă și școala".

ION POPESCU, director ad
junct : „Pentru realizarea pro
punerii tovarășului Nicolae 
Popescu este nevoie de unele 
modificări aduse planului de 
învățămînt. Acesta ar trebui 
întocmit în așa fel, îneît anii 
II și III să nu fie în școală, la 
instruirea teoretică, în același 
timp. Așa se prezintă acum 
situația, iar profesorii sînt ne- 
voiți să predea 8—10 ore pe 
zi, în loc de 3 ore, cît ar fi 
necesar și recomandabil.

Recent, într-un consiliu pe
dagogic am dezbătut din nou 
această problemă. Am ajuns, 
astfel, la cea mai fericită so
luție — pe care o putem oferi 
oricînd spre studiu — menită 
să asigure elevilor posibilități 
de practică pe tot parcursul 
campaniilor agricole, oferind 
totodată și posibilitatea

,e> mutării. i gradate o a

oferă 
tică : 
reglarea, încercarea (determi
narea puterii efective a moto
rului cu ajutorul frînei hidra
ulice) rodarea — toate aceste 
operații însușite concret, „pe 
viu". Cînd am participat, apoi, 
la muncile agricole am știut 
cum trebuie să folosesc trac
torul pentru a evita defecțiu
nile și a obține maximum de 
randament. Mă întreb de ce 
nu se face o practică de mai 
lungă durată aici, în uzină, 
unde sîntem în „miezul" mese
riei. Ea ar putea fi pusă la 
începutul anului II, înaintea 
luării contactului cu cîmpul".

DRĂGUȘAN ION: „In a-

toarea SPC 6, tractorul U 650 
și S 1300.
este una 
fac ca
— sensibil 
defecteze ușor în muncă, me
canizatorii necunoscîndu-1 în 
toate detaliile lui. Este cît se 
poate de economic ca mai bine 
să defectăm un astfel de trac
tor în școală — pentru a-1 stu
dia — salvînd astfel numeroa
se alte tractoare de pe lanu
rile patriei.

In legătură cu practica în 
producție există adeseori o a- 
titudine învechită din partea 
conducerilor unităților agri
cole: specializarea meca-

Cred că aceasta 
din cauzele care 

tractorul U 650 
și complex — să se

• RADU 
ne-a dat 
teoretice 
practice 
atît cerințele exploatării par
cului de mașini, cît și normele 
agrotehnicii. Lacuna princi
pală in pregătirea noastră se 
datorește faptului că nu stă- 
pînim tot atît de bine deprin
derile practice ale meseriei".

SOARE STANCU : „în toți 
cei trei ani de școală n-am în
vățat să lucrez decit cu plu
gul și grapa cu discuri GD4.

Nici la școală nu stăm 
prea strălucit în privința for
mării deprinderilor practice. 
Montăm și demontăm tot 
timpul un tractor KD — ieșit 
aproape complet din uz în u- 
nitățile agricole — în schimb 
nu cunoaștem tractorul U 650 
și S 1 300, deoarece acestea nu 
există în școală".

STOICAN MARIN : „Aș 
vrea să povestesc un fapt care 
ne-a folosit tuturor și pe care-1 
vom ține minte mult timp. La 

nie — 10 iulie, am fost “Oa^feț- 
ții Uzinelor „Tractorul" — 
Brașov. Această perioadă mi-a 
fost cea mai folositoare în în
sușirea meseriei. Am învățat 
aici lucruri pe care nu ți le

• 60 dc elevi in pragul absolvirii • o definiție
„originală" noțiunii dc specializare • Zestrea tehnica

EXPRESUL PARIS—MUN-
CHEN — Scoarțe populare 

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

de împăduriri
în campania

ION MARINA

Pasiunea tăular-flor 
toare... (studenți ai Institu
tului de mine din Petroșeni 
în laboratorul de minera

logie)

Timpul prielnic din această 
primăvară a permis silvicul
torilor din majoritatea regiuni
lor să dea „startul" în prima 
campanie de împăduriri a cin
cinalului.

Din rapoartele primite la 
Ministerul Economiei Foresti
ere rezultă că s-au și plantat 
suprafețe însemnate în regiu
nile Banat, Crișana, Argeș, 
București, Ploiești și Oltenia. 
Anul acesta, silvicultorilor din 
întreaga țară le revine sarcina 
de a împăduri o suprafață de 
53 000 ha. Circa 65 la sută din 
această suprafață va fi plan
tată cu specii de arbori de ră- 
șinoase. care au o mare va
loare economică. Ținînd seama 
de rezultatele bune obținute 
în ultimii ani, s-a prevăzut și 
pestru acest an împădurirea 
unor suprafețe importante cu 
duglas, pin, larice, plopi, ne
gri hibrizi — specii repede 
crescătoare. Ținînd seama de 
necesitățile de perspectivă ale 
industriei de mobilă, silvicul
torii extind, de asemenea, cul
turile de nuc, paltin, cireș și 
frasin, arbori din care se ob- 

furnire de înaltă calitate.

• In vederea noului 
sezon internațional, se
lecționata de fotbal a 
țarii noastre va sus
ține miercuri fn Capi
tală primul .joc de ve
rificare. Selecționabilii

vor întilni echip.i iu
goslavă Vojvodina No- 
visad-

• Din cauza opozi
ției manifestate de A- 
sociația mondială de 
box, organizatorii me
ciului Cassius Clay — 
George Chuvalo, pro
gramat Ia 29 martie la 
Toronto, au renunțat 
să mai acorde acestei 
întîlniri titulatura de 
„campionat mondial", 
denumind-o „meciul 
campionilor".

obținut maghiarul 
Istvan Gulyas, care l-a 
eliminat cu 4—6, 6—1,
6- 2 pe suedezul Lund- 
qiust.

• Turneul interna
țional feminin de șah 
de la Belgrad a con
tinuat cu disputarea 
partidelor amînate și 
întrerupte din runde
le precedente. Partida 
amînată (în runda a
7- a) dintre Alexandra 
Nicolau și Milunka La- 
zarevici s-a încheiat la 
mutarea 23 cu victoria 
maestrei iugoslave. In 
partidele întrerupte, 
Gaprindașvili a cîștigat

• Astăzi începe pri
ma competiție oficială 
a boxerilor noștri frun
tași din actualul sezon 
— turneul pe catego
rii dotat cu „Cupa 
Primăverii". La galele 
ce se vor desfășura pe 
două grupe de fiecare 
categorie de greutate 
participă 80 de pugi- 
liști, printre care C. 
Ciucă, C. Gruiescu, N. 
Puiu, N. Gîju, C. Sta- 
nef, C. Buzuliuc, 
Antonio, A. Murg, 
Mihalic, I. Dinu, 
Niculescu, I. Covaci, 
V. Mirza, I. Olteanu, 
Șt. Cojan, V. Mariu- 
țan.

CALEIDOSCOP 
FOTBALISTIC

(Agerpres)

• In'sferturile de fi
nală ale probei de sim
plu bărbați din cadrul 
turneului internațional 
de tenis de la Alexan
dria, reprezentantul 
României, Ion Țiriac, 
l-a învins pe jucătorul 
sovietic Serghei Liha- 
ciov cu 6—2, 6—1. O 

I surprinzătoare victorie

a școlii • Marginalii la planul dc Invătâmlnt • f ind
agregatul sc confunda cu tractorul • Apa trccc...

șl «8® SBW* Whb»®
■------—-——
nul II ara făcut practica 
de vară la G.A.S. Mîrșa. 
După ce două săptămîni 
am fost folosiți la reglarea 
semănătoarei 2 SPC 2, am fost 
puși apoi la amenajarea unui 
teren sportiv, la săpatul 
fîntîni".

PETCU FLORIAN : 
timpul practicii am făcut 
mai muncă de reparații. Cind 
se semăna porumbul — și fi
resc trebuia să lucrăm cu 
semănătoarea 2 SPC 2 — eram 
puși la repararea combinelor ; 
cind a început recoltarea griu
lui, noi reparam semănători. 
Și așa, n-am lucrat practic pe 
nici o mașină. în anul III am 
fost folosit o lună și jumătate 
numai la • — -
să lucrez 
tăvălugul — pentru a învăța 
modul în 
rea terenului 
puns : 
tractorul cu plug, mergi și cu 
celelalte ; tot un drac e.

După aceste păreri ale ele
vilor, iată acum și opinia pro
fesorilor :

ANTON CIOC — inginer 
mecanic: „Zestrea tehnică 
a școlii noastre este foarte 
mică. Nu avem mașini sufici
ente și în special tipurile noi: 
ne lipsesc, de pildă, semănă-

V.
I. 

c.

PINGUINUL — Vizita condu
cătorilor de partid și de stat 
în regiunea Crișana — Plasma

negrele la Belama-cu
rici, Nedelkovici a în
vins-o pe Eretova și 
Jocici pe Lazarevici. 
După 8 runde, in cla
sament conduc Alexan
dra Nicolau și 
Gaprindașvili cc 
5,5 puncte,, urmate 
Stadler 5 puncte 
Jocici — 5 puncte, 
delkovici — 4,5 punc
te, K. Jovanovici — 
4 puncte etc.

• La patinoarul ar
tificial „23 August" 
din Capitală se va des
fășura astăzi și mîine 
un concurs internațio
nal de patinaj artistic 
la care 
sportivi 
U.R.S.S., 
slovacă,
nă și România.

In lotul nostru re
marcăm pe Elena Moiș, 
Beatrice Hustiu, pre
cum și perechea Leti
tia Păcuraru—Radu
Ionian.

vor participa 
fruntași din 
R. S. Ceho- 

R. D .Germa

Nona 
cîte 

de 
(1). 

Ne-

(Agerpres)

CULMEA CONȘTIIN- 
PROFESIONALE...
Olanda, un arbitru sosit să 

conducă un meci din campionatul
divizionar, a fost înștiințat că te
renul este impracticabil din prici
na inundațiilor. Dină dovadă de o 
deosebită conștiință profesională, 
arbitrul s-a urcat în barcă și a 
vîslit pînă la fața locului pentru 
a constata dacă cei doi metri de 
apă care acopereau terenul fac 
intr-adevăr... imposibilă desfă
șurarea meciului I

• DOAR DOI COLUMBIENI
Campionatul de fotbal al Co

lumbiei s-a Încheiat cu victoria e- 
chipei Cali Sporting Club în care 
joacă patru brazilieni, patru ar
gentinieni, un Uruguayan și... doi 
columbieni.

• COMPARAȚIE...
Ziaristul peruvian liulp, 

cunoscut pentru competenta 
materie de fotbal, apreciază 
Stefano este superior lui
.,Alfredo era prezent pe tot terenul, 
înscria și apăra, începea o acțiu
ne în mijlocul terenului și o rezol
va apoi în careu. Pele joacă „în 
rate", în timp ce Di Stefano mun
cea 90 de minute, atît în meciurile 
oficiale cît și în cele amicale. In 
partidele amicale, Pele nu-și dă 
osteneala pentru că nu-1 ineteresea- 
ză rezultatul. Alfredo, în schimb, 
lupta pentru victorie, se ambițio
na, suferea cînd pierdea sau cînd 
echipa lui juca prost. De obser
vat că în această „pledoarie" pen
tru Don Alfredo verbele sînt con
jugate la trecut... Firește, azi Di 
Stefano are aproape 40 de ani 1

bine 
sa în 
că Di 
Pele.

rulează la Doina (orele
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,30), 

t 12,15; 16;
acu

mulării . gradate a eunqștișțe-y 
le»;-teoretice? A-m- ®cut, "iteă;

sens forurilor noastre condu
cătoare, dar nu s-ii anuț nicio
dată seama de el‘e“'.

Iată, așadar, stadiul pregă
tirii actualei promoții de elevi 
ai Școlii de mecanici agricoli 
din Giurgiu, ca și o parte din 
cauzele care au generat golu
rile din pregătirea lor.

Ce concluzii se desprind ? 
Elevii au într-adevăr o pregă
tire teoretică suficientă, pro
fesării în bune condiții a me
seriei. Mari deficiențe se 
întilnesc, însă, în formarea de
prinderilor practice necesare 
exercitării meseriei. Elevii nu 
cunosc întreaga gamă a mun
cilor agricole, n-au lucrat pe 
toate mașinile, deși era posi
bil. Aceasta se datorește nepă
sării manifestate de unele u- 
nități agricole în care elevii 
și-au desfășurat practica, lip
sei de interes din partea con
ducerilor acestor unități pentru 
pregătirea propriilor cadre.

Pînă la examenul de absol
vire mai sînt cîteva luni, timp 
rezervat în exclusivitate prac
ticii în producție. Se cuvine 
ca cel puțin acum, în ultimul 
ceas, elevii să fie ajutați să-și 
acopere golurile din pregăti
rea practică, acordindu-Ii-se 
atenția și indrumarea nece
sară.

i ?a
I rțifoCT

| ■•Bl" bl 
lucrări, 
Je re- 

mecanizatorul conduce 
agregat — tractorul 

mașina respectivă — și 
nu cunoaște mașina, ca-

dolcanțdc rămîiito*.o di o“on o SBB

nizatorilqț păȘânumite Ji 
semănat,’ arat etc. Di 
gulă 
un 
plus 
dacă 
racteristicile funcționale ale 
acesteia, nu poate exploata e- 
conomic nici tractorul".

MARIA LICU, inginer me
canic : „O cauză care duce la 
insuficienta pregătire a elevi
lor se datorește și programei 
școlare. Diferitele tipuri de 
mașini sînt tratate cu totul ne
diferențiat. De pildă, mașinilor 
agricole de recoltat păioase li 
se acordă tot atîta spațiu ca și 
celor de recoltat cartofi. Uni
tățile agricole pentru care noi 
pregătim elevii nu cultivă ast
fel de produse. Avem nevoie 
de mai multe ore pentru pre
darea semănătoarei, a instala
țiilor și metodelor de irigat. 
Cred de aceea că programele 
școlare ar trebui întocmite mai 
elastic, lăsînd la latitudinea 
profesorilor către ce aspecte 
să-și îndrepte cu precădere a- 
tenția".

NICOLAE POPESCU — in
giner mecanic : „Practic noi, 
profesorii, sîntem absolviți de 
sarcina de-a urmări practica 
în producție a elevilor. (Noi 
facem, însă, acest lucru volun-

unei

„In 
nu-

arat. Dacă am cerut 
și cu discurile sau

care se face pregăti- 
mi s-a răs- 

„Dacă ști să mergi cu

ION ANDREIȚĂ

Expozifia de grafică și sculptură

IULIAN OLARIU
a a patra expo
ziție personală 
de grafică Iuli
an Olariu se 
impune ca un 
talent format, 
matur. Rod al u- 
nor necontenite 
căutări, grafica 

Să pare azi eliberată de spiritul 
narativ, descriptiv 
simțit în lucrările 
rior. Efortul către 
plastică e evident. 
„Motiv italian*.
cez 
trăiesc prin capacitatea lor su
gestivă și emo/ională. Atmo
sfera apăsătoare și sordidă a 
mediului urban periferic, cu 
geometria relativă și asimetri
că a cocioabelor sale e realiza
tă cu o pregnantă uimitoare, 
în „Subsoluri și lumină" dialo
gul savant valorat dintre alb- 
negru, al lucrărilor citate mai 
sus, devine aci tranșant opus și 
diferențiat. De o parte subsolu
rile, zonă a mizeriei și a unei 
condiții umane degradante, pe 
de altă parte, sus, un ocean 
strălucitor de alb, de lumină, 
ce învăluie arhitectura leproa- 
să a zidurilor mîncate de igra
sie. Lumina, albul, ca și ochiul 
deschis mare în afară, asemenea 
unui soare, reunește de fapt în 
simbol, totalitatea aspirațiilor 
înalte ale omului; aspirația că
tre fericire și demnitate umană.

L
sensibil re

create ante- 
esențializare 

. Lucrări ca 
„Motiv fran- 

ori „Subsoluri și lumină"

Un alt sector 
ticii sale sînt 
(„Natură statică", „Natură sta
tică cu găină" ș.a.) străbătute 
de o rară poezie a cotidianului. 
Viziunea sa fără consecințe ne
gative asupra specificului fiecă
rui gen plastic, aduc o notă a- 
parte, de frumos inefabil, volati
lizat subtil în lucrări și poate 
inanalizabil. Dintre lucrările de 
grafică, notabilă nu mai e decit 
„Motiv muzical", ritmat sever,

realizat al plas- 
naturile statice

311? 
■nm

xSeffitetaiMreoututai ț~ Pictorul 
din Praga'-^ în cbstum de 
scafandru — Deasupra pămân
tului — Maestrul boxează — 
Politețe ?

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—12 în continuare).

PROCESUL ALB
rulează la Giulești (orele 
15; 17.45; 20.30), Arta (ore
le 10; 12,30; 15; 17.30; 20).

CATIFEAUA NEAGRĂ — Vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Crișana 

rulează la Dacia (orele 9,30 
—13,45 în continuare > 16; 
18.15; 20,30).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele seri;

rulează la Cosmos (orele 
16; 19,15), Moșilor (10,30; 
15,30; 19,15).

ANI CLOCOTITORI — Poli
tețe ?

rulează la Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), A- 
urora (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a II)-a) — Ceramica
din Oboga — Arme ale cu
noașterii — Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în 
regiunea Banat

20,30), Melodia (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

rulează la Bucegi (orele
9,30; 12,15; 15; 18; 21),
20,45), Tomis (orele 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15;

R
PLASTIC

cu șapte trepte", „Motiv muzi
cal" ș.a., anunțind materia 
sculpturală.

Chiar daca e prematur sq 
califici un debut, constatarea 
că sculptura nu se ridică nici 
pe departe la nivelul graficii, 
se impune. Nepășind încă in
tim în zonele sculpturii, se 
menfine la subiectul ușor anec
dotic („Logodnicii", „Somnul") 
ori la obiectul artizan mărit la 
proporția lucrărilor de acest 
gen („Pește zburător", „Stilp", 
„Motiv decorativ", „Pasăre" 
etc.). Sculptura reclamă teme și 
tratări aparte. Ea încheagă o 
lume de gînduri, de sentimente 
care în sculptura lui Iulian Ola
riu nu există. Piese „de rezis
tentă" ca: „Maternitate

~:e -jocn; vgljițnuțjui mi 
wefâthu merii-With' — cApetele), 
fri. „jdeditație" . amintesc, prea

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — O vî- 
nătoare neobișnuită — Gara

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

DEPĂȘIREA — Și acum... 
puțină gimnastică

rulează la Flacăra (orele 
13; 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

TOM JONES — Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
in regiunea Crișana — Sărbă
torirea Unirii Principatelor 
Române

rulează la Miorița (orele 
9,30; 12,15; 15; 18. 21),
Pacea (orele 11.30; 15;
17,45; 20,30).

(in 
r-

ită" ca: „Materr 
■ ..: carii-ipcul ygijițnțrjui

® --- -a
, , , . , • ( -ffi „Meditație" . amintesc preaîntr-o arhitectura și orchestra-- -evident de teme și QrQtqHpu{t 
ție aproape clasică. Peisajele bxistente tn istoria sctîrptufii.
clnnezești și portretele nu de- Plusul personal ar fi nota dul-
pășesc însă limita agrementu
lui.

Recenta expoziție 
și o surpriză privind 
ocupărilor artistului, 
chează un debut în 
(de fapt o foarte veche pasiu
ne a sa, încă din epoca adoles
cenței). Preocuparea către vo
lum și formă, către echilibrul 
static și arhitectură, se vădește 
încă din lucrări de grafică ca: 
„Compoziție in frig", „Pagodă

ne oferă 
aria pre- 
Ea mar- 
sculptură

iebe pi-
:apetere

Plusul personal ar fi nota dul
ceagă. Chiar dacă nu putem 
prevede cum va evolua in vii
tor sculptura iui Olariu, pe care 
am dori-o mai personală, mai. 
viguroasă și tonică. înregistrăm 
favorabil neastîmpărul și ten
dința sa de căutare permanen
tă. Fie în cadrul unui gen și 
în al altora.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Televiziune
i.j /Mi»IBĂȚĂ 19 MARTIE

Telejurnalul de seară. 
19,15 Mozaic artistic pentru 
tineretul școlar. 20,00 Tele- 
enciclopedie. 21,00 Vechi in
strumente populare românești. 
21,30 Invitatul nostru : în stu
dio, solistul de muzică ușoară 
Danyel Gerhard (Franța). 22,00 
Film: Sfîntul. 22,50 Telejur
nalul de noapte. 23,00 Sport: 
Avancronică la campionatul 
de fotbal. Buletin meteorolo
gic.



Sosirea delegației
Uniunii Generale

a

la lucrările celui

al U. T. C
Vineri după-amiază a sosit 

în Capitală o delegație a Uni
unii Generale a Tineretului 
Olandez (U.G.T.O.) condusă de 
Han de Leew membru al Se
cretariatului C.C. al U.G.T.O. 
pentru a lua parte la lucrările 
celui de al IV-lea Congres al 
U.T.C.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de Vasile Ni- 
colcioiu secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al U.T.C.

RĂSPUNZIND
CERINȚELOR

VIEȚII

IN DE ZBATERE

PROIECTUL DE

PROP H!J E R 11

î

Iosif Walter,
prim-secretar al Comitetului regional U.T.C. — Mureș- 

Autonomă
glindind sta
diul actual de 
dezvoltare a or
ganizației noa
stre, rolul din 
ce în ce mai 
mare pe care 
Uniunea Tine
retului Comu- 

Î1 are în viața tineretu- 
în activitatea econo-

D

O imagine de la sortarea pro
duselor pentru termoficarea o- 
rașelor în depozitul de produse 
finite al uzinei Vulcan din 

Capitală

Foto : AGERPRES

----- •------

Informații
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice la București, A. V. Basov, 
a oferit vineri după-amiază 
un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației 
Asociației de prietenie sovie- 
to-română, condusă de “ 
Afanasenko, președintele 
sociației, care va semna 
nul de ‘colaborare pe 
1966 cu Asociația 
pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică.

Printre invitați se 
Ștefan Bălan, ministrul 
țămîntului, Gheorghe 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S., 
membri ai conducerii Ministe
rului învățămîntului, Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și 
A.R.L.U.S., 
și cultură.

E. I. 
A-

Pla- 
anul 

română

aflau 
învă- 
Pele,

Consiliului general 
oameni de știință

*
oameni de artă 

au 
la o seară 

„Ion Barbu" or- 
scriitorilor.

Numeroși 
și cultură din Capitală 
participat, vineri 
memorială 
ganizată la Casa 
Despre viața și opera poetu
lui au vorbit academicienii 
Alexandru Rosetti și Miron 
Nicolescu și poetul Miron 
Radu Paraschivescu.

Actorii Liliana Tomescu, 
Cristina Tacoi, Dinu Iancu- 
lescu, Constantin Codrescu și 
scriitorul Romulus Vulpescu 
au prezentat apoi o suită an
tologică 
Barbu.

din lirica lui Ion

-DÎIÎ
șhtooî alșodto' sz.

Teatrul de Stat de Operetă 
a prezentat vineri seara pri
mul spectacol cu opereta 
„Logodnicul" din lună de 
Eduard Kunneke. Versiunea 
românească a libretului lui H. 
Haller și Rideamus este sem
nată de Vasile Timuș și Mil- 
tiade Păun. Direcția de scenă 
aparține Iul Nicușor Constan- 
tinescu, coregrafia Elenei Pe- 
nescu-Liciu și scenografia lui 
Dorin Voinescu.

(Agerpres)

EUGEN CARABĂ — secretarul co
mitetului U.T.C. Grupul școlar „Unio“ 
Satu Mare : „In legătură cu reprimirea 
unui tînăr exclus din U.T.C. aș face pro
punerea ca în statut să nu rămînă 1" 
aprecierea comitetului orășenesc sau 
raional U.T.C. recunoașterea stagiului 
său în U.T.C., anterior excluderii, ci să 
se stabilească precis stagiul numai de la 
data reprimirii".

VICTOR TURDA, secretarul comite
tului comunal U.T.C. Săpînța, raionul 
Sighet : „De cele mai multe ori, mai a- 
les în comunele care au o cooperativă 
agricolă dezvoltată, îndatoririle comite
tului comunal U.T.C. sc cam suprapun 
celor ale comitetului cooperativei agri
cole. De aceea propun ca în acest caz 
să existe în comună numai comitet 
U.T.C. al cooperativei agricole de pro
ducție cu drept de comitet comunal. Iar 
organizația cadrelor didactice și a ele
vilor să fie direct subordonată comite
tului raional U.T.C.”

Uzina de țevi din Roman. Vasile Palaghia — unul dintre 
cei mai buni strungari din secția prăjini grele pentru foraj 
este apreciat pentru calitatea lucrărilor pe care le execută. 
Iată-1 consultindu-se cu Iacob Alexandru, controlor de cali
tate. despre metodele pe care le-ar putea folosi pentru restrîn- 

gerea tolerantelor in execuția filetajului

Maghiară
rul de membri, proiectul de 
statut dă o rezolvare cores
punzătoare structurii organi
zatorice a U.T.C., legînd și 
mai mult întreaga activitate a 
U.T.C. de locul de muncă sau 
învățătură al tinerilor.

In proiectul de statut se 
prevede că în întreprinderi, 
S.M.T., cooperative agricole 
de producție și în celelalte u- 
nități unde există un număr 
mai mare de membri, se pot 
crea organizații de bază ale 
U.T.C. pe secții, ateliere, bri
găzi, schimburi, ani, clase. A- 
ceasta permite dezbaterea și 
rezolvarea mult mai temeinică 
și operativă a problemelor 
concrete de la fiecare loc de 
muncă, dezvoltarea inițiativei 
uteciștilor și antrenarea lor la 
activitatea organizației; dă 
posibilitate birourilor organi
zațiilor de bază să cunoască 
mai bine preocupările tineri
lor și să organizeze acele ac
tivități care să răspundă a- 
cestor preocupări.

Că o asemenea reglementare 
este cît se poate de necesară 
și utilă pentru bunul mers al 
muncii de organizație, o dove
desc următoarele exemple: 
In cooperativa de producție 
din Hidrifaia, raionul Tîrnă- 
veni, unde sînt aproape 80 de 
uteciști, există în prezent doar 
o organizație de bază pe coo
perativă. Activitatea acestei 
organizații a fost îngreunată 
de faptul că membrii săi lu
crează în cele 3 brigăzi din 
satele Hidrifaia, Suplac și O- 
dorhei, situate la distanțe de 
4—5 km unul de altul. Aici nu 
am putut crea organizații 
U.T.C. pe brigăzi, deși situația 
o cerea, datorită faptului că 
constituirea lor a fost pînă în 
prezent condiționată de e- 
xistența 
măr de

nlst 
lui, 
mică, politică și socială a pa
triei, proiectul de statut re
flectă în același timp schim
bările care au avut loc în 
viața și activitatea U.T.C. de la 
Congresul precedent și pînă 
acum, sintetizează experiența 
proprie acumulată de organi
zația noastră în munca de e- 
ducare comunistă a tineretu
lui, de antrenare a lui la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid.

Prevederile proiectului de 
statut cu privire la structura 
organizatorică și democrația 
internă a U.T.C. oferă, în an
samblul lor, un cadru organi
zatoric corespunzător pentru 
atragerea 
ai U.T.C. 
nizației, 
inițiativei 
nirea cu 
complexe care stau în fața or
ganizațiilor U.T.C.

Desigur, viața și activitatea 
organizațiilor U.T.C., sarcini
le care îi revin ridică în fie
care etapă probleme noi, care 
trebuie să-și găsească regle
mentarea în Statut, legea de 
bază a U.T.C. Uniunea Tinere
tului Comunist, călăuzindu-se 
după învățătura partidului 
nostru, își adaptează cu su
plețe formele organizatorice și 
metodele de muncă, le face 
corespunzătoare îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a sar
cinilor din fiecare etapă a 
dezvoltării sale.

derile ‘
priț regjș^p.____

care le aduce structurii orga- .
pizgțorice a U.T.C., oferă-ospfo';.Regularitate^ a adunărilor_ge- 
ganizațiilor de bază ale U.T.C. ’ =-x
posibilitatea să-și apropie mai 
mult activitatea de locul unde 
trăiesc, muncesc și învață ti
nerii, să-i antreneze în activi
tatea organizației, să se ocu
pe cu mai multă eficiență de 
educarea și mobilizarea lor la 
înfăptuirea sarcinilor profe
sionale și obștești, să rezolve, 
mai operativ problemele spe
cifice pe care le ridică munca 
și viața tineretului.

Așa cum o dovedește expe
riența organizațiilor U.T.C. de 
la Centrala termoelectrică Lu
duș, Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tg. Mureș, 
întreprinderea forestieră To- 
pllța și altele, care cuprind 
un număr mare de membri, 
existența unei structuri orga
nizatorice adecvate este o 
condiție indispensabilă pentru 
desfășurarea unei activități 
bogate și multilaterale. Propu- 
nînd renunțarea la acea re
glementare, potrivit căreia or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist erau create în func
ție strict limitativă de numă-

maselor de membri 
la activitatea orga- 
pentru dezvoltarea 
lor pentru îndepli- 
succes a sarcinilor

unui anumit nu- 
membri. Această

GALL FLORIN — inginer electronist 
Uzinele „Electromagnetica” București : 
Propun ca în proiectul de statut ce va 
fi spus dezbaterilor și aprobării Con
gresului al IV-Iea al U.T.C, să se intro
ducă un articol în care să se facă pre
cizarea sarcinilor ce revin comitetelor 
U.T.C.-neasimilate în drepturi comite
telor raionale sau orășenești.

ION STOICA, secretar al comitetului 
organizației de bază U.T.C. din secția 
montaj-finisaj 1, Fabrica de mobilă „23 
August” Tg. Mureș : 
ticolul 
doilea, 
trai al 
a avea 
ții ale 
să se adauge : „și îndeosebi organizații
lor cu un număr mare de membri, care 
au merite deosebite în toate domeniile 
de activitate”.

„Propun ca la ar- 
13. din capitolul III, aliniatul al 
după cuvintele „Comitetul Cen- 
U.T.C. poate acorda dreptul de 
drapel propriu și altor organiza- 
Uniunii Tineretului Comunist”

y

Foto: AGERPRES

Primiri de către președintele
Consiliului de Miniștri

Răspunzînd grijii 
cu care partidul nos
tru promovează pro
gresul tehnic — și U- 
zina " 
tica" 
s-a

„Electromagne- 
din Capitală 

dezvoltat și se 
dezvoltă — în rit
mul întregii eco
nomii naționale, a- 
similînd în produc
ție noi produse de 
mare însemnătate 
pentru economia țării 
noastre.
Adunarea comună a 

activului U.T.C. din 
Uzina „Electromag
netica" și a celui din

«jiului de.P organizației :îngrfK„1C<Școala profesională a pn^;He;-rp«o’WznWilW» tinerilor,! Jar -^a-dcsbătwt
:turii orga- activitatea U.T.C., ținerea cu »ntr-o atmosferă en-

nerale etc. O situație asemănă
toare există și în cooperativele 
agricole de producție Gănești, 
Păsăreni și altele.

Modul în care proiectul de 
statut prevede reglementarea 
acestor situații contribuie la 
îmbunătățirea activității or
ganizațiilor U.T.C.

Dar întărirea politică, orga
nizatorică 
bază nu 
Proiectul 
vederile 
structura 
U. T. 
elnic 
acum 
tului 
raionale
U.T.C ca, îmbunătățindu-și în 
permanență stilul și metodele 
de muncă, să dea un ajutor 
concret, mai calificat fiecărei 
organizații de bază în parte. 
Aceasta este o sarcină de 
mare însemnătate pe care or
ganele U.T.C. din regiunea 
noastră o privește cu toată 
răspunderea.

a organizațiilor de 
se face de la sine, 

de statut, prin pre
sale cu privire la 

organizatorică a 
creează cadrul pri- 

pentru aceasta. Este 
de datoria comite- 

regional, a comitetelor 
și orășenești ale

C.,

tuzidstă proiectul de 
statut al U.T.C.

în cuvîntul multor 
vorbitori a revenit 
des afirmația că în 
uzină nu există tînăr 
care să nu fi luat cu
noștință, să nu fi citit 
și studiat cu atenție 
proiectul de statut al 
U.T.C. La strungărie 
— spunea tovarășul 
PLEȘA NICOLAE — 
secretarul U T.C. al 
acestei organizații, 
proiectul de statut a 
născut discuții aprin
se. Vorbind în cuvin
te simple, tinerii au 
subliniat de multe ori 
că el este expresia 
profundelor transfor
mări petrecute în 
viața tinerei genera
ții din țara noastră; 
că publicarea și su
punerea lui dezbate
rilor masei de ute
ciști are loc în mo
mentul în care parti
dul încredințează 
U.T.C. sarcini deose-

Descoperirea
aptitudinilor

(Urmare din pag. I)

la 
pe

din Cluj, aflînd că numai 
Universitatea din Cluj era 
atunci o secție de chimie cu 4 
ani de studii.

Deși m-am orientat singur, 
în funcție de ceea ce mă inte
resa în mod deosebit spre 
viitoarea mea profesie, țin să 
accentuez că în preocupările 
mele legate de viitor, părinții 
m-au ajutat foarte mult cu 
sfaturile și îndrumările lor. 
Acum, cînd examinez trecutul 
meu liceal prin prizma expe
rienței cîștigate, ajung la une
le concluzii care, poate, ar fi 
utile și altora.

Consider ca esențial pentru 
alegerea justă a viitoarei pro
fesii, descoperirea din timp a 
inciinațiilor și aptitudinilor 
pentru anumite feluri de mun
că. Și odată descoperite, cul
tivate cu migală de bijutier, 
dezvoltate. Fiecare elev, fieca
re tînăr este mai mult sau mai 
puțin talentat într-un dome
niu ori altul, numai că talen- 
tu! se manifestă pe deplin, 
mai ales, atunci cînd lucrezi în 
domeniul adecvat. Dacă nu ai 
memorie și ureche muzicală, 
degeaba vei: căuta să devii 
violonist ; în schimb este bine 
să-ți alegi profesia de inginer 
dacă ai talent la matematică 
și înclinație spre tehnică, după 
cum ar fi păcat șă nu devii 
pictor dacă ai talent pentru 
desen.

La descoperirea aptitudini
lor pentru una sau alta dintre 
profesii, de mare ajutor pot fi

părinții, profesorii și chiar și 
colegii de clasă ; ei toți sînt 
aliații tăi de nădejde. Cel mai 
bine însă te cunoști tu însuți. 
Descoperirea aptitudinilor, a 
talentului și înclinațiilor prin 
forțele proprii, prin gînduri și 
frămîntări personale, îți aduc 
o mare satisfacție și consti
tuie calea cea mai bună și si
gură pentru a ajunge la țel.

Dar, nu este suficient să-ți 
descoperi înclinațiile ; nedu
blate de o muncă perseveren
tă și continuă pentru acumu
larea și, mai ales, asimilarea 
numeroaselor cunoștințe de 
cultură generală, și din dome
niul viitoarei specialități, ele 
nu vor da roade. Să nu uităm 
că în timpul adolescenței cu
riozitatea este mai vie, ima
ginația mai bogată, iar cunoș
tințele se asimilează mai re
pede și cu mai puțin efort de- 
cît mai tîrziu. Aceste cunoș
tințe reprezintă doar armele 
cu care vei lupta pentru cu
cerirea viitorului tău.

Odată însă țelul stabilit, tre
buie să lupți ca să-l atingi. Să 
lupți cu perseverență, cu te
nacitate chiar, pentru că în 
viață pot interveni anumite 
împrejurări care tind să te de
vieze de la drumul ales. Dar, 
dacă ești convins că alegerea 
ta este bună și că profesia 
aleasă corespunde aptitudini
lor și dorințelor tale, că numai 
în această profesie vei putea 
realiza ceva și te vei putea 
realiza, trebuie să nu dezar
mezi și să-ți urmezi conștient 
calea pînă la capăt.

Am impresia că într-o anu
mită măsură, fiecare elev de 
liceu care își alege viitoarea 
profesie și luptă apoi pentru 
ea, se află oarecum în situația 
vestitului Făt-Frumos din po
vești, a cărui credință nestră
mutată în dreptate, în numele 
căreia lupta, îl făcea să biruie

Președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri pe am
basadorul Extraordinar și ple
nipotențiar al Uniunii Sovie
tice la București, A. V. Basov.

La primire a fost de față 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri pe

Einar Gerhardsen, parlamen
tar, fost prim-ministru al Nor
vegiei, care face o vizită în 
țara noastră. La primire a fost 
de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și ambasadorul 
nemarcei la București, 
chim Henrik-Georg 
Zytphen-Adeler.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Da- 
loa- 

baron

(Agerpres)

bit de însemnate, 
cînd responsabilită
țile tinerilor față de 
ducerea lor la înde
plinire cresc.

— U.T.C. educă tine
rii în spiritul dragos
tei față de muncă și 
învățătură — a inter
venit LAURENȚIU 
ANDRIȚA, secre
tar al organizației 
nr. 6. Tocmai de ace
ea trebuie ca fiecare 
tînăr să muncească 
și să învețe din ce în 
ce mai bine, astfel 
încît în permanență 
să fie un exemplu

ca și viața le pune 
în față.

HODORCAȘ GH. 
— secretarul organi
zației U.T.C. de la 
lăcătușerie ridică o - marg 

Uzina
problemă de 
însemnătate, 
are o școală profe
sională. Elevii 
tei școli se familiari
zează cu oamenii și 
problemele uzinei în 
care vor munci încă 
din anul I. Să fim 
pentru acești uteciști 
mai tineri decît noi 
un exemplu personal 
de seriozitate, de răs- 
pundere, de etică îna- 

-^Lună. de lună 6bthtată. Aș adăuga aci, 
ținem rezultate tot ca, pțppunera pentru

aces-

mai bune în produc
ție, la panourile evi- 
dențiaților apar frec
vent fotografii șt nu
me de uteciști — 
— spune tovarășul 
PETRE RADU
cretarul U.T.C. din 
secția redresori. Or
ganizațiile U.T.C. din 
secții trebuie să mo
bilizeze și mai 
întreaga masă a
nerilor la îndeplini
rea angajamentelor 
în producție, la depă
șirea lor ; să-i ajute 
concret în toate pro
blemele pe care mun-

se-

bine 
ti-

toate greutățile ce i se iveau 
în cale.

Poate unii elevi, citind rîn- 
durile mele s-ar simți tentați 
să întrebe : ce legătură există 
între preocupările noastre ac
tuale de școlari și descoperi
rea aptitudinilor, a domeniu
lui în care ne-ar place să 
muncim, alegerea de pe acum 
a profesiunii ? Nu sînt prema
ture asemenea griji ? Nu tre
buie să le rezervăm exclusiv 
pentru ultima clasă de liceu ? 
Desigur, hotărîrea definitivă 
asupra domeniului în care te 
vei specializa o iei în preaj
ma absolvirii liceului, dar ce 
suport va avea ea dacă nu se 
bazează pe o autocunoaștere 
deplină, pe dezvoltarea celor 
mai bune trăsături, pe forma
rea deprinderilor de muncă 
independentă, ordonată și stă
ruitoare ? Toate aceste coor
donate care formează funda
ția omului de mîine, se for
mează în anii adolescenței și 
ai tinereții, adică tocmai 
pe care îi petreci în liceu, 
parte de a se rezuma la 
temporale, teze, note și 
canțe, viața de liceu este 
rioada marilor acumulări și de 
formare a viitoarei personali
tăți ; o perioadă deci de fră
mîntări creatoare, de delimi
tări și avînturi a cărei am
prentă poate fi recunoscută și 
la maturitate. De aceea ea tre
buie străbătută cu ochii larg 
deschiși I

de

ca 
care 

sarci-

ca aceste 
să se o-

proiectul de statut, 
intr-un articol 
să stabilească 
nile comitetelor
U.T.C. din întreprin
deri să fie inclusă și 
obligația 
comitete 
cupe cu mult simț
de răspundere de ti
nerii care vin de pe 
băncile școlilor să 
muncească în aceste 
unități.

Invitat de comite
tul U.T.C. să ia parte 
la dezbateri, a luat 
cuvîntul tov. ION 
CONSTANTINESCU

— inginer șef al uzi
nei.

„Nu mai sînt ute- 
Cist — dar prin mun
ca pe care o am sînt 
permanent în mijlo
cul uteciștilor. Pot si 
spun deci că realiză- 
rile uzinei se datoreșe 
în mare parte și ti
nerilor.

In anii viitori
vom dezvolta și mai 
mult uzina, vom
aduce utilaje noi. Să 
ne pregătim cu răs
pundere pentru a pu
tea face față cu cin
ste sarcinilor care ne 
sțau și ne var sta fn 

e față t să mtărim și° 
mai 
de 
face 
giul 
tineret să crească și I 
mai mult, dovedind 
prin fapte că răspun
dem încrederii pe 
care ne-o acordă 
partidul”.

„Dezbateri însu
flețite, tinerești — 
dar pline de compe
tență, la tot pasul 
presărate cu exemple 
de realizări din sec
ții cu angajamente 
în cinstea Congresu
lui al IV-lea al 
U.T.C. și a aniversă
rii creării Partidului 
Comunist Român, a- 
ceasta a fost atmo
sfera în care activul 
U.T.C. de la Uzina
„Electromagnetica" 

și-a afirmat unani
ma adeziune la pre
vederile noului pro
iect de statut al 
U.T.C".

mult disciplina' j 
producție,'' Vom 
astfel ca prestf1 
organizației de I

Cu prilejul comemorării
lui Gheorghe

Cu prilejul comemorării u- 
nui an . de la încetarea din 
viață a lui Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor a pus în 
circulație o emisiune de mărci 
poștale. Emisiunea este for-

Gheorghiu-Dej »
mată -dintr-o j£arcăsin valoa
re de ;55 de bani și W coliță în 
valoare’ de 5 lei. Pe ele se află 
imprimat portretul lui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

Aniversarea Forțelor Armate

ale R. P. Mongole
Cu prilejul celei de-a 45-a 

aniversări a Forțelor Armate 
ale R. P. Mongole, vineri după- 
amiază, ambasadorul R. P. Mon
gole la București. Togoociin 
Ghenden, a oferit o recepție.

Au participat general locote
nent Ion Gheorghe. general co
lonel Mihai Burcă, general ma
ior Ionel Vasile, adjuncți ai'mi
nistrului forțelor armate. Edu
ard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori, ai for
țelor noastre armate

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alti 
membri ai corpului diplomatic.

A
Cu același prilej, la Casa 

Centrală a Armatei a avut loc 
o adunare la care au participat 
generali și ofițeri superiori din 
garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de 
general-maior Ionel Vasile, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate. Despre a 45-a aniversa-

re a Armatei Populare Mongo- 
generăi-maior Emil 
ambasadorul R P. 

București Togooci-

le au vorbit 
Herăscu și 
Mongole ta 
in Ghenden

★

unei alte manifes-Tn cadrul 
țări, ambasadorul R P Mongo
le la București s-a intîlnit cu 
elevii și cadrele Scolii militare 
superioare de ofițeri tancuri și 
auto. în fata cărora a vorbit 
despre a 45-a aniversare a Ar
matei Populare Mongole

Ministrul tortelor armate ale 
Republicii Socialiste România 
general de armată Leontin Să- 
lăjan. a 
pentru 
populare, comandantul Arma
tei Populare a Republicii Popu
lare Mongole, qeneralul colonel 
J Lhagvasuren, o telegramă de 
felicitări cu prilejul celei de-a 
45-a aniversări a Zilei Armatei 
Populare Mongole.

transmis ministrului 
problemele armatei

(Agerpres)

anii 
De- 
ex- 
va- 
pe-

im 
din biografia 

tinereții
(Urmare din pag. I)

In-care se bacară această 
treprfndeie se datorează !■ prl-

mul rînd hărniciei și priceperii 
muncitorilor, printre care, fi
rește. se ailă și mul(i tineri.

Frohliche Sigismund (directo
rul întreprinderii): In fabrica 
noastră lucrează 546 tineri, 
muncitori de nădejde, pe care 
ne bizuim in cele mai diiicile 
lucrări. Anul trecut am cîștigat 
steagul de întreprindere frunta
șă pe ramură. La acest succes 
o activă contribuție și-a adus-o 
și tineretul care răspunde cu 
entuziasm la chemările pe care 
i le adresăm. Merită să subli
niem. printre altele, preocupa
rea tinerilor pentru studiu, 
pentru învățătură : 55 tineri au 
absolvit liceul seral in timp ce 
alți 63 il urmează cu conștiin-’ 
ciozitale. Trebuie neapărat să 
subliniez faptul că 92 de tineri 
sînt inovatori, autori ai u- 
nor prețioase îmbunătățiri a- 
duse utilajelor și tehnologiei.

Dumitru Cociș (maistru prin
cipal) : tn tinerii din secția 
noastră simt un puternic spri
jin in activitatea pe care o des
fășor. Mă impresionează elanul 
lor. dorința de a da produse de 
o cit mai bună calitate.

Vlas Vasile (secretar al comi
tetului U.T.C. delegat ia Con
gres) : In intîmpinarea Congre
sului al IV-lea al U.T.C., tinerii 
și-qu intensificat eiortutile pen
tru sporirea calitâții produselor, 
organizația urmărind cu perse
verentă îndeplinirea angaja
mentelor luate de ei fn Întrece
rea socialistă. In această peri
oadă au fost evidenția)] 378 ti
neri, iar 126 dintre ei sînt pur
tători ai Insignei de fruntaș In 
Întrecerea socialistă. 445 din 
cei 546 tineri ai întreprinderii 
sînt eititori ai cărții tehnice.

Șantierul combinatului chimia 
Tirgu-Mureș. ti cunoaștem aici 
pe tovarășul Dorin Pop, con
structor tn a cărui autobiogra
fic slnt trecute ani de lucru pe 
șantierele Roznov, âadaș. Via-

secretar al co-

torta, Borzești, Craiova. La 
construcția actualului combinat 
din apropierea Mureșului și-a 
adăugat și el eforturile, partici- 
pînd la preluarea din mers a 
noilor instalații ale combinatu
lui. Mecanic de aparate de mă
sură și control,
mitetului U.T.C. al combinatu
lui, și in muncă, și in activitatea 
de organizație el dă dovadă de 
un deosebit spirit Întreprinză
tor. Una din inițiativele sale 
s-a concretizat prin organizarea 
unui colectiv de tineri care să 
studieze principalele probleme 
de producție la care sînt che
mați să 
membri al 
pregătirea 
nătățirea 
disciplina
Deplasîndu-se In fiecare orga
nizație de bază membrii colec
tivului au analizat felul în care 
tinerii și-au îndeplinit aceste 
îndatoriri in anul trecut stabi
lind. pe baza lor. un detaliat 
plan de măsuri. Cunoașterea 
domeniilor in care sprijinul ac
tivității U.T.C. ooate fi deosebit 
de util, a creai un ci mp fertil 
inițiativelor in muncă în orga
nizarea producției tn transmi
terea experienței acumulate de 
tinerii care au fost fn schimb 
de experiență in alte combina
te din tară etc

,.E un tovarăș energic, plin 
de inițiativă, combativ și cu un 
Înalt simț 
ni-l caracterizau 
de muncă 
Pentru 
el ales 
U.T.C. 
ghiară 
IV-lea

Din ,
grandoare spațială a șantierului 
trecem, ea la o simplă permuta
re de Imagini, tntr-o... obișnuită 
sală de spital. Poposim, de fapt, 
la ana din sălile sobre, deosebit

participe cei 600 de 
organizației U.T.C. : 
profesională, fmbu- 

calitătii produselor, 
la locul de muncă.

de răspundere” — 
tovarășii săi 

pe tovarășul Pop. 
aceste calități a și fost 
de organizația regională 
Mureș-Autonomă Ma

ca delegat la cel de al 
Gongres.
peisajul de o evidentă

de liniștite ale Institutului me- 
dico-farmaceutic din Tirgu- 
Mureș, Absolvent al medicinii 
clujene, preparatorul Brașovea- 
nu Constantin se atla la orele 
sale obișnuite de consultație. 
Ne povestește despre activita
tea organizației U.T.C. din insti
tut. al cărei secretar este. în 
aceste zile premergătoare celui 
de al IV-lea Congres al U.T.C.

— Cei 1 200 de studenti, pe 
lingă preocupările pe care le au 
in cadrul programei de învătă- 
mint. participă la alte numeroa
se activități initiate de organi
zația noastră in colaborare cu 
Consiliul asociației studenților. 
Pentru anii mari, de pildă, avind 
în vedere faptul că la absolvire 
vor merge să lucreze în dife
rite localități din regiune și din 
(ară, am inițiat un ciclu de ex
cursii care să-i familiarizeze cu 
oamenii și locurile tuturor re
giunilor. Cu acest prilej ei sînt 
oaspeți ai altor universități din 
tară. Studenții din anul cinci de 
la Facultatea de medicină gene
rală vizifind, la Oradea Combi
natul de aluminiu, au poposit 
apoi la sanatoriul TBC. la Băile 
Victoria, completindu-și cunoș
tințele despre tratamentele bal- 
neo-climaterice. Studenții din. 
anul al cincilea de la Facultatea 
de farmacie (care termină in 
vară facultatea) vor vizita la 
București și Iași fabricile de 
medicamente, tn mod deosebit 
inițiem asemenea acțiuni pentru 
cei 100 de sludenți care doar 
peste citeva luni vor 
plomq de medic.

Sîntem convinși că studenții 
care alcătuiesc noua promoție 
a Institutului nostru — ne spu-. 
nea asistentul Constantin Bra- 
șoveanu — va deveni bine 
pregătită din toate punctele de 
vedere pentru Începerea viitoa
rei lor cariere profesionale.

tn facultate, ca membri ai 
organizației U.T.G., ei au fnvă-

tat să pretuiască munca, cinstea, 
demnitatea meseriei, să facă 
cinste tovarășilor lor muncind 
cu
va

pasiune, cu dăruire, oriunde 
fi nevoie de ei.

In întîmpînarea
Congresului U. I. C.

primi di-

(Urmare din pag. I)
• Pentru ca tineretul din ra- 

brun Nicolae Bălceșcu din 
Capitală sâ cunoască mai pro
fund realizările oamenilor mun
cii din întreprinderile din Ca
pitală, locurile istorice și case
le memoriale, care atestă trecu
tul de luptă a poporului nostru, 
t-au organizat vizite la citeva 
din cele mai mari uzine din 
București : la „Danubiana', „A- 
utobuzul' și la Uzinele „23 
August' Peste 1 500 de tineri 
au luat parte la un circuit al 
orașului București cu ocazia că
ruia au vizitat Muzeul de is
torie a partidului, locurile în 
care s-au înscris pagini glorioa- 
le din istoria patriei.

Un important prilej de ma- 
nifestare a talentelor și a ini
țiativei creatoare a tinerilor din 
raion este concursul de creație 
oe teme inspirate din viata 
nouă a tineretului. La comite
tul raional U T.C. sosesc nume
roase lucrări literare, compozi
ții muzicale de la muncitori, 
elevi, studenti, închinate celui 
de-al IV-lea Congres al U.T.C.

Acțiunile cultural-educative 
organizate de Comitețul raio
nal Nicolae Bălceșcu al U.T.C. 
s-au bucurat de un interes dbo- 
lebit în rlndul tinerilor: Ute- 
dștii din întreprinderi au soli- 
plat colaborarea șl sprijinul 
comitetului raional pentru pre
gătirea unor conferințe, montaje 
Tiuzical-literare, simpozioane. 
Ca Uzinele „Autobuzul' aproa
pe 500 de tineri au participat la 
un interesant simpozion cu 
Ierna „Rdmânia-orizont 1970',

si la Uzinele 
Peste 1 500 de tineri



mW

Wilson despre 
poziția Asngliei 
fața de SPiafa 

comună
LONDRA 18 (Agerpres). — 

în cadrul unui discurs electo
ral rostit vineri seara la Bris
tol, primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, a de
clarat că țara sa este gata să 
întreprindă toate contactele 
necesare pentru a adera la Co
munitatea Economică Euro
peană. El a menționat însă că, 
trebuie să fie asigurate în 
prealabil, condițiile care să a- 
pere interesele engleze în 
C.E.E. „Guvernul britanic — 
a spus Wilson — consideră că 
recentele declarații făcute în 
Franța și în cursul Conferin
ței ministeriale a U.E.O. eli
mină un obstacol major din 
calea intrării Marii Britanii 
în C.E.E. dacă pot fi satisfă
cute unele condiții prealabile". 
Printre aceste condiții, el a e- 
numerat posibilitatea pentru 
Anglia de a cumpăra materii 
prime și produse agricole din 
țările membre ale Common- 
wealthului. Premierul englez a 
subliniat că țara sa dorește să 
intre în C.E.E. pentru că a- 
ceasta este o asociație econo
mică. „Partidul laburist — a 
spus el — respinge orice idee 
de control supranațional asu
pra politicii externe și a apă
rării Marii Britanii". Wilson 
a respins ideea unei arme a- 
tomice europene „care ar an
trena inevitabil o participare 
(vest) germană și un deget 
(vest) german pe trăgaciul nu
clear".

Ambasadorul României in R. 0. G. 
și-a prezentat scrisorile de acreditare
BERLIN 18 (Agerpres). — 

La 18 martie președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Walter Ulbricht, l-a primit pe 
dr. ing, Nicolae Ghenea, am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România în R.D.G., 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Nicolae Ghenea a 
transmis președintelui Consi
liului de Stat, guvernului și 
oamenilor muncii din R.D.G. 
salutări cordiale din partea 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
președintelui Consiliului de 
Stat, din partea guvernului și 
poporului român. Poporul ro
mân, a spus în continuare 
ambasadorul român, urmăreș
te cu interes și se bucură din 
toată inima de remarcabilele 
realizări obținute de oamenii 
muncii din R.D.G. sub con
ducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania în opera 
de construcție socialistă a ță
rii. Constatăm cu satisfacție 
că relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană se 
dezvoltă continuu. Ambasado
rul a arătat că recentele pro
puneri ale R.D.G. cu privire la 
garantarea securității europe
ne și cererea R.D.G. de a fi 
primită în O.N.U. se bucură 
de sprijinul guvernului ro
mân.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Walter Ulbricht, 
după ce a mulțumit pentru

saluturile adresate, a trans
mis un salut călduros Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președin
telui Consiliului de Stat, gu
vernului și poporului român. 
Urmărim cu atenție, a spus el. 
eforturile depuse de poporul 
român pentru realizarea ho- 
tărîrilor Congresului al IX- 
lea al P.C.R. Relațiile strînse 
și prietenești dintre cele două 
țări și popoare ale noastre, 
care s-au dezvoltat continuu, 
își găsesc expresia în impor
tanta creștere a schimbului 
de mărfuri. Salutăm faptul că 
Republica Socialistă România 
sprijină inițiativa R. D. Ger
mane îndreptată spre asigura
rea securității europene și ce
rerea sa îndreptățită de a fi 
membră a O.N.U. In încheie
re, președintele Consiliului de 
Stat a subliniat în continuare 
eforturile depuse de R. D. 
Germană și România pentru 
a aduce o contribuție activă 
la asigurarea și menținerea 
păcii în Europa.

La solemnitatea depunerii 
■scrisorilor de acreditare au 
participat din partea ger
mană Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe, Otto Got- 
sche, secretar al Consiliului 
de Stat, Oskar Fischer, locții
tor al ministrului afacerilor 
externe. Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România a 
fost însoțit de membrii Am
basadei.

Walter Ulbricht s-a întreți
nut cordial cu ambasadorul 
României la Berlin, Nicolae 
Ghenea.

Pe ,
scurt

Criza din N. A. T. 0.
9 Declarația comună a 14 țări
• Interviul ministrului de externe francez

Ieri, în capitalele țărilor 
membre ale N.A.T.O. (cu ex
cepția Franței), a fost dat pu
blicității simultan textul unei 
declarații comune în care se 
reafirmă atașamentul față de 
actuala structură militară in
tegrată a Tratatului nord-at- 
lantic. Declarația constituie 
primul răspuns public al țări
lor alianței atlantice la hotă- 
rîrea guvernului francez de 
a-și retrage forțele armate din 
cadrul N.A.T.O. și la planuri
le franceze de mutare a car
tierului general și a diferitelor 
comandamente ale N.A.T.O. de 
pe teritoriul Franței. Docu
mentul afirmă că N.A.T.O. 
„este esențial pentru securita
tea țărilor membre" și este 
„indispensabil". „Nici un sis
tem de acorduri bilaterale — 
se arată în declarație — nu 
poate constitui o soluție de în
locuire" a Tratatului nord-at- 
lantic.

Adoptarea textului acestei 
declarații a urmat unor trata
tive purtate de reprezentanții 
celor 14 țări membre în cursul 
cărora s-au ivit deosebiri de 
nuanțe în ce privește răspun
sul care trebuie dat memoran
dumului francez. în cercurile 
observatorilor din Paris se 
menționează că acest răspuns 
îmbracă o formă moderată, 
singura care a putut să reali
zeze unanimitatea, ținînd sea
ma de atitudinea mai nuan
țată a anumitor state membre 
ale N.A.T.O., și, în special, a 
Danemarcei și Norvegiei care 
s-au împotrivit unui răspuns 
prea brutal.

★
Ministrul afacerilor exter

ne al Franței, Maurice Couve 
de Murville, a comentat, în
tr-un interviu televizat trans
mis joi seara, ultimele acțiuni 
ale țării sale în cadrul 
N.A.T.O. Subliniind că tre

buie să se facă o distincție 
între Alianța atlantică și or
ganismul propriu-zis al 
N.A.T.O., el a reamintit că 
guvernul francez a anunțat 
oficial că nu are intenția să 
denunțe alianța în cursul ur
mătorilor trei ani și consideră 
că ea trebuie să continue. în 
ce privește organizația atlan
tică care implică un comanda
ment internațional sau inte
grat și prezența în țările vest- 
europene a unor forțe și in
stalații militare străine — a 
continuat Couve de Murville 
— ea impune tot felul de o- 
bligații „care sînt, într-o foar
te largă măsură, anacronice". 
Inconvenientele ei sînt mai 
mari decît avantajele — a 
spus ministrul de externe 
francez — care a adăugat că 
aceste inconveniente „fac r>e 
francezi să-și piardă senti
mentul răspunderii față de 
problemele de apărare... ceea 
ce nu este departe de pierde
rea independenței".

Couve de Murville a afir
mat că hotărîrile luate de 
Franța în problemele N.A.T.O. 
„corespund intereselor națiu
nii".

• REPREZENTANTUL per
manent al Republicii Socialis
te Cehoslovace la O.N.U. a în- 
mînat președintelui Consiliu
lui de Securitate o scrisoare 
în care se arată că guvernul 
R. S. Cehoslovace sprijină cu 
hotărîre declarația Republicii 
Democrate Germane cu privi
re la admiterea ei în O.N.U. 
Guvernul Cehoslovaciei consi
deră că Consiliului de Secu
ritate îi revine sarcina de a 
discuta această cerere și de a 
recomanda celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale să 
admită Republica Democrată 
Germană în rîndul membrilor 
Organizației Națiunilor Unite.

• PREȘEDINTELE Franței, de 
Gaulle, l-a primit la 18 martie pe 
ambasadorul U.R.S.S. în Franța, 
V.A. Zorin, cu care a avut o con
vorbire.

• LA TIRANA au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Adunării Populare 
a R. P. Albania, care a aprobat 
planul de dezvoltare al economiei 
naționale și bugetul de stat pe a- 
nul 1966.

• POSTUL de radio Conakry a 
făcut cunoscut că la frontiera între 
Guineea și Coasta de Fildeș situa
ția este încordată. La 14 martie, se 
spune într-un comunicat al acestui 
post de radio, un grup de soldați 
ai Coastei de Fildeș au încercat să 
pătrundă pe teritoriul Guineei. In 
urma intervenției patrulelor guine- 
eze, soldații guvernului de la Abid
jan au fost obligați să se retragă.

• UN RAPORT dat publicității 
joi la Washington arată că de la 
1 ianuarie 1961 un număr de 2 559 
de militari americani au fost uciși, 
iar 12 706 au fost răniți în luptele 
din Vietnam. Raportul subliniază 
că cea mai mare parte a pierderi
lor americane — peste 2 000 morți 
și 10 000 răniți — a fost înregistra
tă începînd din vara anului trecut, 
cînd președintele Johnson a or
donat escaladarea războiului din 
Vietnam.

• IN URUGUAY, anul acesta 
nu pot merge la școală peste 
43 000 de elevi, deoarece rețeaua 
de școli și numărul cadrelor didac
tice sînt insuficiente și necores
punzătoare. Ziarul „Epoca" subli
nia, referindu-se la starea grea a 
învățămîntului elementar din Uru
guay, că în condițiile actuale co
piii care pot merge la școală nu 
primesc o instruire corespunzătoa
re. Lecțiile se desfășoară pe cori
doare, în săli de cantină, în garaje 
și în clădiri neîncălzite.

• IN ITALIA iarna nu și-a spus 
Încă ultimul cuvint. La Roma de 
citeva zile vîntul de nord „Tra
montana' a făcut ca termometrul 
să scadă pină Ia 4 grade sub zero. 
Chiar și in Sicilia, unde acum 
14 zile termometrul înregistra 25 
de grade la umbră, iar turiștii s-au 
Încumetat să facă primele băi in 
mare, temperatura s-a răcit brusc. 
In munții Siciliei au căzut mari 
cantități de zăpadă, iar unele sate 
au fost chiar izolate de restul lu
mii.

R. P. BULGARIA. — Noi construcții în centrul orașului Dimitrovgrad

Cinstirea memoriei 
lui Nicolae Titulescu

NISA 18. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Cu pri
lejul împlinirii a 25 de ani de la moar
tea eminentului diplomat român N. Ti
tulescu, a fost dezvelită o placă come
morativă în localitatea Cap d’Ail lingă 
Nisa, la vila „Primăvara" unde el a trăit 
ultimii ani ai vieții sale.

Placa comemorativă a fost dezvelită 
de ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Paris, dr. Victor Dimitriu.

Primarul Gastaldy, care a luat cuvîntul 
a subliniat că Titulescu, mare om de 
stat și diplomat al României, a fost 
un dîrz apărător al colaborării în
tre popoare pare a desfășurat o intensă 
activitate pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie franco-române. „Acest mare 
diplomat va rămîne printre noi, iar a- 
ceastă placă comemorativă va aminti 
tuturor oaspeților și turiștilor francezi 
și străini de trecerea pe la Cap d’Ail, 
unde a trăit între anii 1939 și 1941, a 
unui mare om de stat român, mare 
prieten al Franței, Nicolae Titulescu".

în cuvîntul său ambasadorul ,rpmân 
Victbi Dimitriu a subliniat că Titulesou 
a slujit cu talent și pasiune interesele 
permanente ale poporului său, suvera
nitatea, independența națională, egalita
tea în drepturi, neamestecul în afacerile 
interne ale statelor. El a relevat totodată

marea importanță pe care a acordat-o 
Titulescu în politica sa relațiilor franco- 
române. Ambasadorul român și-a expri
mat convingerea că placa comemorati
vă va perpetua amintirea lui Titulescu, 
memoria unei lupte lucide, tenace pen
tru pace și progres.

Prefectul ad-interim, Foumeret, luînd 
cuvîntul în numele guvernului francez 
și al prefectului departamentului Alpii 
Maritimi, a spus printre altele : „Româ
nia este o țară care este mare prin is
torie, prin inima și prin spiritul ei". 
El a relevat că această ceremonie im
presionantă a amintirii demonstrează 
veridicitatea sentimentelor pentru acest 
mare om de stat român din epoca atît 
de dificilă dintre cele două războaie 
mondiale, a unui om care a fost un 
mare slujitor al păcii.

BELGRAD 18 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 17 martie, postul de radio Liub- 
liana a transmis o emisiune consa
crată personalității eminerițțilui di- 
piemfedftiSi' NVdolhfe' Wdffiscu. Yn 
cadrul emisiunii a fost relevată per
sonalitatea lui N. Titulescu pe plan 
european și activitatea sa dusă în 
cadrul Ligii Națiunilor.

Formula de echilibru, pe care o 
acceptase președintele Leoni în 
1964 pentru formarea unui guvern 
de coaliție s-a dovedit ineficace. 
Marți, după o ședință convocată de 
urgență, la palatul Miraflores, ca
binetul venezuelean și-a prezentat 
demisia, declanșind la un an și ju
mătate de la constituirea sa, o criză 
politică.

I
n alegerile pentru Congres din 1963, partidul Ac
țiunea democratică, condus de Leoni, nu a mai 
obținut majoritatea în parlament. în consecință a 
fost nevoit să formeze un cabinet de coaliție. 
Partener de cabinet a devenit Partidul democrat- 
crestin. Această formulă nu a avut viață prea 
lungă. Datorită unor neînțelegeri, în octombrie 
1964, Partidul democrat-creștin a hotărît să pără
sească guvernul și să realizeze (după cum declara

atunci Rafael Caldera, liderul acestui partid) „o opoziție hotă- 
rîtă". Locul democrat-creștinilor a fost luat de alte două 
partide aflate pînă la acea perioadă în opoziție : Uniunea de- 
mocrată-republicană și Frontul național-democratic. Se afirma 
că noua formulă politică va putea asigura un echilibru între 
tendințele „liberale" ale Uniunii democrate-republicane și cele 
„conservatoare" ale Frontului național democratic ; constituind 
fundamentul unei „stabilități îndelungate" a guvernului. în 
lunile care au urmat după formarea noului cabinet, acțiunile 
centrifuge ale partidelor de coaliție au indicat existența unor 

divergențe care au dus în 
cele din urmă la demisia 
guvernului. Astfel, la con
ferința regională din statul 
Tachira, liderii partidului 
Uniunea democrată repu
blicană au cerut guvernului, 
din care făceau parte și re
prezentanții lor, să ducă „o 
politică de dezvoltare a co
merțului exterior cu toate 
țările, pentru dobîndirea 
unei situații independente". 

Ei au criticat politica cabinetului calificînd-o ca fiind „osci
lantă, lipsită de fermitate și ne omogenă".

Pe de altă parte, Frontul national-democratic a acuzat gu
vernul președintelui Leoni pentru faptul că programul stabilit 
de coaliție în 1964 „nu a fost aplicat în mod corect, îndeosebi 
în ce privește politica petrolieră și reforma fiscală". Ambele 
partide (Uniunea democrată republicană și Frontul național 
democratic) au hotărît la începutul săptămînii să părăsească 
coaliția. Cert este, că la declanșarea actualei crize a contribuit 
și valul protestatar al populației, nemulțumită de modul în 
care guvernul se preocupa de problemele grele ale economiei 
venezuelene, de satisfacerea cererilor privind amnistia gene
rală a deținuților politici.

Statistici, publicate de băncile americane, indică faptul că 
puternicele monopoluri Rockfeller și Royal Dutch Shell reali
zează de pe urma exploatării petrolului Venezuelei profituri 
de 600 milioane dolari fiecare. Aceasta în vreme ce munci
torii venezueleni își văd mereu micșorat salariul real.

Congresul național al țăranilor care a reunit 400 de organi
zații rurale din Venezuela a cerut îmbunătățirea vieții, efec
tuarea unei adevărate reforme agrare care să ofere „pămînt și 
ajutor celor 350 000 de familii țărănești care trăiesc în condiții 
inumane".

Unii observatori politici latino-americani apreciază că actuala 
criză de guvern ar urma să fie rezolvată prin consultări în ve
derea găsirii unei „noi formule de guvern".

Primele două „formule", după cum se constată, n-au dat 
rezultate.

Impas politic
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Nogesi Tukutesi din East London (Africa de Sud) a născut 5 gemeni : 
trei băieți și două fete în greutate de 10,5 kg. Unde vor fi adăpostiți 
copiii încă nu se știe, căci Nogesi și soțul său, muncitor la o uzină 

electrică, locuiesc într-o cocioabă de scînduri.

Instalat confortabil într-unul din fo
toliile rezervate invitaților de onoare, 
ambasadorul Statelor Unite Ia Bang
kok vădea o bună dispoziție de-a drep
tul explozivă. Asista la ședința „Comi
siei de studii pentru programul econo
mic", de pe lingă Consiliul de Miniștri 
tailandez în care avea să se facă un 
expozeu despre acordarea noului „aju
tor al S.U.A. pentru regatul Tailandei" 
pe anul 1966. Puțin timp după începerea 
ședinței zîmbetui a dispărut însă de pe 
fața diplomatului american.

Din cei opt vorbitori 
Înscriși la cuvint, cinci 
„au atacat cu vehemen
ță implicațiile ajutorului 
american" (U.P.I.) Relată
rile despre amintita șe- 
dință-cuprinse într-o co
respondentă publicată de 
NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG — seamănă cu o 
înșiruire de capete de 
acuzare la adresa „aju
torului S.U.A." și, în ge
nere, la adresa urmărilor 
nefaste ale dominației 
americane.

Ce s-a desprins, în e- 
sență din dezbaterile co
misiei ?

Din 1960 pînă în 1965 
inclusiv, Washingtonul a 
acordat Tailandei un „a- 
jutor" de 160 000 000 do
lari. Dar ce s-a făcut cu 
acești bani ? Au fost în 
întregime folosiți pentru

înarmare. „Ajutorul" a- 
merican e acordat Bang- 
kokului numai cu condi
ția ca acesta să mențină

shingtonul cere mereu, 
stăruitor, ca Tailanda 
să-și sporească forța mili
tară. Potrivit bugetului pe 
anul în curs, alocațiile 
pentru Ministerul de răz
boi se ridică la 1,4 mili
arde de bați, adică 60 mi
lioane dolari. în același 
timp, pentru dezvoltarea 
Industriei s-au alocat nu
mai 15 milioane bați — 
de aproape 100 de ori 
mai puțin.

Tailandezii ar fi bucu
roși să investească mai 
multe fonduri pentru 
dezvoltarea industriei lor.

Petrolul 
din mare

Marea Nordului promite să 
devină un teren... petrolier. 
Sonde plutitoare au și apărut. 
Siluetele lor pot ti observate 
de la depărtare. Curînd, gi
ganticele trupuri de metal ră
sărite pe valurile mării se vor 
înmulți. Probabil, navigatorii 
vor avea prilejul, într-un vii
tor apropiat, să întîlnească în 
drumul lor din ce în ce mai 
multe instalații de foraj, pen
tru că goana după petrol se 
află de-abia Ia începuturile ei.

I
n Marea Nordului se consumă 
operațiuni învăluite în mister 
care se încadrează perfect în cla
sica noțiune de „spionaj indus
trial". Vase pescărești și elicop
tere sînt lansate de companiile 
petroliere în speranța de a des
coperi tainele concur enților. O 
platformă de foraj a societății

„British Petroleum" s-a scufundat în „împre
jurări nelămurite". Cortina tăcerii care s-a 
coborit peste acest episod tragic (10 morți) 
n-a putut ascunde realitatea unei concurențe 
ce nu cunoaște limite.

La 21 septembrie 1965 compania „British 
Petroleum", forînd la 3 km adîncime, a 
descoperit pe fundul Mării Nordului un re
zervor de gaze naturale. Senzaționala veste 
a suscitat nenumărate comentarii. Influentul 
ziar londonez „TIMES" scria că această des
coperire „nu numai că va provoca o revolu
ție pe piața combustibilului, dar, în ultimă 
instanță, va aduce transformări profunde în 
viața națiunilor europene". Acțiunile societă
ții „British Petroleum" au cunoscut dintr-o- 
dată creșteri spectaculoase. Pe oamenii de 
afaceri îi încînta perspectiva unor beneficii 
fabuloase. Ziarul danez „POLITIKEN" scria 
că „boom-ul petrolului în Marea Nordului 
prevestește o afacere bănoasă". Se crede că 
sub fundul mării s-ar ascunde, poate, unul 
din cele mai bogate zăcăminte de petrol și 
gaze descoperite în întreaga istorie a ome
nirii. Compania americană „Continental Oii" 
a încercat să-și depășească adversarii: febri
lele ei cercetări au condus-o spre un bogat 
zăcământ de gaze. 30 de companii petroliere 
se zbat să descopere în adîncuri incalcula
bilele avuții zămislite de natură.

Goana după petrol în Marea Nordului a ge
nerat probleme complicate: în primul rînd 
repartiția zonelor de prospectare. Anglia a 
permis unui număr de 23 de companii petro
liere să înceapă cercetarea mării. In Nor
vegia numărul amatorilor a fost întrucîtva 
mai redus — 8 companii. In Danemarca s-a 
înregistrat o singură concesiune — firma cu 
nume banal, lipsit de rezonanță: „A. P. Mul
ler". Dar în spatele acestei firme se găsesc 
faimoasele companii „Gulf", „Standard Oii", 
„Texas Oii" și „Shell". Oamenii de afaceri 
vest-germani sînt la ora aceasta nemulțumiți 
și oarecum în întîrziere. Colegii lor francezi 
încearcă să fie prezenți și ei în competiție.
7 WrW netrnțwjfțș din Marea
Nordului — deci, ciștigatorii competiției — 
nu pot fi încă prevăzuți. ~ 
pene privesc cu neliniște 
acolo le pîndește primejdia.

Companiile euro- 
peste ocean. De

M. RAMURĂ

ția. In prezent, trei sfer
turi din întreprinderile 
textile nu lucrează.

Pe de altă parte, socie
tățile americane impun 
prețuri de achiziție redu
se pentru cauciuc — unul 
din principalele articole 
de export ale Tailandei. 
După calculele economiș
tilor tailandezi, pierderile 
Tailandei de pe urma 
comerțului neavantajos 
cu cauciuc în perioada 
1962—1965 se cifrează la 
circa 3,5 miliarde de bați, 
în vreme ce tot „ajuto
rul" american acordat în

Un zîmbet înghețat
o armată numeroasă și 
să nu precupețească fon
durile pentru echiparea 
ei. Ca urmare, totalul 
cheltuielilor militare ale 
Tailandei (directe și indi
recte) reprezintă aproape 
62 la sută din bugetul 
țării. Dar poate că „aju
torul" american acoperă 
toate aceste cheltuieli? 
Nicidecum. Transfuziile 
anuale de dolari repre
zintă mai puțin de o ze
cime din veniturile sta
tului tailandez. Iar Wa

Dar „binefăcătorii" din 
Statele Unite uzează de 
o vastă gamă de presiuni
— de la cele mai subtile 
pînă la cele mai brutale
— pentru a împiedica 
dezvoltarea industriei tai- 
landeze.

Inundîrid piața tailan- 
deză cu țesăturile lor, 
S.U.A. distrug indus
tria textilă locală. De
oarece nu pot să înfrun
te concurența, industria
șii tailandezi sînt nevoiți 
să reducă drastic produc

aceeași perioadă nu de
pășește, în valută tailan- 
deză 2 miliarde de bați.

Presat de Washington 
să cheltuiască sume mari 
pentru înarmare, guver
nul de la Bangkok nu 
mai izbutește în ultimii 
ani să echilibreze buge
tul. Deficitul se ridică la 
sute de milioane de bați.

Judecind prin prisma 
celor spuse la ședința din 
capitala Tailandei de cîți- 
va dintre cei mai de frun

te economiști și funcțio
nari, tailandezii au o pă
rere bine definită în pri
vința „ajutorului" ameri
can.

„Mecanismul ajutoru
lui american este in prac
tică un instrument al 
subdezvoltării Tailandei. 
Drept urmare, Tailanda 
este azi una din țările 
cu cel mai scăzut nivel 
de trai din lume. Mai 
bine de o treime din 
populația activă șomea
ză. Din doi copii unul 
este grav subalimentat’ 
— iată tabloul zugrăvit 
la ședință de vicepre
ședintele comisiei de stu
dii pentru programul e- 
conomic, fostul ministru 
tailandez al economiei 
Amrint Phibull. Mai 
plastic s-a exprimat un 
membru al amintitei co
misii, reputat economist, 
Thurgpan Vongsanga s 
„Dacă Statele Unite vor 
continua să ne acorde a- 
jutor, în curind Tailan
da nu va mai ti in stare 
să se țină pe picioare".

Evident, asemenea a- 
precieri au avut darul să 
înghețe zîmbetui de pe 
fața ambasadorului Sta
telor Unite la Bangkok.

EM. RUCĂR

Trimisul ziarului „Le 
Monde", Robert Guillain, 
își continuă ciclul de rela
tări despre Vietnamul de 
sud, cu reportajul : „Războ
iul în delta Mekongului".

R
eferindu-se la ac
țiunile militare a- 
mericane, Guillain, 
scrie: „O luptă 
confuză care dă 
rareori rezultate 
senzaționale, un 
război de guerilă 
dus din greu in o- 
rezăriile Îndepărtate, fără punc
te de reper cunoscute, intre sol

dați ai Vietcongului (forțelor 
potriotice) și ai trupelor guver
namentale... Pe lingă 
de două trei ori 
nă urmează marile 
țiuni „de curățire" 
prinse de trupele saigoneze 
care nu găsesc deseori decit 
vidul... Adăugați, in 
nătoarea de oameni 
care se vorbește cit 
posibil — pe care o 
din înaltul cerului bombardie

aceasta, 
pe lu- 

opera- 
intre-

siirșit, vî-
— despre 
mai puțin 

desfășoară

rele și,avioanele de vinătoare 
americane deasupra zonelor 
„Vietcong" sau deasupra sate
lor „in discuție'. Iată războiul 
care se desfășoară aici". „El 
nu figurează decit din cînd in 
cînd in comunicatele militare'.

„Zonele roșii"

In continuare, autorul relevă 
că această regiune este contro
lată, in cea mai mare parte, de 
forțele patriotice care dețin 
aici o serie de puncte Întărite, 
de nepătruns. Guillain mențio
nează că cele citeva puncte, 
controlate de forțele guverna
mentale, continuu asediate de 
patrioți — in general capitale
le provinciilor — nu reprezintă 
mai mult decit niște „cocoloașe 
în supă". El descrie întreaga 
zonă de la vestul fluviului Me
kong drept un triunghi de „zone 
roșii", adăugind că în această 
regiune aviația americană bom
bardează tot ce se mișcă : băr
cile pe canalele deltei, țăranii 
pe cimpuri, animalele.

în regiunea Ben Tre se în
treprind mari operații împotri
va „centrelor Vietcong" ; ast
fel, recent, timp de cinci zile a 
fost mobilizată o imensă forță 
— o puternică aviație, bom
bardamente aeriene și navale, 
marină fluvială, multe elicopte
re de transport. Insă... patrioții

s-au repliat. Au fost distruse 
doar citeva instalații ale lor".

Autorul relatează apoi că 
nici măcar în „centrul" deltei, 
la Can Tho, unde se află cartie
rul general al trupelor saigone
ze din „triunghiul deltei Me
kongului", nu există liniște. 
„La 2 km de oraș terenul nu 
mai este sigur. La 4 km am fost 
nevoit să mă înapoiez în oraș, 
deoarece am dat de zona Viet
congului...

„Optimism".. 

in birou
Mai la nord de Can Tho. 

scrie Guillain, de partea cealal
tă a fluviului, există o altă 
mare concentrare a forțelor 
patriotice, una din cele mai 
vaste și solide baze ale lor din 
această parte a țării: faimoasa 
Cimpie a Trestiilor. Aceasta 
constituie zona de legătură în
tre activitatea desfășurată de 
patrioți în deltă și în regiunile 
mijlocii ale țării.

„Acesta este războiul din 
deltă. Și cînd îi ascult, de aici, 
ecourile, cind adun informații
le care, puse cap la cap, redau 
tabloul acestei aprige lupte, nu 
pot să împărtășesc optimismul 
americanilor care, în izolarea 
și confortul birourilor lor de 
consilieri militari, asigură că 
„Vietcongul este în pierdere 
de viteză"... Tocmai de aceea 
ei împart apărarea cu trupele 
guvernamentale in această re
giune, americanii au hotărît să 
rămînă și în continuare numai 
„simpli consilieri"... Care este 
explicația acestei politici ? 
„Explicația" spun americanii — 
este că armata vietnameză 
(trupele saigoneze — n.r.) se 
descurcă „acum" foarte bine 
singure în deltă". In realitate, 
americanii nu sint absenți din 
deltă : ei sint teribili de pre
zent i și activi în aer. Insă a 
răspunde Ia un război de gue
rilă cu „raiduri aeriene", a re
cuceri terenul cu ajutorul bom
belor, mitralierii din aer a oa
menilor și al împrăștierii de 
napalm este o metodă cel pu
țin discutabilă, mai ales în re

giuni deosebit de populate. 
Lăudăroșenia cu privire la a- 
fluxul așa-ziselor „refugiați din 
fața comunismului" este o pro
pagandă sinistră atunci cind se 
știe că în realitate este vorba 
despre înmulțirea numărului 
celor ce se refugiază din fața 
bombardamentelor".

„In ziua în care am sosit în 
deltă — scrie Guillain — un 
comunicat militar oficial anun
ța 90 de raiduri aeriene, 161 de 
„instalații" distruse și 112 
grav avariate. Ce sint în fond 
aceste „instalații" despre care 
se vorbește toată ziua ? In ma
joritatea cazurilor acestea nu 
sint altceva decit locuințe ale 
țăranilor in acele zorfe zise 
„discutate" sau în cele aflate 
sub controlul patrioților".

tn încheierea reportajului, el 
menționează că „sub optimis
mul manifestat de comanda
mentul militar. Ia Can Tho se 
întrezărește tot mai mult în
grijorarea", deoarece „se des
coperă că, așa cum se intim- 
plă peste tot, nu există sufici
ente forțe care să lupte împo
triva forțelor patriotice".
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