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- TINERETUL- - 
VIITORUL PATRIEI

retutindeni în 
regiunea noas
tră, ca și în în
treaga țară, oa
menii muncii 
desfășoară o 
intensă activi
tate creatoare 
pentru îndepli

nirea istoricelor sarcini trasate 
de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunisf Român. In 
acest avînt general se simte 
din plin suflul creator și pa
triotismul fierbinte al tineretu
lui, entuziasmul și pasiunea lui 
înflăcărată pentru nou, hotărî- 
rea nestrămutată de a-și pune 
întreaga energie în slujba cau
zei înfloririi României socia
liste.

Avem deplin temei să ne 
mîndrim cu minunatul nostru 
tineret. Educat în spiritul dra
gostei înalte față de patrie și 
popor, însuflețit de glorioasele 
tradiții revoluționare de luptă 
ale partidului, el se află în pri
mele rînduri ale constructori
lor socialismului.

In raportul prezentat la cel 
de-al IX-lea Congres al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a arătat că or
ganizația revoluționară a tine

de MIU DOBRESCU
Prfm-secretar al Comitetului regional Iași, 

al Partidului Comunist Român

retului din patria noastră des
fășoară o bogată activitate de 
educare a tinerei generații și 
își îndeplinește rolul de ajutor 
prețios al partidului.

Pentru contribuția adusă la 
educarea tineretului și mobili
zarea sa la înfăptuirea politicii 
partidului, Uniunea Tineretului 
Comunist merită pe deplin înal
ta apreciere dată de partid. 
U.T.C ocupă un loc din ce în 
ce mai important în viața tine
retului, precum și în viața eco
nomică, politică și socială a pa
triei noastre socialiste.

Comitetul regional de partid 
Iași a apreciat în repetate rîn
duri aportul prețios pe care ti
nerii din regiune, urmînd e- 
xemplul comuniștilor și mobili
zați de organizațiile U.T.C., îl 
aduc la realizarea planului de 
producție în industrie și agri
cultură, la înfăptuirea politicii 
partidului. Pretutindeni, în fa
brici și uzine, pe șantiere de 
construcții, pe ogoare, în școli 
sau facultăți, tinerii sînt pre- 
zenți cu entuziasmul și vigoa
rea specifică vîrstei lor, hotă-

rîți să aducă maxima contribu
ție la traducerea în viață a o- 
biectivelor stabilite de partid.

Educat de organizația sa co
munistă, condus de partid, ti
neretul și-a format frumoase 
calități politice și morale cum 
sînt dragostea față de muncă, 
receptivitatea față de nou și 
promovarea lui în toate dome
niile de activitate, respectul 
pentru adevăr, comportarea 
demnă, civilizată, în toate îm
prejurările vieții, atitudinea 
fermă, combativă față de lip
suri, față de tot ce e străin eti
cii noastre. Toate aceste cali
tăți ale tineretului își găsesc 
exprimarea în activitatea și 
comportarea sa de fiecare zi.

în orice întreprindere din re
giune ai merge întîlnești un ti
neret harnic, entuziast, pătruns 
de o înaltă responsabilitate față 
de sarcinile încredințate. Un 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri muncitori își înscriu 
numele în rîndul fruntașilor și 
evidențiaților. Numai în anul 
care a trecut, peste 4 700 de 
tineri muncitori au obținut titlul
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și insigna de fruntaș în între
cerea socialistă.

La Fabrica de rulmenți 
Bîrlad, unde media de vîrstă 
a salariațiilor nu depășește 25 
de ani, tînăruJ colectiv de me- 
talurgiști depune eforturi rod
nice pentru introducerea tehni
cii înaintate în producția rul
menților, pentru ridicarea con
tinuă a calității și prestigiului 
mărcii fabricii, atît în țară cît 
și în străinătate.

Alături de toți lucrătorii 
ogoarelor din regiunea noastră 
tinerii cooperatori, mecaniza
torii, muncitori în G.A.S. con
tribuie prin hărnicia și pricepe
rea lor la obținerea unor pro
ducții agricole, vegetale și ani
male din ce în ce mai mari.

Elevii și studenții ieșeni 
dovedesc, prin rezultatele 
obținute, dragoste față de 
învățătură, seriozitate în însu
șirea unor temeinice cunoștințe 
pentru a deveni valoroase ca- 
dre de specialiști.

Cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, prin documentele 
elaborate, a deschis orizonturi 
și mai luminoase viitorului pa
triei noastre, iar viitorul, prin 
definiție, aparține tineretului.

(Continuare In pag. a IV-al
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gă, cel mai tineri furnaliștl,
viitoare cadre de bază la tur
natul nr. 2, de la Combinatul
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Intr-una din sălile de proiectare ale Institutului de mine din Petroșani 
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ineretul de pe În
treaga întindere a 
țării se pregătește 
de Congres. Fapte
le, acțiunile în
scrise în marea 
carte a entuzias
mului contemporan, 
consemnează în

crederea și atașamentul celor peste 
două milioane de uteciști la sar
cinile trasate de partid generației 
tinere.

Pe graficul întrecerii socialiste 
se consemnează indici înalți reali
zați de tineri. La Baia Mare, briga
da de mineri condusă de utecistul 
Petru Petcaș și-a realizat planul 
lunar în procent de 108 la sută, e- 
chipa tînărului Petru Puț a depășit 
cu 5 la sută cantitatea de minereu 
extras. în adîncul minelor de la 
Petrila, brigăzile conduse de C. 
Stan, V. Sidorov, I. Cîșlaru se si
tuează in fruntea întrecerii socia
liste, obținînd circa 767 tone de 
cărbune energetic peste plan.

Este semnificativ faptul că în a- 
ceste zile de primăvară, premer
gătoare Congresului U.T.C., panou
rile de onoare ale întreprinderilor 
și șantierelor evidențiază sute și 
sute de tineri. Lună de lună, 1 500 
de tineri de la Combinatul de cau
ciuc sintetic, Combinatul chimic 
din Borzeștl, de pe marile șantiere 
de construcții din regiunea Bacău 
sînt evidențiați în producție.

însuflețiți de angajamentele lua
te în cinstea Congresului, tineretul 
de la sate și-a propus să devină 
un factor de bază a bunei desfă
șurări a lucrărilor agricole de pri
măvară. Cooperativa agricolă de 
producție din comuna Vărești, ra
ionul Oltenița se poate mindrl cu 
munca de calitate depusă la plan
tarea și repicarea răsadurilor de 
roșii timpurii pe cele 30 de hecta
re ale brigăzilor conduse de uteciș-
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In primele
4 zile

Traian Păiușan și Ion BuII-

siderurgic Reșița

trimestrial îndeplinit
• PLOIEȘTI. — Centralele electrice din re

giunea Ploiești au încheiat de pe acum primul 
trimestru al anului. In această perioadă, ele 
au livrat peste plan o cantitate de curent 
aproape egală cu consumul total de energie 
electrică al regiunii în anul 1950. Totodată, 
au fost realizate importante economii la pre
țul de cost.

• CRAIOVA. — O nouă mare unitate in
dustrială din regiunea Oltenia care anunță 
îndeplinirea planului trimestrial înainte de 
termen este Trustul de foraj Tg. Jiu. Petro
liștii aparținind întreprinderilor de foraj Tg. 
Cărbunești și Craiova au realizat în această 
perioadă un spor de foraj de 5 000 metri față 
de perioada corespunzătoare a anului trecut. 
Alt rezultat înscris pe agenda întrecerii socia
liste pe acest an îl constituie sporirea vite
zei de foraj cu 17,4 la sută.

• BRAȘOV. — Și metalurgiștii de la Uzina 
din Copșa Mică au îndeplinit planul global și 
marfă pe trimestrul I.

Economiile suplimentare realizate la prețul 
de cost in această perioadă se ridică la 290 000 
lei, iar productivitatea muncii a sporit cu 7 la 
sută față de planul inițial.
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• 14 milioane

de cctâfcni
• 1 milioane FRUMUSEȚII
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voluntară
patriotică

Cînd zilele și nopțile-s senine, 
în suflet ni se vede foarte bine, 
și ne aprindem pînă-n rădăcină, 
acolo unde vieții început, 

stau comuniștii tineri in lumină, 
pe arii largi rotindu-se tăcut.
Ei sînt trecutul nostru-adînc de glorii 
și cea dinții sămință-a aurarii, 
cutreierată greu de dor și seve, 
cu chip de om fierbind necontenit, 
și-n piețele-nflorindu-se de greve 
și-n închisorile-așteptînd mocnit.
Ei sînt culoarea ce-n obraz ne suie 
cu-a cîmpului mireasmă amăruie, 
și primăvara neputind să rabde 
toți mugurii din ea umflați de ploi, 
de-a dreptul izbucnind în fructe coapte, 
cum am simțit-o năvălind și-n noi.
Ei sînt văzduhul, apa, lutul, focul, 
materia-ncercîndu-și iarăși locul, 
cu legi mai noi, mai drepte, mai precise, 
desfășuratul fulger orbital, 
din care noi ne-am tras cu tot, cu vise, 
făpturile ivindu-ni-le-n mal.
Și tinerețea noastră-n veci rămine 
cu ei în tinără comuniune, 
acelaș nume-n timp ne leagă-aproape, 
ei sînt credința drumului ce-1 speri, 
noi sîntem chiar plutire-n larg de ape 
destin puternic de corăbieri.

ntreaga activitate a 
tineretului din pa
tria noastră, succe

sele obținute la lo
cul de muncii, fie
care nouă acțiune 
menitd să marcheze 
interesul cresclnd 
pentru buna desfă

șurare a treburilor In fiecare sec
tor de muncă, probează entuzias
mul cu care uteciștii lntlmpină 
Congresul.

In timpul liber, organizațiile 
U.T.C. antrenează tineretul la 
muncă patriotică Inregistrlnd suc
cese In aefiunea de înfrumusețare 
a orașelor și comunelor, de strin
gers a unor cantități considera
bile de fier vechi trimise oțelării- 
lor. Tinerii cooperatori din comune
le „23 August', Palazu Mare și Vii
le Noi au participat la munca de 
fertilizare a unor Întinse terenuri 
agricole, iar cei din comuna 
Filipești au amenajat numeroase 
spații verzi, au curățat 10 hectare 
de islaz în vederea construirii a 
două baze sportive. In raionul Fău- 
rei tineretul a organizat o Între
cere pentru cel mai frumos sat 
reușind să planteze pe ulițele co
munelor 1 100 arbori și arbuști or
namentali. Spatiile verzi ale orașu
lui Brăila s-au Îmbogățit cu 2 000 
de arbori și tufe de trandafir plan
tate de tineri.

Ni se comunică, de asemenea, 
că din orașul Baia Mare un tren 
marșrut Încărcat cu peste 300 
tone metal vechi a pornit spre Hu
nedoara. Colectarea metalului, În
cărcarea în vagoane au fost efec
tuate In Întregime de tineri. Bilan
țul muncii patriotice pentru strln- 
gerea fierului vechi a fost rodnic 
și Ia Brăila ; 350 de tone au luat 
drumul oțelăriilor hunedorene. La 
Constanța, tinerii uteciști din orga
nizațiile de la „Energia', I.P.M.C. 
D.N.P., Uzina de reparații Năvo
dari au predat In cinstea Congre
sului U.T.C. peste 200 tone metal 
vechi.

Anul 
trenuri 
și sate
fier vechi, 
culturii peste 6 000 de hectare, au 
muncit la ameliorarea unei supra
fețe de 4 194 hectare și la amena
jarea pentru Irigații a altor 7 857 
hectare. O Importantă contribuție 
și-au adus tinerii care lucrează in 
agricultură. Aceștia au Îngrijit și 
curățat 794 508 hectare de pășune 
șl au contribuit Ia construirea a 
2 980 construcții zootehnice. Tot 
In anul 1965 s-au Împădurit prin 
muncă patriotică 4 371 hectare, a 
fost îngrijit arboretul de pe o su
prafață egală cu 13 208 hectare. 
Animați de ideea de a face din 
fiecare loc de muncă și loc natal 
un „picior de plai / o gurâ de rai', 
tinerii au participat masiv la În
frumusețarea lor, plantlnd peste 
2 470 000 de pomi fructiferi și or
namentali.

Valoarea totală a lucrărilor efec
tuate prin muncă patriotică de ti
neretul patriei noastre In anul 1965 
se ridică la 325 048 396 Iei.

trecut, garnituri întregi de 
au transportat de Ia orașe 
spre otelării 273 310 tone 

Tinerii au redat agri-

Amănunte

a 18 ani, studen
tul ■ român este 
azi unul dintre 
zeci și zecile de 
mii de tineri, o- 
crotiți de toate 
legile, stimulați 
și protejafi de 
toate forurile,

instruit! de o armată de peda
gogi și de cărturari și căruia i 
se cere un singur efort, îndrep
tat, iarăși, spre binele său: să-și 
cultive mai harnic aptitudinile, 
să devină mai bun și mai înțe
lept. Pentru că formarea noilor 
generații de intelectuali, cu o

fermă conștiință a utilității lor 
sociale și patriotice, face parte 
dintr-un efort mult mai mare, 
efortul constructiv, gigantic, al 
tării socialiste, al vrednicilor 
ei făurari, însuflețiți de certitu
dinea că ceea ce construim azi 
este destinat să dăinuiască, să 
folosească și generațiilor viitoa
re, societății de mîine — socie
tatea comunistă — cu înatele 
ei cerințe și exigențe, așa cum 
ne Învață conducerea partidu
lui.

Azi, la virsta primelor expe
riențe și răspunderi cetățenești, 
examenul de maturitate etică al 
adolescentului intelectual se 
concentrează asupra unei sin
gure, înalte, misiuni: să fie un 
om nou, cu un larg orizont po
litic și cultural, neîntinat de 
năvoadele putrede ale ignoran
ței și trivialității, ale minciunii 
și interesului meschin, cu care 
vechile regimuri își pescuiau 
urmașii, pe vremea cînd Cezar 
Petrescu scria Calea Victoriei.

La anii falnici 
aur intram în 
bucureșteană și 
artistice, pe ochi cu pinzele de 
ceață ale adolescenței provin
ciale, încă la catargul poemelor 
lui Rimbaud. In anul acela, ro
mantismul poeților tineri avea 
să primească-n față dușul gla
cial al evenimentelor care în- 
sîngerau Europa. în centrele 
universitare și în centrele mun
citorești, tineretul comunist 
desfășura, sub conducerea par
tidului, cutezătoare acțiuni în

ai vîrstei de 
universitatea 

în cenaclurile

(Continuare In pag. a IV-a)

Și dacă sîntem însetați din fire 
de drum și steag, de luptă și iubire, 
mai mult decît ni-e dat anume poate, 
să nu vă mire : noi, iii cinstea lor, 
și inima și mintea le avem dublate, 
și viața ne-o trăim de două ori.

pag. a V-a
Rezultatele concursului de creație

organizat in cinstea Congresului

al IV-lea al U. T. C.
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n jurul lui 1 iunie 
pe poarta școlii 
profesionale „Par
tizanul Roșu" — 
Brașov vor ieși a- 
proape 300 de 
tineri cu certifica
tul de muncitor 
calificat. Firește,

pînă atunci mai sînt cîteva luni 
bune de învățătură. Dar cali
tatea pregătirii viitorilor ab
solvenți poate fi apreciată încă
de pe acum.

— Situația nu-i deloc îm
bucurătoare, ne-a spus tov. ing. 
MIHAI FRANK, director ad
junct al școlii. După părerea 
mea elevii au încă goluri în 
pregătire, în însușirea de
prinderilor necesare pentru a 
face față cu succes, din prime
le zile de muncă, sarcinilor de 
producție. Cauze sint mai mul
te. Să dăm un exemplu. 
Deși pregătim elevii în 3 
meserii bine distincte, ate
lier de instruire avem nu
mai pentru una din ele. Pu
țini dintre elevi trec prin ate- 
lierul-școală. Ei n-au astfel 
posibilitatea să deprindă me
todic, într-o ordine didactică, 
mînuirile cele mai corecte, op
time.

Iată, așadar, una din expli
cațiile care aduce pe primul 
plan rolul atelierului-școală. 
Cum nici singurul atelier exis
tent aici nu e corespunzător 
înzestrat, o întrebare adresată 
direct conducerii Fabricii „Par
tizanul roșu", Direcției Perso
nal și învățămînt, precum și 
Direcției generale industriale 
lînă-mătase din Ministerul In
dustriei Ușoare, se impune : 
Pentru ce a fost nevoîe să se 
consume timp în elaborarea 
unor instrucțiuni care prevăd 
aici 18 utilaje diferite dacă de 
multă vreme sînt numai 8 răz
boaie de țesut ?

Dar, așa cum sublinia direc
torul adjunct al școlii — nu 
numai numărul e hotărîtor, ci

lucrează la întreprinderea in
tegrată de lînă din Constanța. 
Ajunși aici, absolvenții brașo
veni nu s-au descurcat ușor, 
întreprinderea este nouă, uti
lajele de asemenea, după ulti
mul cuvînt al tehnicii. Or, în 
anii de școală elevi nu le-au 
văzut nici o dată. Aici, evident, 
nu mai e vorba de inerenta 
lipsă de îndemînare a începu
tului, ci de însăși „calificarea" 
pe care școala a asigurat-rt’De 
aceea întreprinderea a fost ne
voită să organizeze cursuri de

Și la fel de major. Este vorba 
de modul în care se organi
zează și se desfășoară practica 
în producție a elevilor aflați 
în pragul absolvirii.

— Din păcate — ne-a spus 
profesorul de tehnologie, tov. 
ing. NICOLAE LUPA — unele 
fabrici nu-și respectă întru 
totul obligațiile. La Ghimbav. 
de exemplu, primul trimestru 
al acestui an școlar a fost pen
tru elevi... luna și instructorul 
de practică. Conducerea fabri
cii de aici i-a schimbat pe in

Ing. ION FEKETE, șeful sec
ției țesătorie : — încă de anul 
trecut am făcut propunerea ca 
practica absolvenților, in ulti
mele 3 luni să fie făcută coma
sat. Printr-o planificare rigu
roasă a muncitorilor în schim
buri, a concediilor de odihnă 
de studii și altele se pot asigu
ra tuturor elevilor care vin în 
practică mașini pe care să lu
creze independent. Aprobîn- 
du-se în principiu această pro
punere noi putem conveni cu 
școala ca anumite clase să facă

secție îmi vor veni 30 de bă
ieți, absolvenți care vor fi nici 
mai mult nici mai puțin decit 
reglori. Este normal ca ei să 
facă o perioadă de practică te
meinică la reglatul și repara
tul războaielor de țesut ? Fără 
îndoială, da. Am solicitat, ca 
atare, școlii să-i repartizeze pe 
toți într-o clasă. îi aveam ast
fel în aceeași zi Ia practică, le 
puteam organiza în așa fel 
munca incit să pot pune bază 
pe ei la absolvire. Dar școala 
n-a înțeles nevoile întreprin

Practici care arată cum 
nu se poate învăța meseria
calificare. Timp și bani chel- 
tuiți în plus care-ar fi putut 
și pot fi evitați prin „dotarea 
atelierului școlii din Brașov 
cu unul din utilajele existente 
la Constanța".

— Avînd în vedere diversi
tatea utilajelor și problemelor 
specifice producției fiecărei în
treprinderi pentru care noi 
pregătim elevi — ne-a spus 
tov. ing. ELISABETA MIHÂI- 
LESCU — profesor al școlii — 
mă gîndesc că ar putea exista 
și soluția ca viitorii mun
citori să facă practică, cel pu
țin o lună-două, acolo unde 
vor fi angajați.

Dar la acest neajuns, creat 
de lipsa de grijă pentru asigu
rarea unei baze materiale 
adecvate, se adaugă un altul.

structori ca pionii pe tabla de 
șah. Evident, cei care au avut 
de suferit au fost elevii. Nu 
pentru că n-ar fi fost buni 
acești instructori. Dar pentru 
că n-a fost respectat procesul 
pedagogic care reclamă conti
nuitate în instruire, în îndru
mare. De altfel, din munca 
mea, m-am convins că rezul
tatele cele mai bune se obțin 
cind instructorul de practică 
este bine familiarizat, are ex
periența necesară. Iată de ce 
aș propune ca instructorii să 
fie menținuți în această mun
că de răspundere pe o perioa
dă de cel puțin 4—5 ani.

Și un punct de vedere din 
întreprinderea care tutelează 
școala :

practica Ia începutul anului 
școlar, la mijlocul sau la sfîr- 
și'tul lui. Bătaie de cap vom 
avea, negreșit, dar rezolvăm o 
problemă capitală : scurtarea 
perioadei de acomodare cu 
producția a viitorului munci
tor, încadrarea în ritm și înde
plinirea normelor cel tirziu în 
a doua dacă nu chiar în pri
ma lună de la intrare in fa
brică.

Propunerea de mai sus nece
sită, de sigur, aprobarea foru
lui tutelar. Dar sînt și alte lu
cruri care se pot rezolva la ni
velul conducerii școlii și al fa
bricii. Ii dăm cuvîntul tot șe
fului secției țesătorie :

— Știu de pe acum, a conti
nuat dînsul, că în toamnă în

derii, n-a înțeles că viitoarea 
meserie a acestor tineri cere 
o practică eficientă dacă nu 
vrem ca „acomodarea" să du
reze 5—6 luni și chiar mai 
mult.

La fața locului am aflat și 
alte puncte de vedere ale spe
cialiștilor din întreprindere. 
Discuțiile au fost purtate în 
jurul unei singure întrebări : 
ce depinde de fabrică pentru 
ca perioada de acomodare a 
viitorilor absolvenți să fie re
dusă la minimum ?

— Ce părere aveți, întrebăm 
pe șefa secției — tov. ing. 
MARIA RAPCEA — elevilor 
care fac practică la vopsitorie 
li se asigură condiții pentru a 
fi bine pregătiți ?

— Vă adresați greșit nouă, 
a venit prompt răspunsul. 
Conducerea secției nu are nici 
un fel de legătură cu această 
problemă...

La plecare, tovarășa Rapcea 
a ținut să ne convingă cu încă 
un argument : „Dacă elevii au 
instructori plătiți special pen
tru îndrumarea practicii aces
tora, nu văd rostul preocu
pării noastre. Mai ales că la 
vopsitorie nu vor sta multă 
vreme în practică...". Cu alte 
cuvinte „dacă nu vor fi mun
citori în secția mea, de ce să 
mă omor cu firea ?".

Ciudată logică ! Firește, ele
vii stau la vopsitorie, să cu
noască procesele de fabricație 
de aici o lună sau două. Apoi, 
viitoarea lor haltă va fi — să 
spunem — secția de finisaj, 
atelierul tuns. Dar aceasta pre
supune extragerea maximului 
folos de cunoștințe de care fie
care secție, fiecare șef de sec
ție trebuie să se simtă răspun
zător a-1 da în timpul practicii 
elevilor. Ce fel de muncitor 
creștem, cum îi trezim dragos
tea și interesul pentru profesie 
— sînt probleme de care tre
buie să se preocupe nu numai 
instructorul de practică.

Desigur, acomodarea cît mal 
rapidă după absolvire depinde 
foarte mult și de interesul pe 
care-1 manifestă fiecare elev. 
Și aici, credem, că organizația 
U.T.C. din școală, în colabora
re cu cea din fabrică, pot și 
trebuie să facă mai mult. Deo
camdată este însă vorba de 
înlăturarea unor lacune care 
nu depinde numai de ea.

I. BODEA

și faptul că utilajele cu care e 
dotată școala sînt necorespun
zătoare, au o avansată uzură, 
că lipsesc tocmai mașini de 
bază în ce privește pregătirea 
meseriei de țesător (de bobi
nat, de canetat ș.a.).

Că acest lucru își spune ne
gativ cuvîntul în pregătirea 
viitorilor muncitori se poate 
vedea și dintr-un alt exemplu. 
O parte din elevii care s-au 
pregătit anul trecut la Brașov

Semnarea planului 
de colaborare pe anul 
1966 dintre A.R.L.U.S.

și Asociația 
de prietenie 

sovieto-română
Sîmbătă, la Consiliul gene

ral ARLUS, a avut loc sem
narea Planului de colaborare 
pe anul 1966 dintre Asocia
ția română pentru legături de 
prietenie cu U.R.S.S. și Aso
ciația de prietenie Sovieto-ro
mână, din cadrul Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de prietenie 
și legături culturale cu țările 
străine.

Planul a fost semnat de 
Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului Ge
neral ARLUS, și E. I. Afa
nasenko, președintele Asocia
ției de prietenie sovieto-ro
mână.

La semnare au luat parte 
Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Jean 
Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, Ion Mo- 
raru vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, membri 
ai Consiliului general 
ARLUS.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri 
ai Ambasadei, precum și 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-româ
nă, sosită în țară cu acest 
prilej.

După semnare, Marin Flo
rea Ionescu și E. I. Afana
senko au rostit cuvîntări.

★
în timpul șederii în țară, 

delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română a vizi
tat întreprinderi, unități agri
cole și instituții culturale din 
București și din regiunile 
Ploiești și Brașov.

E. I. Afanasenko, conducă
torul delegației, a fost primit
de Ștefan Bălan, ministrul
învățămîntului, și de Ilie
Murgulescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste
România.

(Agerpres)

RĂSCOALA — cinemascop — 
(completare Țara Hațegului).

rulează la Patria (orele 9|
11.15) 13,45> 16,15) 18,45)
21.15) .

A FOST CÎNDVA HOȚ — 
rulează la București (orele 
8,30) 11) 13,30; 16; 18,30)
21), 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
rulează la Republica (orele 
9; 11) 13; 15i 17; 19; 21,15). 

BEATA — Pîrvu Mutu-Zu- 
gravul

rulează le Bxcelslor (orele 
9,45; 12) 14,15) 18,30) 18,45; 
21).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30i 11) 13,30) 16; 18,30; 
21), Festival (orele 8,45,
11.15) 13,45) 18,15» 18,45;
21.15) .

MIZERABILII — (seriile I și* 
n-a) —■ Chariot ucenic.

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

Aspect de lucru din secția de geografie economicii a Institutului de geologie-geografie al 
Academiei Republicii Socialiste România.

Foto : AGERPRES

PRIVIRE ÎN „OGLINDA*
COMISIEI SOCIALE

Cu prilejul 

aniversarii 

„ Vieții Românești"

La Iași, a avut loc sîmbătă 
o șezătoare literară organi
zată de redacția revistei „Via
ța Românească" cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la a- 
pariția primului său număr. 
Manifestarea s-a desfășurat în 
aula „Mihai Eminescu" a U- 
niversității „Al. I. Cuza".

Au participat scriitori, oa
meni de știință, artă și cul
tură, cadre didactice din în
vățământul superior și mediu, 
studenți și un numeros pu
blic.

Au evocat activitatea desfă
șurată de revista „Viata Ro
mânească" și au citit din lu
crările lor Demostene Botez, 
Șerban Cioculescu, George 
Ivașcu, Aurel Baranga, M. Se- 
vastos, Ștefan August Doinașu, 
redactori și colaboratori ai 
revistei.

(Agerpres)

RECENSĂMÎNTUL

O
rașele și satele de 
pe intreg terito
riul patriei noastre 
sînt străbătute zi
lele acestea de 
zeci de mii de re- 
cenzori, care din 
casă în casă, din 
gospodărie in gos
podărie, completează cu multă 

tragere de inimă și meticulozi
tate formularele de recensă
mint. Prin această muncă uria
șă și plină de migală se recons
tituie treptat tn cifre și litere 
drumul parcurs de poporul 
nostru In ultimul deceniu. In- 
eu nu nat de victoria deplină și 
definitivă a socialismului In 
țara noastră.

Tot mal mulți cetățeni eu 
pregătire medie și superioară, 
mai multe cadre tehnice eu 
Înaltă calificare tn industrie și 
agricultură, noi ocupații, necu
noscute înainte. locuințe mal 
multe, mai confortabile, un ni
vel de trai tot mai ridicat — 
lată cîteva din bucuriile zilelor

noastre, declarate cu mindrie 
de cetățenii recenzați.

Știrile care ne parvin din re
giunile țării despre modul cum 
se desfășoară acțiunea de re- 
censămint ne incunoștiințează 
că in primele 4 zile, din cele 8 
prevăzute pentru această ac
țiune, au fost Înscrise in for
mularele de recensămint peste 
14 milioane persoane și peste 
4 milioane locuințe, ceea ce 
reprezintă circa trei sferturi 
din populația țării și din numă
rul locuințelor. Prevederile gra
ficelor zilnice de desfășurare a 
acțiunii de recensămint au fost 
depășite.

Populația colaborează strins 
cu recenzoril, sprijinindu-i in 
munca lor. Cetățenii ce urmea
ză să fie recenzați se pregătesc 
eu mult simt de răspundere 
pentru declarațiile ce le vor da. 
așteaptă pe recenzori In ziua 
și la ora fixată de comun acord 
cu ocazia vizitei preliminare. 
ffief care, din diferite motive, 
trebuie să plece in altă locali
tate, anunță organele de recen

sămint pentru a ti înregistrați 
înainte de plecare.

Lucrările recensămlntului se 
desfășoară cu toată intensitatea 
pină in ziua de 22 martie a.c.

Alte răspunsuri 
la întrebările 

cititorilor
1. Cum se înregis

trează persoanele care la 
momentul critic se aflau 
în drum, călătorind cu 
trenul, avionul, vaporul 
sau pe jos ?

Persoanele care la momentul 
critic, adică la ora „0“ din 
noaptea de 14 spre 15 martie 
a.c. se aflau pe drum, plecate 
de la domiciliu pentru o scur
tă perioadă de timp în alte lo
calități, se înregistrează în lo
calitățile în care ajung ca 
temporar prezente, iar la do
miciliu ca temporar absente.

Persoanele care la momentul 
critic se aflau pe drum venind 
spre domiciliul lor, se înregis

trează ca prezente în gospo
dăria din care fac parte, deși 
în noaptea de 14 spre 15 mar
tie a.c. ora „O“ nu se găseau 
prezente în această gospodă
rie.

2. Cum se înregistrea
ză persoanele care la 
momentul critic erau 
plecate de acasă fiind la 
lucru în schimbul de 
noapte, de gardă, la spi
tal etc. 1

Persoanele care în noaptea 
de 14 spre 15 martie a.c. erau 
plecate de acasă, în aceeași 
sau în altă localitate, fiind în 
exercițiul funcțiunii, se consi
deră că au fost prezente în 
gospodărie. In această situație 
sînt, de pildă : persoanele care 
la momentul critic se aflau la 
lucru în schimbul de noapte, 
personalul sanitar aflat de 
gardă în unitățile sanitare 
(spitale, sanatorii etc.), perso
nalul din transporturi ferovi
are, rutiere, navale, aeriene, 
aflat la momentul critic în 
tură ; persoanele plecate la 
tîrguri, la vînătoare, la pes
cuit, la moară, la cîmp, la pă
dure.

CINEMATOGRAFE
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; 18,30; 18,45;
21), Flamura (orele 10; 12,30> 
15,30; 18; 20,30).

CE S-A IMTIMPLAT CU 
BABY JANE ?

rulează la Central orele 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). 

EXPRESUL PARIS—MUN-
CHEN — Scoarțe populare

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

PINGUINUL — Vizita condu-

cătorilor de partid și de stat 
in regiunea Crișana — Plasma 

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,30), 
Gloria orele 10, 12,15; 16;
18,15; 20,30).

Secretul trecutului — Pictorul 
din Praga — în costum de 
scafandru — Deasupra pămîn- 
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 NtlRN- 
BERG — ambele serii

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; 12,30i 15,30: 
18, 20.30).

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

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 21),
20,45), Tomis (orele 9,15) 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Melodia (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

DEPĂȘIREA — Și *enm~ 
puțină gimnMiM

rulează la Flacăra (orele
13. 15.30, 18 . 20.30). Drumul 
Săr)> lorele 15; 17 30 : 20).

Cadru din filmul 
.V<hMb* Voalai*

prin căminele și cantineleAm făcut o vizită de cîteva 
studențești din Iași. Ne-am I 
aprovizionate cantinele, de calitatea mesei, 
deservire a studenților ; 
măsură sînt asigurate confortul, 
— mai ales că în acest scop s-au investit însemnate sume de 
bani. Am constatat, am notat — apoi părerile noastre le-am 
verificat prin confruntare cu părerile studenților... De fapt, ne 
interesa cum lucrează comisiile sociale ale asociației studen
ților, modul în care este organizat — în centrul universitar 
Iași — controlul obștesc în cămine șl cantine. Și era firesc să 
începem prin a privi in „oglinda" activității acestor comisii 
felul in care sint gospodărite căminele și cantinele.

>1 
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Iam contribu: 
deficiențelor

I* OVIDIU 
președinteleI e:z=i: '

■ despre

I 
I 
I

i zile 
interesat de modul în care sînt 

de condițiile de 
în cămine am vrut să vedem in ce 

curățenia, ambianța plăcută

în

cantină, studenții de serviciu 
de la cantină ; coordonarea și 
îndrumarea revine comisiei 
sociale a Consiliului U.A.S. 
din Universitate.

La Consiliul U.A.S. din cen
trul universitar Iași am stat 
de vorbă cu tovarășul dr. 
DUMITRU LĂCĂTUȘU — 
șeful comisiei sociale. L-am 
rugat să ne sprijine
organizarea unei discuții cu 
tema : „Controlul obștesc în 
cămine și cantine". Ne-a 
promis că a doua zi va 
invita la sediul Consiliului 
U.A.S. din centrul universitar 
activiști ai comisiilor sociale, 
membri ai comitetelor din că
mine, cantine... Și, într-ade
văr, a doua zi am participat 
la o „masă rotundă" pe tema 
propusă de noi. Dar surpriză : 
toți cei prezenți erau de la... 
Universitate.

Deci, răspunsul l-am 
răsfoind carnetul de 
nări...

Universitatea „Al. I. 
„Căminele strălucesc 
rățenie. Un student ne 
că „e o plăcere să locuiești în 
asemenea cămine: confortul 
și curățenia din camere îmbie 
la studiu". Confortul și cură
țenia și-au semnalat prezența 
și la cantine. Studenții sînt 
foarte mulțumiți de calitatea 
mesei. Cantina nr. 1 deține de 
patru luni steagul de cantină 
fruntașă pe centrul universi
tar. De asemenea, căminul 
nr. 5 a cîștigat de două ori 
consecutiv titlul de cămin 
fruntaș pe țară ; s-au acordat 
numeroase premii : 200 de
locuri într-o excursie, două 
televizoare, două aparate de 
radio, un magnetofon".

Să-i rugăm, așadar, pe cei 
prezenți să ne împărtășească 
din experiența lor.

aflat 
însem-

Cuza". 
de di
spunea

• VASILE POP — șeful co
misiei sociale a Consiliului 
U.A.S. din Universitate :

— In mare parte, lucrurile 
frumoase pe care le-ați întîl- 
nit în căminele și cantinele 
noastre se datoresc faptului 
că personalul administrativ 
muncește cu tragere de inimă. 
Dar și noi — activiștii asocia
ției studențești din Universitate 
— ne putem mîndri că prin- 
tr-un control obștesc perma
nent, efectuat zi de zi (nu cre
dem în eficiența controlului 
efectuat o dată pe săptămînă 
sau o dată la două săptămîni) 

contribuit la semnalarea 
• și înlăturarea lor.

OVIDIU PRICUP — vice- 
i comitetului stu

dențesc al cantinei nr. 1 :
Tovarășul Pop vorbea 

! un control obștesc per
manent, efectuat zi de zi ; 
n-am vrea să se creadă că în 
universitate s-a alcătuit un 
colectiv care controlează în 
fiecare zi linele și canti
nele. Ar fi greu, ar fi impo
sibil. Este vorba de controlul 
permanent efectuat prin : co
misiile sociale care lucrează 
la nivelul facultăților, comit.e- 

| tele de cămin, comitetele de

• VASILE POP — șeful co
misiei sociale :

— Avem, într-adevăr, stu- 
denți foarte activi în comite
tele de cantină și în comite
tele de cămin. Prin ei sîntem 
foarte bine informați de situa
ția din cămine și cantine. 
Cred însă că un lucru foarte 
important este instruirea aces
tora, precizarea sarcinilor ce 
le revin : uneori am organizat 
și ședințe de instructaj ; de 
cele mai multe ori insa am 
folosit schimbul de experiență 
între comitetele de cămin și 
de cantină.

• DORINA NÂFORNIȚA — 
activistă a comisiei sociale :

— Mai este însă ceva foarte 
important : conducerea Uni
versității, conducerea admi
nistrativă iau măsuri urgente 
și eficiente pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate de cei 
care efectuează controlul ob
ștesc.

*
Răsfoim tn continuare car

netul de însemnări...
Cantina „Codrescu" a Insti

tutului politehnic: „Calitatea 
mesei lasă de dorit. Rațiile nu 
sînt regulamentare, 
dorit și calitatea 
Nu găsim studenții 
ciu ; de asemenea, 
nici un membru al 
lui de cantină" (28 
1965). „Tacîmurile 
bine spălate ; grăsimea de pe 
mese își lasă din nou ampren
tele pe haine. S-a luat o mă
sură nouă ; studenții stau de 
trei ori la rînd (? I) Primul 
rînd se formează afară ; acea
sta deoarece la intrare au fost 
mobilizați doi salariați ai can
tinei : unul împarte tacîmuri 
— în schimbul unei fise pe 
care fiecare student a pri
mit-o de la serviciul social, 
altul ștampilează bonul de 
masă. (Ni se explică impor
tanța „măsurii" : ca să nu vină 
aici și studenți de la alte can
tine, un salariat verifică de 
trei ori pe zi — la intrarea în 
cantină — fiecare cartelă, care 
are indicat pe coperta a 3-a 
cantina unde este valabilă, și 
ștampilează bonul de masă. Ne 
întrebăm : nu era mai simplu 
ca pe fiecare bon — așa cum 
se face în toate centrele uni
versitare ale țării — să se fi 
tipărit două cuvinte în plus : 
Cantina „Codresu" ?) Al doilea 
rînd se formează la ghișeul 
unde se servește mîncarea. Iar 
al treilea, Ia ieșirea din can
tină — unde un alt salariat 
este mobilizat pentru a primi 
tacîmurile și a restitui, fiecă
rui student, fisa". (2 martie 
1965).

Lasă de 
deservirii, 
de servi- 
nu găsim 
comitetu- 
februarie 
nu sînt

...Șl la Universitate șl la 
Institutul medico-farmaceutic, 
și la Institutul agronomic 
ne-am convins că acolo unde 
asociația studenților organi
zează un control obștesc per
manent și eficient, stabilind 
o colaborare strînsă cu tova
rășii din conducerea admini
strativă a institutului, defi
ciențele, chiar dacă apar, sînt 
semnalate și înlăturate la 
timp. Cum stau însă lucrurile 
la Institutul politehnic ?

• Conf. univ. AUREL MAR- 
CHIȘ — prorector al institu
tului :

— Din punct de vedere teo
retic lucrurile stau bine : to
varășii din Consiliul U.A.S. 
au organizat controlul obștesc 
în cămine și cantine ; de fapt, 
au trasat în această privință 
sarcini concrete. Mecanismul 
șchioapătă însă cînd se trece 
la aplicarea în practică a mă
surilor luate, pentru că unii 
dintre activiștii asociației dau 
dovadă de formalism în mun
ca lor.

• EUGEN PETRESCU — di
rector administrativ al Institu
tului politehnic :

- N-am auzit că asociația 
studenților ar efectua un con
trol obștesc în cămine și can
tine. De fapt, pe șeful comi
siei sociale, care ar trebui să 
fie sufletul unei asemenea 
acțiuni, nici măcar nu-1 cu
nosc ; n-a intrat niciodată în 
biroul meu.

• Ing. CONSTANTIN CIS- 
MARU — șeful comisiei sociale 
a Consiliului U.A.S. din Insti
tutul politehnic :

— Directorul administrativ 
mă cunoaște ; e adevărat, nu 
știe că sînt șeful comisiei so
ciale. Problemele comisiei le 
discut cu șeful serviciului 
social.

N-am înțeles dacă — în vi
ziunea tovarășului Cismaru — 
„problemele comisiei" sînt și 
problemele studenților. Dacă 
da, atunci ar fi trebuit să le 
discute în primul rînd cu di
rectorul administrativ. Mai 
ales că ideea celor trei cozi 
de la cantina „Codrescu" este 
a tovarășului director Eugen 
Petrescu. Dar avem motive să 
credem că problemele studen
ților stau prea puțin în aten
ția comisiei sociale a Consi
liului U.A.S. din Institutul po
litehnic. Altfel, la cantina „Co
drescu" — unde administra
torul Mihai Popa nu ține sea
ma de dorințele și sugestiile 
studenților — am fi întîlnit 
un comitet de cantină activ, 
(celui de acum nu i se simte 
nici măcar prezența).

★
Consiliul U.A.S. din centrul 

universitar Iași va trebui să 
depună eforturi pentru activi
zarea comisiei sociale de la 
Politehnică. Poate că activiș
tii centrului universitar, cu 
prilejul „supracontrolului" e- 
fectuat în cămine și cantine 
(am fost de patru ori la ‘can
tina „Codrescu" și de fiecare 
dată am găsit acolo, stînd de 
vorbă cu studenții, dînd su
gestii administratorului, cîte 
un activist al comisiei sociale 
a centrului universitar) ar tre
bui să-i antreneze în aseme
nea acțiuni și pe activiștii co
misiei sociale a institutului.

ADRIAN VASILESCU

TELEVIZIUNE
8,30 Ora exactă. Cum . a ti 

vremea, astăzi? 8,32 Rețeta gos
podinei. 8,50 Gurs de croitorie, 
9,00 Emisiune pentru copil și 
tineretul școlar. 10,30 Emisiune 
pentru sate. 13,00 Studioul ,A'. 
1M0 Telejurnalul de seară.

DUMINICĂ 20 MARTIE

19,15 Soliști de muzică populară 
premiați la concursurile „Dialog 
la distanță'. 19,45 Desene ani
mate. 20,00 Memoria caselor i 
Familia Goleștllor. 20,30 Estra
de preal***- fcdta «peoteaolul

„Omul zăpezilor* de la Teatrul 
Satirio-Muzical „Gonștantin Tă- 
nase'). 20,50 „Adam șl Eva în 
Fiat-hux“. 21,02 Film > Gîntă și 
dansează Gene Keily. 21,55 Te
lejurnalul de șoapte. 22,05 Te- 
lesport. 22,35 închiderea emi
siunii.



Socialismul a deschis tineretului nostru perspectivele afirmării j 
| elanului și entuziasmului său, i-a creat condiții optime de dezvoltare j 
| multilaterală. Fără îndoială că tineretul va răspunde și în viitor acestor j 
| condiții printr-o muncă perseverentă de pregătire și lărgire a orizontului
i 
J de cunoștințe, prin participarea activă, alături de întregul popor, la

opera de desăvîrșire a construcției socialiste".

(NICOLAE CEAUȘESCU : Raport la cel de al IX-lea Congres

al Partidului Comunist Român)

L„. «___ __   __ ____ ___ „ _    ___ ___ .   ___ _<

PĂMINTUL, 

APA Șl SOARELE
TINEREJIi NOASTRE

Priviți aceste buchete 
de fiori, pe care le 
vedeți în brațele unor 

tineri de 17—18 ani, cu fi
zionomii de învingători. 
Cine sint aceștia? încotro 
pășesc, surîzînd ? Cine și 
pentru ce îi sărbătorește 1 
Iată răspunsurile :

Sînt tineri absolvenți de 
școli. în clipa în care obiec
tivul fotografic s-a oprit a- 
supra lor, ei intră pe por
țile uzinelor în care își vor 
începe viața productivă. 
Poporul este acela care le-a 
dăruit o zi de neșters, pen
tru că, de astăzi, învățătu
ra pe care ei au acumulat-o 
începe să făurească valori i 
și pentru că toți sînt aștep
tați cu nerăbdare, dragoste 
și încredere ; și pentru că 
toți fac parte din armata 
uriașă a muncii tinere — 
numai intre 1960—1965 au 
Intrat pe porțile uzinelor, 
institufiilor, în toate com
partimentele economiei șl 
culturii naționale peste 
383 000 tehnicieni și munci
tori calificați și peste 77 700 
specialiști. Dragostea și în
crederea cu care sînt încon
jurați au dat miraculoase 
imbolduri creșterii și for
mării învingătorilor, sărbă
toriților de azi. Victorioși 
după prima lor bătălie cîști- 
gată — calificarea — ei in
tră îh viață sub curcubeul 
speranței, sub arcul de tri
umf al certitudinii I în anii 
cincinalului vor fi și maf 
multi, mereu mai multi, ve
nind din licee industriale, 
agricole, economice, peda
gogice, — 130 000 de cadre 
— din școli profesionale — 
peste 310 000 muncitori da- 
lificafi. România Socialistă 
li așteaptă cu fiori.

N

decît 
un 

lipsea 
mijloa- 
lipsea

alte 
Al- 
alt- 
din

e putem imagina tinerețea în cele mai dife
rite ipostaze, dar întotdeauna presupunem, 
neapărat, un element comun: creșterea, evo
luția, dezvoltarea spre o maximă înflorire și 
rodnicie. Vorbind despre uriașa forță germi
nativă a tinereții avem mereu în vedere a- 
ceastă capacitate care o înrudește cu virtu- 
țiile sămînței de grîu, bunăoară. Sădită în 
pămîntul bogat în substanțe nutritive, avînd

belșug de apă, mîngîiată, de cum dă tulpina, de razele soa
relui, și primind îngrijirile care îi lasă mereu spațiul, lumina 
și hrana necesară, planta crește, se maturizează. Urmind o 
aproximativă paralelă, tinerețea găsește și ea împlinirea 
mulțumită condițiilor create de societate.

Partidul, orînduirea socialistă, au dat tinerilor din țara

noastră tot ce face tinerețea mai frumoasă și mai plină de 
farmec. Avem tot ce ne trebuie pentru dezvoltarea și îm
plinirea personalității noastre, avem un uriaș cîmp de afir
mare a aptitudinilor și talentelor noastre în slujba idealului 
nobil al înfloririi patriei. Iar dacă toate acestea ne sint asi
gurate în prezent, cu o privire clarvăzătoare și calculul lu
cid al inginerului, Congresul al IX-lea al P.C.R. a desenat 
în ansamblu și în amănunt proiecte cutezătoare pe care anul 
1970 le va vedea înfăptuite.

In tot ce se înfăptuiește jur-imprejurul nostrn astăzi, prin 
grija partidului, în perspectivele minunate, largi, vedem 
condițiile optime pregătite unei tinereți fertile. Dar să zăbo
vim puțin asupra cîtorva elemente, care aparțin naturii 
socialismului și numai ei.

• Ja 1965 ■ 1966 in iaM’Cte ioate 
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cufdunlă in inwiănwil

Pamintui, apa, soarele tinereți! noastre, mediul 
care creștem și ne formăm, devenind din germeni 
potențiali, lanuri gata de cules... Metafora c infinit mai 
amplă. Căci, dacă stăm să le ascultăm cu adevărat, ci
frele, datele realității socialiste sint armonii poemati
ce. învățămîntul general obligatoriu de 8 ani a fost 
generalizat ; pe toate treptele invățămintul este com
plet gratuit; numai în perioada I860—1965 școlarii au 
pătruns pentru prima dată în 26 000 săli noi de clasă ; 
între aceiași ani, căminele studențești nou construite 
cu o capacitate de 25 400 locuri au dat atîtor studenți 
nu o casă, ci ceva mai apropiat noțiunii de palat ; și 
statul socialist, departe de a spune „de-ajuns“, privește 
atent viitorul, cu necesitățile lui, alocă peste 3,5 miliar
de lei dezvoltării bazei materiale a învățămîntului în 
cincinal, prevede că între 1965—1970, în cele 15 
regiuni unde funcționează centre universitare, vor ab
solvi institutele de învățămînt superior alți 110 000 de 
ingineri, economiști, profesori, medici și alți specialiști. 
Și ia măsuri să le deschidă drumul amfiteatrelor, bi
bliotecilor, laboratoarelor... Iată, densă, compactă, isto
ria școlii românești contemporane. Tinereții, vegetație 
uimitoare, nu-i lipsește nimic ca să se împlinească ; 
seva, lumina vine la timp și din belșug.Conform hotarzrz- 

lor stabilite de Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R., începînd din 
actualul an școlar 
s-a extins gratuita
tea manualelor șco
lare la toți elevii din 
școala obligatorie de 
cultură generală și 
din licee. Valoarea 
acestui minunat dar 
se ridică la suma de 
130 000 000 lei. Pen
tru acești elevi s-au 
editat în anul 1965— 
1966 432 titluri de 
manuale, intr-un ti
raj de peste 24 mili
oane exemplare.

f tineretului j-Q-—

încotro pleacă trenul ? Judecind după schiuri, după hanorace și cipilici — la munte. Dar voio
șia călătorilor ar ii fost aceeași și dacă direcția ar fi fost litoralul, spre altă tabără de odih
nă, cu alt decor, reclamind altă garderobă și alte ustensile — bunăoară, sandalele romane șl 
saltelele de cauciuc. Vacantă 1 Pentru mii și mii de elevi și student! cuvlntul a devenit 
sinonim cu tabăra, unde destinderea are drept permanent de cetățenie, intre două epoci de 
laborioasă strădanie. Accesul Ia ozonul pădurii de rășinoase și la ultravioletele marine e 
planificat și asigurat de stat, an de an și in cresclnde proporții de masă : in 1965 și-au pe
trecut concediul în stațiunile balneo-climaterice peste 720 000 persoane, cu 35 la sută mal 

•mult decît in 1959.

Dreptul la timp ! — spune un poet tînăr, înțelegind prin aceasta integrarea personali
tății noastre în istorie, afirmarea valorii umane în coordonatele societății. Dreptul la 
timp, drepturile pur și simplu sînt bucurii inalienabile ale tinereții, ca și ale tuturor 
celor ce muncesc în societatea noastră socia listă. Să-și exercite drepturile politice, să 
aleagă de la 18 ani, să poată fi ales de la 23 ani. în Marea Adunare Națională, în sfaturile 
populare unde efectiv mii de tineri gospodă resc interesele obștești; să-și unească ener
giile clocotitoare în organizația Uniunii Tineretului Comunist, alături de peste 2 200 000 
de tovarăși și prieteni — o forță; să editeze o presă de tineret totalizînd un tiraj mediu 
lunar de peste 12 000 000 exemplare și să scrie, afirmîndu-și opinia, în aceste tribune 
de dezbatere ale problemelor politice, sociale, educative, cultural-artistice, iată timpul 
nostru, iată dreptul Ia timp. Tinerețea îl folosește din plin.

Spui tinerețe 
înțelegi, între atîtea 
echivalente, și sport, 
tădată însă nu era 
ceva pentru multi 
părinții noștri la vîrsta 
noastră de acum, 
înecate in regret: 
dor, o aspirație ; 
timpul, lipseau 
cele materiale, 
sprijinul, stimulentul. 
Azi: 10 973 asociații și 
47 cluburi sportive, gaz
de primitoare și bogate, 
țin porțile deschise pen
tru cei dornici să-și că
lească trupul în exerciții 
nu mai prejos decit a- 
celea care le dau suple
țea spiritului. Numă
rul purtătorilor insignei 
de polisportiv a ajuns la 
925 000. Unde cresc și 
se formează aceste si
luete armonioase, demne 
de dalta unui nou Praxi
teles ? Acolo 
s-a pregătit 
lansare; sute 
baze sportive s-au con
struit între 1960-1965, în
tre care stadioanele din 
Timișoara, Pitești, Galați, 
Iași. Iar cincinalul în 
curs va mări considerabil 
capacitatea bazei mate
riale a sportului româ
nesc.

Sculptori, pregătiți-vă 
marmura 1

unde li
rampa de
î de noi



of- ™ (SPORT)
DIN NOU FOTBAL Succese

Iată-ne din nou îndreptîndu-ne- 
spre largile tribune ale stadioane
lor, locul unde-și dau randez-vouș, 
la ore exacte, zeci de mii de spec
tatori ; locul unde cunoștințele ca 
și disputele se înfiripă repede ; lo
cul unde se discută un singur su
biect î în fine, locul bucuriilor și 
necazurilor noastre.

Așadar fotbalul reîncepe iarăși. 
Ne luăm cu noi emoțiile și speran
țele și ne căutăm în tribune un Ioc 
cît mai bun. Intră în funcțiune le
gea probabilității care joacă atî- 
tea „feste" spectatorilor. Pentru 
început nu sîntem nici prea pesi
miști dar nici prea optimiști (lipsa 
de optimism vine, se pare, și de la 
„șaisprezecimile" cupei). în orice 
caz, acum, la bătaia gongului se 
pot formula cîteva deziderate pen
tru jucători, antrenori, arbitri și 
spectatori.

Normal, au întiietate... răsfățații 
sezonului. De la ei așteptăm me
ciuri de fotbal-spectacol, așa cum,

îii unele împrejurări au știut să ne 
ofere. Mult trîmbițatul 
dern" să depășească, 
faza de deziderat și să 
realitate vizibilă. Să

„joc ma
in sfîrșit, 
devină o 

declarăm 
război învechite-i formule : „opreș
te mingea, uită-te-n jur și pasează". 
Pase, artificii de tehnică, în sensul 
bun al cuvîntului, din mare viteză. 
Aceasta-i fotbalul modern. (Aminti
ți-vă de Eusebio de Corso, de Jair 
sau Suarez). Sînt locuri vacante 
pentru jucătorii care doresc să pri
mească consacrarea pe plan euro
pean sau mondial. Confruntările, 
din acest sezon, cu 4 dintre cele 
mai puternice echipe finaliste ale 
Campionatului mondial de fotbal 
(Ungaria, R. F. Germană, Uruguay 
și Portugalia) le oferă această po
sibilitate. Firește, lupta pentru a 
ocupa un loc în reprezentativă se 
anunță aprigă și ea începe încă de 
la primul meci al returului.

Așteptăm să bată la „porțile 
consacrării", să reîmprospăteze

fondul republican de jucători, noi 
contingente de tineri. Dar să ne-o 
demonstreze mai întîi calificindu- 
se pentru turneul final U.E.F.A. 
Și, la Belgrad, să nu „se bată" 
pentru un loc oarecare, ci pentru 
cel care aduce onoruri supreme.

Antrenorii ? Să creeze valori in
dividuale și echipe valoroase, 
se hotărască odată la formule 
ginale dar și elastice de joc 
funcție de jucătorii pe care-i 
să valorifice experiența acumulată 
in confruntările internaționale și 
să țină pasul cu tot ce e nou în 
materie. Se fac eforturi generale 
pentru specializare. De ce nu le-ar 
face și antrenorii ? însă nu trebuie 
să uite că ei sînt și educatori și 
pedagogi. Să stimuleze la jucători 
lupta dreaptă, sportivă și nu 
mijloacele rudimentare pentru a 
avea ciștig de cauză, Nu vom spu
ne un lucru nou și nici nu greșim 
dacă afirmăm că la reușita 
spectacol fotbalistic una

să 
ori-

în 
au,

unui 
dintre

4 interviuri

înaintea loviturii

de începere

contribuții e chemat s-o dea arbi
trul. Am văzut destui arbitri aplau
dați la scenă deschisă. Să cucerim 
simpatia spectatorilor și nu opro
biul lor. Coordonatele unei aseme
nea perspective ? Justețe, hotărire, 
și promptitudine în dictarea deci
ziilor, evitarea echivocurilor, a 
lipsei de concordanță între cei trei 
arbitri. Și încă ceva, care netezește 
drumul spre prestigiu : probitate 
și răspundere profesională. E gol, 
nu-i gol, e fault nu e fault — nu 
mai merge. Cine nu are aceste ca
lități indispensabile...

Publicul, e un lucru știut, poate 
să ajute o echipă în lupta pentru 
victorie. Cu o condiție : să fie se
cundă de secundă alături de ea. 
Amintiți-vă de ,,căldarea cu haos 
și lei", cum e denumit stadionul 
San Siro din Milano. 90 de minute 
această tribună arde. Și inimile ju
cătorilor ard să ofere spectatorilor 
ceea ce doresc ei. Cînd un jucător 
este aplaudat se declanșează în el 
acei curenți electrici care-1 deter
mină să repete faza frumoasă, pen
tru care îl aclamă publicul. Tăcerea 
din tribune inhibă jocul. Este ade
vărat că spectatorii se încălzesc cu 
fotbal de calitate și nu cu un joc 
care doar aduce ceva cu fotbalul. 
Dorința publicului de a cîștiga e- 
chipa favorită să se conjuge cu 
exigența față de spectacol și apre
cierea aceluia care în întrecerea 
sportivă e cel mai bun.

în felul acesta, reînceperea se
zonului fotbalistic coincide cu pri
măvara pretimpurie, cu dorințe și 
exigențe sporite. -s

VASILE CĂBULEA

Eirternaționale 
ale sportivilor 

noștri
VOLEI : Dinamo in semifina

lele C.C.E.
In sala de sport Dinamo din Ca

pitală s-a disputat aseară meciul 
retur din sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
volei (masculin) dintre echipele 
Dinamo București și Minior Pernik, 
campioana Bulgariei. învinși cu 
3—1 în primul joc, voleibaliștii 
români și-au luat o binemeritată 
revanșă, obținind victoria cu sco
rul de 3—0 (15—9, 15—4, 15—3).
In urma acestui succes echipa Di
namo București s-a calificat în se
mifinale, 
români în 
Cozonici, 
Derzei.
• In prima semifinală a campio

natelor internaționale de tenis de 
clmp de la Alexandria, Ion Țiriac 
(România) l-a învins cu 6—2, 6—2, 
2—6, 3—6, 6—1 pe Istvăn Gulyas 
(Ungaria). Cu o zi înainte, Gulyas 
îl eliminase pe suedezul Lundquist, 
cîștigătorul turneului international 
de la Cairo.

• în concursul internațional de 
scrimă de la Minsk, echipa femini
nă de floretă a României a învins 
cu 11—5 echipa Poloniei și cu 10—6 
pe cea a Bulgariei.

• Sîmbătă au continuat 
întrecerile pentru „Cupa 
nilor europeni" la floretă 
lin) pe echipe. Echipa 
București, care face parte 
pa a iii-a, a învins cu 12—4 pe 
Lugi (Suedia) și cu 9—6 pe R.C.F. 
Paris.

Cei mai buni jucători 
meciul de ieri au lost 
Schreiber, Tîrlici și

la Paris 
campio- 
(mascu- 
Steaua 

din gru-

lonescu
Meciul de antrenament, pe 

care echipa Rapid îl cîștigase 
în fața partenerului de joc — 
echipa Șantierului naval Olte-

rile ne-au pus probleme de 
luptă și efort, de rezistență.

— Ce țeluri urmărește echi
pa și... jucătorul lonescu ?

— Să cîștigăm, 
campionatul. Să nu ne mai 
„înecăm" la mal. Dorim 
toții să facem jocuri frumoase, 
de o ridicată valoare tehnică 
și echipa noastră să dea na
ționalei cei mai mulți jucători 
iar eu să devin, pentru a 
doua oară, golgeterul campio
natului.

în sfîrșit

cu

nița, se terminase. „Putu" (a- 
lias Ion lonescu) marcase trei 
goluri, însă nu se putea afir
ma. că jucase în plenitudinea 
forțelor lui.

— Cum te-ai pregătit pen- 
,. tru bătălia returului ?

— C.u (fistulă- sîrguință. 
Nu-s în formă maximă, dar 
randamentul meu in jocul de 
ansâmblu aT echipei începe să 
crească.

— Cum au decurs pregăti
rile echipei ?

— In condiții 
făcut exces, ca 
să nu „cădem" 
campionatului, 
intrarea 
namerit 
meci la

— Un

vestiarul stadionului 
Petrolul un grup de copii 
(pitici) după antrenamentul 
care-l avuseseră sorbeau, la
comi, lapte cald din niște căni 
smălțuite (Ce bine ar fi ca și 
cei mari să consume numai 
asemenea băuturi). Au trecut 
și alți fotbaliști de la Petrolul 
pe

— Acum la 
pionatului, ce 
despre echipa

— Am dori 
porterilor noștri, și spectatori
lor în general, mai mult fot
bal de calitate. In această 
scurtă „vacanță" s-a insistat 
în mod deosebit pe înlătura
rea unor greșeli în apărare și 
asupra eficienței atacului. Cu 
toate că în tur echipa a mers 
în general bine, antrenorii 
noștri au sesizat aceste nea
junsuri și au insistat la antre
namente asupra lor.

— Se vorbește tot mai des 
despre cuplul Dridea-Badea. 
Faceți pregătire specială în 
perfecționarea acestuia ?

— Fotbalul se joacă în „un
sprezece" și nu în doi! Ne 
pregătim pentru a ne înțelege 
cît mai bine. Jucăm împreună 

cunoaștem 
nu încă...

reluarea
ne puteți 
Petrolul ?
să oferim su-

cam- 
spune

tivă. Care ar fi cauza, explica
ția ? Socotesc că lucrul insu
ficient cu balonul. Echipa este 
neomogenă datorită nerodă-rii 
elementelor tinere introduse.

— Ai vreo obiecție 
pire la introducerea 
formație ?

— Hotărît nu. Dar

cu pri- 
lor în

bune. Nu s-a 
altă dată, ca 
spre sfîrșitul 

Am așteptat 
în formă de la antre- 
la antrenament, de la 
meci.
pronostic pentru pri

ma confruntare ?
— La Craiova în cel mai 

rău caz egalitate. N-avem i 
. voie să pierdem cu .toate că 
avem două indisponibilități 
în echipă: Năsturescu și 
Kraus. Sperăm ca juniorul 
Adrian Popescu sa se achite 
bine de sarcini 
dreaptă.

— Cum merge „cuplul" Io- 
nescu-Dumitriu...

— Bine. Se sudează.
— Ce v-a oferit - turneul 

peste hotare.
. — A fost foarte util. Jocu-

lingă ei, dar copiii și-au vă-

Și

pe extrema

PE SCURT
• Astăzi, pe programul l, între 

orele 13,05 și 13,30, stafiile noastre 
de radio vor transmite aspecte de 
la întîlnirea de rugbi Steaua — 
Dinamo și de la meciul masculin 
de baschet Dinamo București — 
Farul Constanța.

Tot pe programul 1, intre orele 
15,30 și 18,15, amatorii de sport 
vor putea asculta emisiunea „Sport 
și Muzică", în cadrul căreia se 
vor transmite aspecte și comentarii 

/ de la toate întîlnirile de fotbal din 
cadrul categoriei A și de la alte 
manifestări importante.

zut de treabă. Cînd a venit 
Dridea, toți l-au salutat cu 
un bună ziua prelungit. Băie
ții îl iubesc pe inginerul Mir
cea Dridea și doresc să ajun
gă ca el.

Așa cum îl cunoaștem pe 
Dridea de pe teren, te aștepți 
să fie ceva mai impulsiv, dar 
modestia lui te .surprinde plă
cut de la primele cuvinte.

— Bănuiesc că nnteți de 
acord că de la sfîrșitul primei 
părți a campionatului catego
riei A, suporterii petroliști își 
tot fac socoteli asupra șai.se- 
lor echipei lor favorite în 
campionatul de fotbal.

— Firește Lupta este acum 
mai aprigă ca niciodată. In ce 
ne privește sperăm să justifi
căm speranțele suporterilor 
noștri. Oricum, în luptă cele 
mai mari șanse le au două 
echipe : Rapid și Petrolul.

(Urmare din pag. I)

firească, deci, grija, atenția

de 6-7 
aproape 
perfect.

— Ce 
tur ?

— Un

ani, ne 
bine dar,

vă doriți pentru re-

loc cît mai sus !
— Și pentru Cupa Româ

niei la fotbal ?
•— E bine să nu alergi după 

doi iepuri.
Am sesizat deci că Petro

lul. aleargă după unul. To
tuși...

cu Bar-

Ivansuc
Aparent retras și reținut, 

înaintașul Științei Cluj este 
totuși un om cu care o con
versație devine repede agre
abilă.

— Ce puteți să ne spuneți 
despre modul în care 
gătit echipa pentru 
campionatului ?

— Antrenamentele 
puternice încă de la 
de la prima ieșire, din 10 ia
nuarie. S-a urmărit în special 
asigurarea unei bune pregă
tiri fizice. In mod special s-au 
făcut crosuri și alergări, exer
ciții de gimnastică, haltere. 
Intre 5 și 16 februarie ne-am 
pregătit la Predeal. Apoi a ur
mat o pregătire specifică de 
campionat. Și meciurile de ve
rificare cu Soda Ocna Mureș 
(1-0), cu Arieșul Turda (3-1), 
echipe din divizia C, cu Dina
mo Bacău (3—1) și Siderurgis- 
tul Galați (1-0). Dar pare-se 
că și acestea și cele jucate 
cînd echipa se afla la Predeal 
au fost de o valoare aproxima-

s-a pre- 
returul

au fost 
început,

bu, Oprea, Țegean și Anca se 
lucrează prea puțin atît pen
tru dobîndirea unei mai bune 
tehnici individuale, cît și pen
tru integrarea lor sub aspec
tul tactic în jocul echipei.

— In afară de aceste nume, 
va mai apare ceva nou la 
Știința Cluj ?

— Nou... nu prea. Este în
cercarea de a se juca perma
nent în sistemul 3-3-4. Dar va 
rămîne numai o încercare. Și 
nu dintre cele mai reușite.

— Pe ce loc crezi că veți 
termina returul ?

— Cam pe la mijlocul cla
samentului. Cel mult locurile 
5 sau 6.

— Renunți la postul care 
te-a consacrat, cel de extremă 
dreaptă?

— De ce nu ? Unui inter- 
coordonator i se cere pe lingă 
clarviziune prin concepția tac
tică și multă, foarte multă 
tehnică individuală. Și acesta 
este un lucru care mi-a plă
cut întotdeauna în mod deo
sebit.

p
Cu extrema dreaptă a na

ționalei de fotbal, Ion Pîrcă-

• Disputat pe stadionul Parc
des Princes din Paris în fata a 
35 000 de spectatori meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele 
Franței și Italiei s-a terminat ia e- 
galitate : 0—0. <

• In cel de-al doilea meci al 
returului finalei „Cupei campioni
lor europeni" la hochei pe gheată, 
disputat la Brno, campioana Ceho
slovaciei „Z. K. L. Brno" a învins 
formafia E. V. Fussen (R. F. Ger
mană) cu scorul de 6—1 (1—0, 
3—0, 2—1). Învingători în toate 
cele patru partide ale finalei, ho- 
cheiștii cehoslovaci au cîștigat e- 
ditia din acest an a „Cupei cam
pionilor europeni".

• In localitatea Bolzano s-a dis- 
: putat meciul international amical

de hochei pe gheată dintre selec
ționatele llaliei și României. Vie- 
tăria a revenit hocheiștllor italieni 
cu scorul 
3—3).

de 10—4 (6—1, 1—0,

campionatului 
programează 

astăzi unuT din derbiurile campio
natului i Dinamo. București — 
Steaua. Jocul se va disputa pe te
renul Progresul la ora 12,00, avînd 
în deschidere, la ora 10,30, partida 
Progresul București — Grivita Ro
șie. In tară sînt programate, io.cu- 

Precizia Săcele — Șliinta
Iași - Știin- 
Consianta —

• Etapa 
republican

a ll-a a 
de rugbi

rile ■
Timișoara , C S.M.S. 
fa Petroșeni Farul 
Rulmentul Bîr/ad.

(Agerpres)

E 
permanentă cu care înconjoară 
partidul tînăra generație, tot ce 
se face pentru a crește și edu
ca un tineret pe măsura aces
tui viitor. în întreaga sa activi
tate partidul s-a ocupat perma
nent de educarea tineretului, a 
dat țel clar mișcării sale revo
luționare, a dezvoltat la tineri 
dragostea față de patrie 
popor, i-a educat în spiritul 
tradițiilor revoluționare de 
luptă. Aceasta își găsește re
flectarea și în Statutul partidu
lui, în care este înscris la loc 
de cinste faptul că educarea 
tinerei generații este o îndato
rire de onoare a întregului 
partid. Prevederea înscrisă în 
Statut exprimă o realitate vie, 
simțită de fiecare tînăr prin 
grija cu care este înconjurat, 
prin condițiile --W-' muncă ' și 
viață tot mai buhe ce îi sînt 
create.

Comitetul regional de partid, 
comitetele orășenești și raiona
le, organizațiile de bază 
toate unitățile 
nență în 
lor viata și munca tineretului, 
veghează 
educării: lui, îndrumă cu grijă 
și exigentă întreaga activitate 
a organelor și oraanizațiilor 
U.T.C. Comuniștii se consideră 
răspunzători de formarea tine
rilor alături de care muncesc, 
le îndrumă pașii în viată cu 
dragoste și exigentă

Expresie- a grijii deosebite pe 
care o acordă organizațiile de

partid din regiunea Iași con
ducerii și 
nizațiilor
faptul că în momentul de față 
în rîndul acestora își desfă
șoară 
20 000 
du-le 
muncă, 
mulți dintre ei în fruntea or
ganizațiilor U.T.C. Prin întrea
ga lor comportare, prin abne
gația de care dau dovadă în 
traducerea în

îndrumării orga- 
U. T C. este și

activitatea 
de comuniști, 
experiența de 

uteciștii i-au

aproape 
Prețuin- 
viată ți 
ales pe

viață a sarcinilor

promovarea în rîndul tineretu
lui a 
tate.

Pe 
nea 
leagă 
frumoși din viață. Sub condu
cerea partidului, sub îndru
marea lui atentă, Uniunea Ti
neretului Comunist a crescut 
generații de oameni adevărați. 
în U.T.C. ne-am făcut ucenicia 
revoluționară mulți dintre cei 
care astăzi, în diferite domenii

trăsăturilor moralei înain-

noi, de Uniu- 
Comunist ne

mulți din
Tineretului 
amintirea anilor cei mai

Tineretul

din
au în perma- 

centru! atenției

asupra formării si

Muzeul „Antipa" din Capi
tală a primii vizita unui 

grup de elevi timișoreni

f 1 3
! iW -JB?

Lucrările unor Comisii
Informații

ale Marii Adunări Naționale
lab, sau — cum a fost denu
mit de gazetarii sportivi stră
ini „săgeata Carpaților", am 
discutat la marginea terenului 
într-o scurtă pauză a antrena
mentului.

— Cite antrenamente ai fă
cut în perioada de pregătire 
dintre turul și returul cam
pionatului ?

— Peste 50 !
Un răspuns edificator care 

ilustrează seriozitatea cu care 
s-a pregătit extrema naționa
lei noastre. Ceea ce ne dă spe
ranța că atît la echipa sa cît 
și în reprezentativă va juca 
la o valoare ridicată ceea ce, 
fie vorba între noi, nu-i peste 
puterile lui... Ion.

— Cîte goluri ai înscris în 
prima parte a campionatului 
și cîte speri să marchezi în 
retur ?

— Mi-e oarecum jenă să 
spun : 4. In cele 13 etape care 
urmează promit să înscriu cel 
puțin de două ori mai mult.

— Cine crezi că va cîștiga 
campionatul anul acesta ?

— Deși cu acest răspuns 
voi intra în conflict cu rapi- 
diștii, cred că Petrolul va cîș
tiga. titlul.

— Dar voi dinamoviștii, ce 
obiective aveți ?

— In primul rînd să cîști- 
găm „Cupa României", în al 
doilea rînd, să terminăm cam-

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit sîmbătă pe Einar Ger- 
hardsen, parlamentar, fost 
prim-ministru al Norvegiei, 
care face o vizită în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, a fost de față deputatul 
C. Parasehivescu-Bălăceanu, 
precum 
afaceri 
mareei la București, Viggo 
Christensen.

★
amiază, 
Adunări 
Voitec,

In ziua de 19 martie, Comi
siile economico-financiară și 
juridică ale Marii Adunări 
Naționale s-au întrunit în 
ședință comună de lucru, spre 
a examina proiectul de decret 
privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat 
al Geologiei.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Comisiei econo-

mico-financiare. Tovarășul 
Alexandru Codarcea, președin
tele Comitetului Geologic, a 
făcut o expunere asupra pro
iectului de decret.

în urma discuțiilor care au 
avut loc, comisiile au avizat 
favorabil proiectul de decret 
și au înaintat avizul lor Con
siliului de Stat.

(Agerpres)
și însărcinatul cu 
ad-interim al Dane-

Expoziție etnografică
La 

Marii 
Ștefan 
dejun

președintele 
Naționale, 
oferit un 
oaspetelui.

a 
în cinstea

★
Academia Republicii Socia

liste România și Academia 
Națională din Statele Unite 
ale Americii au aprobat Me
morandumul de înțelegere 
privind colaborarea științifică, 
parafat la București în de
cembrie 1965.

Memorandumul de înțelege
re este valabil pe o perioadă 
de 3 ani.

★

Expoziția etnografică des
chisă la Muzeul regional din 
Tg. Mureș, cuprinde costume 
populare românești, maghiare 
și germane, broderii pentru 
decorarea interioarelor și țe
sături de pat din Gurghiu, 
Corund, Ciuc, Cetatea de 
Baltă, Vătava, Band și din 
alte localități cuprinse între

Mureș și Tîrnave. Cele 700 de 
piese ale sale ilustrează fru
musețea acestui gen de artă 
populară de pe aceste melea
guri. Expoziția prezintă tot
odată și evoluția și stilizarea 
acestui gen de artă în decursul 
secolelor.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la moartea lui Ni- 
colae Titulescu, la Craiova, o- 
rașul său natal, a fost organiza
tă o manifestare în cadrul că
reia profesorul Aurelian Goli- 
mas de la Institutul pedagogic 
din localitate a vorbit despre 
„Nicolae Titulescu, eminent di
plomat și om politic român, 
militant pentru apărarea in
dependentei naționale, pentru 
pace și colaborare între po
poare".

★

Universitatea populară Bucu
rești a organizat sîmbătă 
după-amiază, in cadrul ciclu
lui „Realizări tehnice româ
nești de valoare mondială", 
un simpozion pe tema „Traian 
Vuia — 60 de ani de la primul 
zbor cu mijloace proprii de 
bord".

★

Continuitatea frumuseții
(Urinare din pag. I)

t

pionatul pe locul III. In 
mă privește să-mi îmbunătă
țesc jocul ca să justific pre
ferințele antrenorilor de a-mi 
acorda încrederea să joc în 
postul de extremă în națională.

sub conducerea organizațiilor 
de partid, folosind ajutorul a- 
cestora, au datoria să se ocupe 
de educarea politico-ideologică 
a tineretului, să-i ajute în stu
dierea si însușirea politicii par
tidului și statului nostru, în 
formarea unei concepții științi
fice, materialiste despre lume 
și societate, in cunoașterea te
zaurului culturii și artei româ
nești, a tot ce este înaintat și 
progresist in arta și cultura u- 
niversală. Va trebui să răspun

viitorul patriei
partid, comuniștii 
întărirea spiritu-

trasate de 
contribuie la 
lui revoluționar al activității 
organizațiilor U.T.C., la conti
nua ridicare a combativității a 
cestora.

In fata organizațiilor U.T.C. 
stau sarcini deosebit de mari, 
corespunzătoare actualei etape 
de dezvoltare a patriei noas
tre, 
educe 
spiritul 
muncă, 
pentru îndeplinirea îndatoriri- 
rilor profesionale și obștești, al 
devotamentului nețărmurit față 
de patria socialistă și partidul 
comunist, al internaționalismu
lui proletar; să militeze pentru

să 
în 
de

Ele sînt chemate 
tînăra generație 

dragostei față 
al inaltei răspunderi

străduiesc să 
sarcinilor în-

de activitate, se 
fie la înălțimea 
credințate de partid.

Tinerei generații îi sînt pro
prii aspirația spre cultură și 
temeinică pregătire profesiona
lă, dorința de a dărui patriei 
prin muncă entuziastă realizări 
pe măsura condițiilor care îi 
sînt create. De aici decurge 
necesitatea ca tot ceea ce orga
nizăm pentru tineret să răspun
dă mai bine preocupărilor sale 
majore, cerințelor specifice ale 
vîrstei

Tineretului ii este caracteris
tic elanul entuziasmul, dorința 
de a cunoaște de a-și însuși 
tot ceea ce este nou. De aceea, 
organele și organizațiile U.T.C.,

dă în continuare cu și mai mul
tă atenție aspirațiilor tinerilor 
de a-și lărgi orizontul de cu
noștințe profesionale, de a se 
perfecționa continuu in mese
ria aleasă.

Organele
U.T.C. trebuie să manifeste mai 
multă exigență față de modul 
în care se desfășoară viața de 
organizație, să renunțe cu mai 
multă hotărire la o seamă de 
manifestări greoaie Să dăm 
vieții de organizație un caracter 
mult mai apropiat de virsta ti
neretului. să-i ajutăm pe tineri 
cu mai multă pricepere să-și 
trăiască tinerețea așa cum este 
ea. clocotitoare și frumoasă, 
plină de farmec și îndrăzneală.

și organizațiile

Cineaștii noștri au primit din 
partea U.N.E.S.C.O. propunerea să 
realizeze, în coproducție cu acea
stă organizație internațională, un 
film documentar color despre Fes
tivalul artei negre ce se va des
fășura la Dakar în această pri
măvară. Regizorul Virgil Calotes- 
cu și operatorul I. Popescu-Tonciu, 
de la Studioul ,,Alexandru Sahia", 
vor pleca în luna aprilie în Se
negal, pentru a fixa pe peliculă 
importanta manifestare artistică a 
dansului și cîntecului popoarelor 
din Africa.

(Agerpres)

cultural-artistice și

Trebuie să ținem seama în mai 
mare măsură de cerințele spe
cifice pe care le ridică munca 
cu tinerii de vîrste și nivel de 
pregătire diferite, cu preocupări 
multiple, să organizăm o acti
vitate care să răspundă pro
blemelor fiecărei categorii de 
tineri. Pătrunsă de spirit tine
resc, activitatea în rîndurile 
tineretului, trebuie să aibă ca 
rezultat îmbunătățirea muncii 
politice,
sportive pe care o desfășoară 
organizațiile U.T.C. I In activi
tatea organizației, tinerii să gă
sească răspuns la problemele 
care-i interesează, în organizație 
ei să simtă în permanență un 
sprijin și sfătuitor competent și 
apropiat.

Neîndoielnic .Congresul Uni
unii Tineretului Comunist va 
stabili cele mai bune metode și 
mijloace care să dea posibilita
tea organizațiilor U.T.C să-și 
îndeplinească sarcinile mari pe 
care partidul 1 le-a încredințat.

Socialismul a creat tineretu
lui posibilitatea 
afirmare a 
lentului și 
a dragostei 
vîrși fapte 
sale de pînă acum, tineretul dă 
certitudinea că va răspunde și 
în viitor acestor condiții minu
nate de muncă învățătură și 
viață printr-o activitate perse
verentă de pregătire și lărgire 
a orizontului de cunoștințe, prin 
participarea activă, alături de 
întregul popor, la înfăptuirea 
grandiosului program elaborat, 
de cel de-al IX-lea Congres ai 
P.C.R.

I

nelimitată de 
personalității, a ta- 
spiritului inovator, 
și dorinței de a să- 
mari. Prin faptele

apărarea ființei naționale și cul
turii poporului român, opunîn- 
du-se prin toate mijloacele, mă
surilor de intimidare și repre
siune ale poliției, și brutalită
ții sălbatice a formațiunilor de 
șoc, ale studenților fasciști 
înarmați. In alegerile pe facul
tăți, listele studenților demo- 
erați obțineau majoritatea. 
Grevele antifasciste izbindeau. 
Revistele noastre apăreau, re
zistau, Intr-o odaie de mansar
dă, sau la un colț de uliță, co
legul care a primit un bgț de 
hirtie trasă la „multiplicator", 
te poftește, în șoaptă, să te con
formezi : „citește-o și dă-o mai 
departe !"...

îmi aduc bine aminte de ado
lescentul care descoperea, in 
toamna anului 1939. că istoria 
este ceva ce se explică și se 
face fără iluzii metafizice, că 
destinul unei națiuni nu „trans- 
cende", ci se apără și se con
struiește, cu dragoste, cu știin
ță și cu șacriticli, uneori supre
me. Că, pentru asta, tineri mai 
buni ca noi zăceau la Doftana, 
și fete — mai mindre ca fata 
pe care o iubeam — la Mislea 
priveau o floare printre gratii.

Cei care intonau in șoaptă 
Internaționala, erau fruntași pe 
universitate, studenți eminenți 
— in filozofie, economie, litere 
și științe politehnice — stimați 
și de proiesorii lor. A fi „de 
stingă" — cum se spunea pe 
atunci — era sinonim cu a fi 
la curent cu literatura română 
și străină, a scrie in presă a 
citi și vorbi în cel puțin două 
limbi, a frecventa librăriile, ex
pozițiile și concertele, a avea 
un limbai ales și simțul repli
cii prompte. Și a fi informat, la 
zi, cu situația politică, în an
grenajul ei internațional cit 
mai complet.

$i totul era atît de greu I... 
Dormind și mineînd pe apucate, 
refuzind „ajutorul" provocato
rilor poliției, fără bani pentru 
cărți și, mereu dinainte, cu 
spectrul „șomajului intelectual", 
atunci cînd concentrările pen
tru frontul hitlerist nu începu
seră să ne decimeze deabinelea 
sălile de curs și de seminar.

Dar și atunci, și pînă la 23 
august, și după aceea, partidul 
s-a ocupat necontenit. de 
tineretul său studios, de vii-

torii cărturari, ingineri, arhi- 
tecți, scriitori și artiști ai Româ
niei de miine. Grija Partidului 
Comunist Român față de stu
denții uteciști, țață de întregul 
tineret cinstit, cu dragoste de 
țară, s-a manifestat mereu, cu 
calm și Înțelepciune, și genera
ția „anilor negii" a crescut lu
minos, dindu-și contribuțiile 
cunoscute la luptele ultimului 
sfert de veac.

Astfel de tineri, din univer
sități, din fabrici și din armată, 
au ajutat cu multă insufiețire, 
la apariția primei serii a Scîn- 
teii tineretului, organ al C.C. al 
U.T.C., in toamna eliberării Ro
mâniei. Problemele de etică, de 
artă și cultură, constituiau chiar 
de pe atunci — in plin efort 
revoluționar, trăit adesea cu ar- 
mele-n miini — subiectele pre
ferate de dezbatere ale uteciști- 
lor noștri. Corespondențele pri
mite la redacție de pe șantiere
le reconstrucției, de pe front, 
din școli, arătau cit de pro
fund vibra in inimile tinerilor 
noștri, setoși de cultură, uma
nismul socialist, victorios, al 
României in sfîrșit libere. Con
științele se tăureau în grele 
lupte de clasă și o dată cu ele, 
conștiința estetică I

La 18 ani, intelectualul de 
miine al țării se află astăzi in 
posesia unui avantaj incontes
tabil, ca putere de muncă și ca 
nivel politic și cultural, față de 
tinărul provincial care intra, 
famelic, pe porțile universității, 
cu o generație în urmă. Am
ploarea învățământului public, 
valorile artistice și culturale 
ce-i stau la dispoziție, sprijinul 
multilateral al statului, obligă 
tineretul la acest efort de auto- 
desăvirșire, la acest răspuns.

Poporul așteaptă de la tine
retul său studios, de la talen
tul și vrednicia lui, să participe, 
de pe acum, la extinderea pre
ocupărilor sale intelectuale, să 
propage și să aplice principiile 
moralei noastre, în viața sa pu
blică și particulară, să ia parte 
prin tot ce spune, scrie, sau 
creează, la formarea gustului 
estetic și la satisfacerea ce
rințelor de frumos ale semeni
lor, ca un dor nestins al său.

A gîndi și a trăi frumos, în 
definitiv, este, din evul clasic, 
lecția necontenitei tinereți a 
neamurilor.

Succese in întrecerea socialistă
(Urmare din pag. I)

tii Dincă Gheorghe, Petrescu Con
stantin, Penciu Petra. Viitoarele re
colte de fructe de pe meleagurile 
comunei Șomcufa din raionul Baia 
Mare vor purta însemnele dragos
tei cu care tinerii din G.A.S. Sa
tulung le-au îngrijit. Peste 60 000 
de pomi au fost curătați. stropiți 
cu soluții împotriva dăunătorilor, 
iar sectorul pomicol s-a îmbogățit 
prin plantarea unui număr însem-

nat de meri și pruni. O viitoare 
pădure de brad și molid se va 
înălța pe Valea Chioarului ca ur
mare a acțiunii de împădurire or
ganizată de tineri în cinstea Con
gresului U.T.C.

...în viața patriei se simte astfel 
din plin prezența tineretului, cu 
înaltele sale aspirații dar și prin 
dinamica concretă a înfăptuirilor, 
rolul tineretului fiind tot 'mai im
portant în economie și știință, în 
tehnică, în cultură și artă.



ÎN DEZBATERE

PROIECTUL DE STATUT AL U.T.C.
Răspunderile uteciștilor Propuneri, întrebări

Pe tot cuprinsul țării, sute de mii de uteciști dezbat cu inte
res proiectul noului statut al U.T.C., document de mare însem
nătate pentru viața organizației noastre. Sintetizind experiența 
acumulată de Uniunea Tineretului Comunist, sub conducerea 
partidului, dezbaterile oieră un cadru propice manifestării spi
ritului de inițiativă,, propunerilor creatoare făcute de numeroși 
tineri privind ridicarea întregii activități a organizației pe o 
treaptă corespunzătoare sarcinilor pe care partidul le-a pus 
în fața întregului popor.

Nenumărate corespondențe sosesc pe adresa ziarului, con- 
semnind participarea largă a tineretului la dezbateri. Redăm 
mai jos cîteva dintre acestea.

• Raionul Ilia
— Proiectul de Statut oglin

dește cu claritate adîncile 
transformări survenite în viața 
și activitatea tineretului nos
tru în anii de impetuoasă dez
voltare socialistă, spunea Si- 
mion Marcuș, secretarul co
mitetului U.T.C. de la exploa
tarea minieră Certej, raionul 
Ilia. Condițiile de muncă și în
vățătură, îmbunătățite de la 
an la an, au favorizat afirmarea 
tineretului, creșterea contribu
ției sale la opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
în această privință proiectul 
noului statut, lege de bază a 
organizației noastre revoluțio
nare, constituie un îndemn spre 
mobilizarea și mai activă a tu
turor forțelor tineretului Ia în
deplinirea sarcinilor izvorîte 
din istoricele documente ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

• Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

La discuții organizate într-o 
încăpere din pavilionul admi
nistrativ al Combinatului de 
cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
luat cuvîntul numeroși membri 
ai comitetului U.T.C. din com
binat, secretari și membri ai 
birourilor organizațiilor de 
bază U.T.G., propagandiști. 
Iată pe scurt cîteva din opiniile 
exprimate în această dezba
tere :

CONSTANTIN GEORGES
CU, laborant, secția polistiren :

„Fiecare utecist din secția 
noastră a citit și continuă să 
studieze cu atenție proiectul de 
Statut al U.T.C. Acest Interes

este firesc, deoarece întregul 
proiect de Statut constituie un 
adevărat program de viață pen
tru fiecare utecist.

Proiectul stabilește sfera 
largă a problemelor de care se 
ocupă organizațiile de bază, 
indicații judicioase, sarcinile 
pe care le au. Traducerea în 
viață a sarcinilor stabilite dau 
putința organizațiilor de bază 
U.T.C. să se transforme într-o 
înaltă școală de educație co
munistă a tineretului. De aceea, 
propun ca la capitolul II, pe

Adunări
ale activului 

U. T. C.
lingă îndatoririle ce-i revin 
unui membru al U.T.C., stabi
lite la articolul 2, să fie cuprin
să și aceea de a duce la înde
plinire neabătut toate sarcinile 
pe care le încredințează orga
nizația de bază U.T.C.".

• Craiova

In cadrul plenarelor lărgite, 
la nivelul comitetelor raio
nale U.T.C. din regiunea Olte
nia, la care au participat mem
bri ai biroului regional s-au 
făcut numeroase propuneri pri
vind îmbunătățirea activității 
organizațiilor U.T.C. în unită
țile socialiste din agricultură. 
Astfel, Paloghie Florea, prim 
secretar al comitetului raional 
U.T.C. Corabia a făcut propu
nerea ca în proiectul de Statut 
să se prevadă ca în organiza

țiile U.T.C. din S.M.T. și G.A.S. 
care au peste 50 de uteciști să 
se creeze, pe brigăzi, organiza
ții de bază (cu drept de orga
nizație de bază), ținînd cont 
de faptul că tinerii mecaniza
tori își petrec majoritatea 
timpului împreună cu brigada, 
în campaniile agricole, iar Ia 
centrul S.M.T. ei stau foarte 
puțin timp.

Asemenea dezbateri au avut 
loc și în cadrul marilor obiec
tive ce se găsesc în construcție 
în regiunea Oltenia, la Combi
natul chimic Craiova, Șantie
rul „Porțile de Fier". Ele con
tinuă și în ședințele de activ 
U.T.C. din cooperativele agri
cole, întreprinderi și comune 
din regiune.

Cu acest prilej, organizațiile 
U.T.C., întreg tineretul își ma
nifestă hotărîrea de a munci și 
lupta pentru ducerea la înde
plinire a sarcinilor trasate de 
partid, tineretului.

• Satu Mare

Pentru cei peste 200 de 
tineri, ingineri și tehnicieni de 
la uzina „Unio" din Satu Mare, 
dezbaterile la proiectul de 
Statut al U.T.C. au fost 
un bun prilej de înnoire 
a unor angajamente, de re
afirmare a hotărîrii întregului 
tineret din uzină de a întîm- 
pina Congresul U.T.C. cu re
zultate la înălțimea unui ase
menea eveniment. In tot timpul 
desfășurării dezbaterilor, ci
frele s-au împletit în mod fi
resc cu propunerile pe margi
nea noului proiect, ceea ce a 
subliniat legătura directă, per
manentă și inseparabilă între 
preocupările de producție ale 
tineretului și problemele vieții 
de organizație.

„în numele uteciștilor din 
cadrul secției a 6-a lăcătuși, 
montaj mă angajez ca în cin
stea acestui Congres al nostru 
să ne intensificăm eforturile 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor și să realizăm planul 
de producție pe luna martie cu 
două zile mai devreme", a spus 
ION SZABO, secretarul organi
zației U.T.C. a secției.

TUDOR PEICEA — se
cretarul organizației de 
bază U.T.C. — secția ca- 
zangerie. Uzinele Grivița 
Roșie :

Propun ca articolul 
41 din proiectul de statut 
să fie completat astfel: 
„Adunarea generală a 
organizației de bază 
U.T.C. adoptă hotărîri 
numai cu majoritatea vo
turilor membrilor din e- 
vidența organizației de 
bază respective*.

ANASTASIU ION — 
secretar al comitetului 
comunal U.T.C. Irești, ra
ionul Panciu :

Propun ca în proiectul 
de statut să fie trecut un 
articol care să acorde co
mitetelor U.T.C. din coo
perativele agricole de 
producție dreptul de a 
confirma membri U.T.C.

DUMITRU RADU — 
secretar al Comitetului 
raional U.T.C. „N. Bâl- 
cescu” :

La capitolul VII „Or
ganizațiile de bază ale 
U.T.C.", propun să se in
troducă un articol care 
să definească mai clar 
rolul adunărilor generale 
U.T.C. ca mijloc de edu
care comunistă a tine
rilor.

NICOLAE RlP — se
cretar al comitetului 
comunal U.T.C. Baia de 
Criș:

Intrucît sancțiunile da
te diferă mult una față 
de alta prin gravitatea a- 
baterilor săvîrșite, cred 
că ar fi potrivit să se in
cludă în statut ca terme
nul de ridicare a lor să 
varieze — pentru prime
le 3 sancțiuni prevăzute 
— între 3 și 6 luni.

Cintec de constructor

ALEXANDRU MARI 
NESCU — Sfatul popular 
al Capitalei:

„Propun ca să se cla
rifice dacă tinerii care 
înainte de data ținerii 
Congresului au împlinit 
28 de ani și au fost scoși 
din evidenta organizații
lor U.T.C., pot să-și conti
nue activitatea în U.T.C. 
pînă la vîrsta de 30 de 
ani, dacă doresc acest 
lucru*.

IOSIF HEBER, activist 
al Comitetului regional 
Banat al U.T.C.:

„în centrul universitar 
Timișoara ponderea stu
denților uteciști depășește 
cu mult efectivul unor 
organizații orășenești, ra
ionale de subordonare re
gională. Actuala formă 
organizatorică, după pă
rerea mea nu mai cores
punde complexității sar
cinilor ce stau în fața or
ganizației U.T.C. și a nu
mărului mare de membri. 
De aceea fac propunerea 
ca în centrele universi
tare mari să se creeze co
mitete U.T.C. pe centre 
universitare, cărora să li 
se acorde dreptul de co
mitet orășenesc de sub
ordonare regională*.

PETRE PETCU — acti
vist al Comitetului raio
nal U.T.C. Iași:

„Mai plătesc sau nu co
tizație de membru U.T.C. 
tinerii care au împlinit 
vîrsta de 26 de ani și cer 
să activeze în continuare 
în U.T.C. ?*

GAUCAN VASILE — 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C. Buhuși, 
raionul Bacău :

„Propun ca în proiec
tul de statut să se subli
nieze și mai bine sarcini
le concrete ce revin co
mitetelor orășenești
U.T.C. de subordonare 
raională*.

MUZICA: Grigore Nica
VERSURI : Olimpiu Vladimirov

I

Cu inimi numai dor și floare 
Cerul l-am cuprins în cint. 
Priviri au înflorit pe zare 
Aurul solar In vînt.

Refren:

Ritmăm zvîcniri de șantier 
Și frunți de schele cresc spre 

cer.
Sub ploi turnăm mereu beton 
Și ard luceferi de neon.

n

Mistria-i fulger de lumină 
Grea de-atîtea zboruri noi, 
Și-n zarea înflorind senină 
Visele se-aprind șuvoi.

Refren

Tinerii montatori fruntași In 
producție de la „Tractorul" 
Brașov, loan Btrjac și Ion Sti- 
claru și-au depășit cu regula
ritate sarcinile de producție, 
dind lucru de cea mai bună 

calitate
Foto: O. PLEC AN

Manuale 

pentru școlile 

profesionale

In editura didactică și pe
dagogică vor apare peste 120 
tiluri noi de manuale desti
nate școlilor profesionale și 
tehnice, în viitorul an de îri- 
vățămînt. Dintre acestea se 
remarcă cele de siderurgie, 
construcții hidrotehnice, teh
nologia maselor plastice, chi
mizarea gazului metan, pro
tecția calității apelor, precum 
și numeroase metodici pentru 
instruirea practică în dome
niul mașinilor și utilajelor 
agricole, lăcătușeriei genera
le. strungăriei, electrotehnicii 
etc.

(Agerpres)
—:---•------

Repopularea 
cu pești a apelor 

de munte
în regiunea Maramureș se des

fășoară o largă acțiune pentru re
popularea apelor de munte cu spe
cii valoroase de pește. La Faina, 
Pistruia și Minghet âu fost amena
jate pepiniere menite să asigure 
atît obținerea, cît și dezvoltarea 
puietului. Cea mai importantă din
tre ele se află la păștrăvăria de la 
Faina. Ea produce mari cantități 
de puieți de păstrăvi indigeni sat; 
curcubeu și înmulțește pe cale a'l* 
tificială lipanul și lostrița, specii 
de pește care în urmă cu numai 
cîțiva ani erau pe cale de dispari
ție din rîurile regiunii.

în această primăvară, în apele 
de munte și cele din lacul de acu
mulare a sistemului hidrotehnic 
Firiza se deversează peste 1 500 000 
bucăți puieți de păstrăv, lostrită și 
lipan.

(Agerpres)

Sosirea delegației Organizației
Tineretului Popular din Iran care va participa 
la lucrările celui de al IV-lea Congres al U.T.C.

Sîmbătă după-amiază a so
sit în Capitală delegația Or
ganizației Tineretului Popular 
din Iran, care va participa la 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al U.T.C.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întâmpinată 
de Nicolae Mihalache, mem
bru supleant al Biroului C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

ghid

soptominol

Lectură

Satisfacțiile editoriale au, la În
ceputul acestui an, o constanță 
săptămînală îmbucurătoare. Spicu
im din bogata listă a aparițiilor 
din ultimele săptămîni.

• Un moment editorial îl consti
tuie culegerea de proză literară 
Geniu pustiu din opera lui Mihai 
Eminescu. însumînd, alături de ro
manul care dă titlul culegerii, 
„Făt Frumos din lacrimă", „Sărma
nul Dionis", „Cezara", „Avatarii 
faraonului Tla", „Visul unei nopți 
de iarnă" etc. volumul prilejuiește 
cititorilor întîlnirea cu mai puțin 
cunoscutul pînă acum, mare proza
tor Eminescu. Cu o prefață (Ale
xandru Piru) al cărei merit deose
bit este al unei judicioase analize 
la obiect, volumul este un dar pre
țios făcut tuturor cititorilor.

• Volumul Buduiea Taichii, cu- 
prinzînd lucrări ale lui Ion Slavici 
recent apărut în Editura Tineretu
lui, se adaugă reeditărilor venite 
să alimenteze setea permanentă a 
cititorilor pentru lucruri pline de

consistență. Pentru plăcerea fiecă
ruia din noi de a pronunța încă o 
odată titlurile lui Slavici transcri
em pe cele din recentul volum t 
„Moara cu noroc", „Popa Tanda', 
„Gura satului", „Buduiea Taichii',

• Reintroducerea în circuitul 
culturii noastre a epopeei Odiseea 
în traducerea lui Eugen Lovinescu 
atestă grija editurilor de a evita 
tălmăcirile aproximative, care fac 
știute deservicii cititorilor.

De o exigență excesivă atunci 
cînd este vorba de găsirea celor 
mai fidele corespondente în altă 
limbă a unei opere, Eugen Lovi
nescu a izbutit să redea măreția 
epopeii homerice intr-un limbaj 
sobru, nu însă rece, lipsit de ex
cesele stilistice întîlnite in alte 
traduceri.

Apariția în „Biblioteca școlaru
lui" nu împiedică, credem noi, în
scrierea acestei traduceri si în 
planul colecției „Biblioteca pentru 
toti" sugestie pe care o facem cu 
acest prilej.

N. A.

Muzică

Să începem scurtele noastre con
semnări asupra evenimentelor mu
zicale ale săptămînii prin cîteva 
detalii cu privire la concertul pri
mei orchestre a țării bucurîndu-se 
de astă dată de colaborarea diri
jorului Gerhard Pfliiger din R. D. 
Germană și a violoncelistei polo
neze Lidia Grychtolowna.

Vom putea astfel asculta Uver
tura la ,,Oberon" (opera romanti
cului Karl Maria Weber al cărei 
libret este bazat pe îmbinarea mai 
multor feerii și basme printre care 
„Visul unei nopți de vară” de 
Shakespeare „Oberon" de Wieland 
și povestea lui Villeneuve „Huon" 
de Bordeaux", creație tipică muzi
cii romantice germane și două ma
gistrale lucrări simfonice scrise în 
primele decenii ale veacului nostru 
demonstrînd măiestria a doi mari 
compozitori în arta variațiilor mu
zicale : Rapsodia de Rahmaninov 
(alcătuită din 24 de Variațiuni pe 
tema Capriciului în la minor de 
Paganini, conturînd totuși în an
samblu o formă arhitectonică apro
piată concertului instrumental în 
3 părți) și celebra lucrare a lui 
Max Reger, „Variațiunile pe o 
temă de Mozart" (un ciclu de 8

variațiuni încununate de o dublă 
fugă de mari proporții pornind de 
la grațioasa temă a Sonatei pentru 
pian în la major de Mozart).

în celelalte concerte simfonice 
ale săptămînii (ale orchestrelor 
Radi o televiziunii și Cinematografi
ei) putem, printre altele, asculta 
pe violoncelista franceză Reina 
Flachot (distinsă în 1954 cu pre
miul „Gregor Pyatigorski") inter* 
pretind în primă audiție în țara 
noastră Concertul scris în 1929 de 
Arthur Honegger și cele trei con
certe pentru pian (Ceaikovski, Ra
vel, Liszt nr. 2) programate de Or
chestra cinematografiei sub baghe
ta dirijorului iugoslav G. Zdravko- 
vitch (solistă Magda Nicolau).

Pe sărăcăcioasa agendă a muzi
cii de cameră doar un concert al 
Cvartetului „Muzica" și un recital 
al violonistului Daniel Podlov- 
ski.

In repertoriul operei apare în 
sfîrșit, un spectacol cu „Oedip"-ul 
lui Enescu, iar joi seara la Televi
ziune — emisiunea pentru tineret : 
„Vă place muzica

I. 8.

Printre noile construcții ale Hunedoarei
Foto: S. VIOREL

Rezultatele concursului de creație organizat in cinstea Congresului al IV-lea al II. T. C.
Organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. în cinstea 

celui de-al IV-lea Congres al U.T.C., concursul de creație originală — poezie, proză 
și cîntece pentru tineret — a găsit un larg ecou atît în rîndul unor creatori cunos- 
cuți, cît și al unor tineri din cele mai diferite profesii, muncitori, țărani coope
ratori, ingineri și tehnicieni, studenți, elevi.

Citind cele 1351 plicuri primite la redacție, juriul concursului a remarcat 
diversitatea tematică a lucrărilor, autenticitatea faptelor de viață, înmănunchiate 
chiar și în unele lucrări a căror împlinire artistică nu s-a ridicat la nivelul celor 
mai înalte exigențe.

Poezii dedicate patriei și partidului, anilor frumoși pe care-i trăiește generația 
tînără a țării, poezii inspirate din tradițiile și faptele poporului nostru menite să veș- 
nicească în memoria timpului, configurează prin robustețea tonului lor, prin opti
mismul ce-l degajă, însuși profilul spiritual al tinerilor care și-au trimis cu în
credere lucrările la concurs.

In lucrările de proză s-a făcut vizibil efortul comunicării artistice a unor fapte 
și idei deosebite, cu semnificații și implicații majore, inspirate de realități trăite 
sau cunoscute îndeaproape de autorii lor.

Cîntecele pentru tineret, mai puține la număr în raport eu poezia și proza, s-au 
impus prin melodicitatea lor optimistă, luminoasă, fără a reuși, totuși, multe dintre 
ele să întrunească toate condițiile necesare unei selecții de maximă rigurozitate.

Juriul cocursulul — format din: Ion 
Lăncrănjan, scriitor, laureat al Premiului de 
Stat, Ion Horea, poet, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, Majtenyi Erik, poet, Alexandru 
Oprea, critic literar, Marin Constantin, artist 
emerit, dirijor și compozitor, Teodor Bratu, 
compozitor, A. I. Zăinescu din partea C.C. 
al U.T.C., Nicolae Dragoș din partea redac
ției „Scînteia tineretului", — analizînd lucră
rile trimise a hotărît să se acorde următoarele 
premii:

POEZIE

PREMIUL IIt
GEORGE CHIRFLĂ, asistent la Insti

tutul politehnic Iași, pentru poemul „Fîn- 
tîna Iul Brâncuși".

PREMIUL III t
1. GRIGORE HAGIU, pentru poeziile t 

„Acelaș nume-n timp ne leagă...**, „De 
dragoste de țară".

2. ADRIAN PAUNESCU, student al Fa
cultății de filologie — București, pentru 
poemul i „Imn la timpurile României".

MENȚIUNI t

1. DUMITRU M. ION, elev, clasa a 
Xl-a, Liceul din Curtea de Argeș, pentru 
ciclul de poezii: „Covor românesc".

2. GEORGE IARIN, București, pentru 
poeziile : „Tinerii", „Cîntec", „Probe de 
pămînt", „Perseidele".

3. VAIDA FERENC, ziarist, Baia Mare, 
pentru poezia „Fiii zorilor".

4. ION DAVIDEANU, laborant la Spi
talul din orașul Nucet, pentru poeziile i 
„Statuia tinereții", „Puls de bărbat".

PROZĂ

PREMIUL II:

PETRE POPA, Inginer agronom, Craio
va, pentru schița „Tinerii".

PREMIUL III t

MIHAI ECOVOIU, profesor, maistru la 
Școala generală nr. 10 din Timișoara, 
pentru schițele: „Seară cu zăpușală", „O 
glumă".

MENȚIUNI:

1. CONSTANTIN BUCUR, funcționar la 
Banca Națională — Arad, pentru schița 
„Jocul de-a școala".

2. SIMION SALIEVICI. tinichigiu la 
întreprinderea de construcții feroviare- 
Craiova, pentru reportajul „A opta minu
ne" și schița „Porecla".

CÎNTECE PENTRU TINERET

Juriul a hotărît să se acorde mențiuni 
următoarelor oîntece:

1. „Tinerețe, tinerețe" de GEORGE DE- 
RFEȚEANU, compozitor, versuri de NI- 
CULAE STOIAN.

2. „Tinerețe, mîndră floare", de ION 
CUNȚAN, compozitor, versuri de Mihai 
Negulescu.

3. „Cîntec de constructor" de GRIGORE 
NICA, student anul IV — compoziție de 
Ia Conservatorul „Ciprian Porumbescu" — 
București, versuri de OLIMPIU VLADI
MIROV.



NOUL GUVERN BELGIAN
Intîia oară, la Universitatea SUCCESUL LUI RADU 

ALDULESCU ÎN ANGLIA

® MIȘCAREA de protest a stu
denților spanioli împotriva sindi
catelor universitare oiiciale conti
nuă. La Facultatea de Științe din 
Bilbao, peste 1 000 studenți, întru
niți, vineri după-amiază în cadrul 
unei ,,adunări libere", au hotărît să 
aleagă la începutul săptămînii vii
toare un sindicat studențesc demo
cratic cu adevărat reprezentativ. 
Participanta la reuniune au cerut 
demisia imediată a reprezentanților 
sindicatelor oficiale create de gu
vern.

La Bruxelles s-a anunțat sîmbătă după-amiază 
lista noului guvern belgian prezidat de Paul 
Vanden Boeynants. Astfel după 37 de zile a luat 
sfîrșit cea de-a doua criză politică gravă pe care a 
cunoscut-o Belgia în ultimele șapte luni.din Salisbury...

AUSTRIA. în cadrul Tlrgu- 
lui de primăvară de la Vle
na a fost organizată o ex
poziție turistică la care par
ticipă șl O.N.T. „Carpațl"

AUSTRALIA. Tineri demon
stranți la Sidney, dind ioc 
ordinelor de chemare sub 
arme, exprimîndu-și astiel 
protestul împotriva războiu

lui din Vietnam

II-

Calmul aparent în
registrat în ultima 
vreme la Salisbury 
a dispărut. Afirma
țiile membrilor re
gimului rasist rho- 
tîesian, potrivit că
rora declararea
nilaterală a inde
pendenței și actuala 
politică a guvernu
lui Smith s-ar bucu
ra de „sprijinul de
plin" al poporului 
au rămas înscrise 
numai în paginile 
cenzurate ale ziare
lor ce mai apar în 
capitala acestei țări, 
tncepînd de miercu
ri, opoziția a ieșit 
în stradă. ȘI pen
tru prima oară, ea 
și-a făcut auzft gla
sul în incinta Uni
versității 
bury.

din Salis-

p
manifesta- 

avut loc în
rimele 
ții au 
fața reședinței rec
torului Universi
tății, dr. Walter 
Adams, unde peste 
200 de studenți, 
albi și negri, și-au 
manifestat ostili

tatea fată de refuzul acestuia 
de a se opune, in noiembrie, 
anul trecut, declarației unila
terale de independentă a regi
mului Smith. Tinerii au cerut 
ca rectorul să facă o declarație 
publică în care să condamne 
regimul ilegal al lui Ian Smith 
și să denunțe întemnițarea mai 
multor studenți africani pentru 
convingerile lor politice. Timp 
de cîteva ore student» au

scandat lozinci împotriva re
gimului rasist și a conducerii 
Universității, îneît exasperat, 
dr. Adams, a ieșit din biroul 
său și a declarat că este dis
pus să primească o delegație a 
studenților cu condiția ca cei
lalți să se împrăștie. Propune
rea a fost însă respinsă.

Joi, studenții au continuat 
manifestațiile și au refuzat să 
frecventeze cursurile. Pînă 
noaptea tîrzlu, la colegiul Uni
versității a avut loc un miting 
cu participarea unui mare nu
măr de tineri și a unui grup 
numeros de membri ai corpu
lui didactic. Cu acest prilej, 30 
de profesori universitari au dat 
publicității o declarație în care 
afirmă opoziția lor față de au
toritățile rasiste de la Salis
bury și condamnă sancțiunile 
luate împotriva unor studenti 
„cu scopul de a li se înăbuși 
glasul prin metodele violentei 
și torturilor inumane". Ei aii 
protestat, totodată, împotriva 
menținerii discriminărilor ra
siale în sistemul de învățămînt 
din Rhodesia.

In acest timp, poliția rasistă 
nu a rămas inactivă. Colegiul 
Universității din Salisbury a 
fost înconjurat de forțe poli
țienești, care nu au putut pă
trunde însă înăuntru din cauza 
opoziției studenților. Vineri 
autoritățile au interzis toate în
trunirile în incinta Universității 
într-o încercare de a pune ca
păt actualului val de demon
strații. Un puternic detașament 
de politie, îmbarcat în automo
bile — relatează agenția REN
TER — a pătruns în incinta 
Universității și a încercat, cu 
ajutorul cîinilor polițiști, să îm
prăștie pe manifestanti. în semn 
de protest împotriva acestor 
acțiuni represive, studenții fa
cultăților de litere și de științe 
sociale au anunțat că sprijină 
manifestațiile și, au condamnat, 
într-o declarație, măsurile po-

lițieneștl. Majoritatea studen
ților rhodesieni au hotărît să 
boicoteze sălile de cursuri, iar 
20 de membri ai corpului di
dactic au refuzat să continue 
cursurile pînă ce politia nu va 
anula interdicțiile de întrunire 
în incinta Universității din 
Salisbury.

Ultimile evenimente petre
cute în capitala rhodesiană au 
atras încă o dată atenția asupra 
politicii rasiste a guvernului 
Smith în domeniul educației, 
unul din motivele care stau Ia 
baza actualelor manifestații 
antiguvernamentale. Referindu- 
se ia eforturile regimului ra
sist de a împiedica, pe toate 
căile, accesul tinerilor de cu
loare în școli, revista „THE 
WORLD TODAY" subliniază : 
încercările de a se crea școli 
secundare particulare mixte au 
fost zădărnicite deorece contra
veneau legislației în vigoare. 
Promisiunile făcute cu privire 
la extinderea învățămintului 
în rîndurile africanilor nu au 
fost îndeplinite. în medie, alo
cările pentru un elev european 
sînt de zece ori mai mari decît 
pentru un elev negru".

Rasismul și-a imprimat cu pu
tere amprentele și în universi
tăți. Semnificative sînt în aceas
tă privință constatările unui co
respondent al ziarului „NEW 
YORK TIMES" care arată că, 
în Rhodesia există în prezent 
numai trei juriști și o duzină 
de medici africani. Aceasta la 
o populație de peste 4 milioa
ne africani și numai 300 000 
albi!

„Smith — scria recent 
tămînalul „DER SPIEGEL 
nu mai are, după cum îi place 
să susțină, întrega tară în soa
țele său și a lozincilor sale". 
Ceea ce se petrece în aceste 
zile la Universitatea din Salis
bury constituie o confirmare 
a acestei realități.

Noul guvern reprezintă o 
coaliție între Partidul social- 
creștin și partidul libertății și 
progresului (liberal). Partidul 
socialist care a făcut parte 
din fosta coaliție guverna
mentală a refuzat să participe 
la noul guvern întrucît nu a 
fost de acord cu programul 
guvernamental prezentat de 
primul ministru desemnat, 
Boeynants.

Noul guvern cuprinde 23

de membri dintre care 14 re
prezintă Partidul social-creș- 
tin și 9 Partidul liberal. Pos
tul de vice-prim-ministru a 
fost încredințat lui Willy de 
Clercq (liberal), portofoliul 
afacerilor externe a revenit 
fostului prim-ministru, Pierre 
Harmel (P.S.C.), departamen
tul Justiției lui' Pierre Wigny 
(P.S.C.), iar Ministerul Apără
rii Naționale Iul Charles 
Poswick (liberal).

• VIOLONCELISTUL român 
Radu Aldulescu a interpretat la 
Royal Festival Hal! cu orchestra 
filarmonică a Londrei, sub condu
cerea dirijorului Paul KIetzki, Con
certul pentru violoncel de Dvorak.

De asemenea, în orașul Exeter, 
în sala Universității, Radu Aldu
lescu a dat sîmbătă seara un reci
tal sub auspiciile societății de ra
diodifuziune B.B.C. Acompaniat de 
pianistul Ernest Lush, artistul ro
mân a interpretat Sonata I de 
Brahms și Sonata în Re minor de 
Șostakovici.

Recitalul s-a bucurat de succes.
Ziarul „Daily Telegraph' scrie 

că este de admirat la interpretul 
român „în special tonul său, care 
este conturat-, cald și capabil de o 
extremă gingășie...'.

Manifestări Convorbirile
consacrate

comemorării 
lui N. Titulescu

CANNES 19. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite: Sîmbătă 
după-amiază, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Paris, 
depus o coroană de flori la 
cripta bisericii din 
unde se află sicriul tui Nico
lae Titulescu. La această ce
remonie au asistat Cornut- 
Gentil, deputat, primarul ora
șului Cannes, reprezentanți ai 
Consiliului municipal și alte 
personalități locale.

★
Ziarul „Le Monde'* din 19 

martie consacră un lung arti
col memoriei lui Nicolae Titu
lescu, intitulat : „România și 
Franța cinstesc memoria lui 
Nicolae Titulescu, profet al 
Europei și al coexistenței 
pașnice". în articol se spune 
printre altele : „Egalitatea în
tre națiuni, dreptul națiunilor 
de a dispune liber de soarta 
lor, îi apăreau lui Titulescu ca 
bazele indispensabile 
păcii".

dr. Victor Dimitriu, a

Cannes

ATENA 19. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite: La Atena au 
luat sfîrșit întrevederile din
tre ministrul afacerilor exter
ne al Ciprului Spyros Kypria- 
nu și oficialitățile guvernului 
grec. Kyprianu s-a întîlnit cu 
premierul Stephanopoulos, cu 
vicepreședintele guvernului si 
ministru al afacerilor externe, 
Tsirimokos, cu ministrul apă
rării Costopoulos, precum și 
cu liderul partidului Uniunea 
de centru, Papandreu. De 
asemenea, el a fost primit de 
regele Constantin.

DJAKARTA 19 (Agerpres). 
— După cum transmițe agen
ția Reuter, postul de radio 
Djakarta a relatat vineri că 
generalul Suharto a anunțat 
că armata indoneziana a pus 
sub stare de arest pentru „mo
tive de securitate" 15 miniștri, 
printre care prim vice prim- 
ministrul și ministrul de ex
terne dr. Subandrio, cel de-al 
treilea 
Chaerul 
restați

la IZ km de Da Nang

la Solina

vice prim-ministru 
Saleh. Printre cei a- 
se află persoane care

POLONA. Aspect de pe șantierul de construcție a 
barajului de

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Vineri seara patrioții sud- 
vietnamezi au lansat un pu
ternic atac împotriva unei 
companii americane aflate la 
12 km sud de baza de la 
Da Nang. Pușcașii americani 
care urmăreau un grup de 
patrioți au căzut pe neaștep
tate sub focul automatelor și 
mortierelor unei companii de 
partizani. Luptele au conti
nuat toată noaptea.

s-au bucurat de toată încre
derea președintelui Sukarno" 
menționează agenția Reuter. 
Postul de radio Djakarta a 
precizat că comunicarea pri
vind arestarea celor 15 miniș
tri „a fost făcută în numele 
președintelui Sukarno".

Aceeași agenție informează 
că generalul Suharto a anun
țat în seara zilei de 18 martie 
numele miniștrilor care ur
mează să-i înlocuiască pe cei 
arestați. în lista noilor miniș
tri figurează : sultanul Djog- 
djakartei, Hamengku Buwono 
— în funcția de prim vice 
prim-ministru, Adam Malik 
(fostul conducător al partidu
lui Murba, interzis de Sukarno 
în ianuarie 1965 — după cum 
menționează A.F.P.) — în
funcția de al doilea vice prim- 
ministru, Ruslan Abdulgani, 
fost ministru-coordonator — 
în postul de al treilea vice 
prim-ministru. Și-au păstrat 
funcțiile de vice prim-miniștri 
Kiai Idham Khalid și Johan
nes Leimena.

Djakarta se află sub un se
ver control militar. Potrivit a- 
genției Reuter, generalul Su
harto a ordonat ca toate mij
loacele pentru difuzarea in
formațiilor, inclusiv radioul, 
televiziunea și presa, să fie 
puse sub supravegherea con
ducătorului centrului militar 
de informații, generalul Su- 
broto.

9 CONSILIUL național al apără
rii s-a întrunit vineri sub președin
ția primului ministru, Indira Gan
dhi, pentru a discuta unele pro
bleme interne și internaționale. 
Primul ministru a subliniat că di
ficultățile prin care trece țara, ca 
urmare a secetei fără precedent ce 
s-a abătut anul acesta asupra In
diei, vor fi depășite.

După trecerea în revistă a eve
nimentelor internaționale, șefii de 
state majore au arătat că retrage
rea trupelor în conformitate cu 
prevederile Declarației de la Taș- 
kent a dus Ia normalizarea situației 
de la granița indo-pakistaneză.

DISPUTA DIN N.A.T.O.
9 GUVERNUL portughez a dat 

publicității o notă în care expri
mă rezerve față de declarația co
mună a celor 14 țări, membre ale 
N.A.T.O. în notă se subliniază că 
guvernul Portugaliei a făcut cu
noscut, în cursul discuțiilor că so
cotește necesar ,,să nu se creeze 
o situație care să facă imposibile 
întrevederile și negocierile pentru 
a se asigura colaborarea Franței 
care, ținînd seama de poziția a- 
cestei țări și de ceea ce reprezintă 
ea în cadrul Occidentului, este 
considerată de întreaga lume 
drept esențială pentru viabilitatea 
efectivă a alianței atlantice".

Nota precizează că guvernul 
portughez a prezentat reuniunii re
prezentanților celor 14 țări propu
neri și amendamente care țineau 
seama de aceste preocupări, dar 
ele nu au fost reținute.

DUPĂ ZBORUL NAVEI 
„GEMINI-8"

I. RETEGAN

Cercetările

B

greco-cipriote
Problemele centrale discu

tate nu au fost dezvăluite 
presei, convorbirile fiind în
văluite într-un strict secret. 
Presa ateniană consideră însă 
că, printre altele, s-a discutat 
reglementarea statutului ofițe
rilor greci din armata ciprio
tă, limitele de competență și 
ale dreptului de a lua hotărîri 
ale comandamentului forțelor 
armate cipriote, precum și 
problema inițiativei diploma
tice pe plan internațional în 
abordarea în viitor a regle
mentării conflictului cipriot

de la Palomares

ATENA 19. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite : Mișcarea elenă 
pentru înțelegere și pace în 
Balcani a organizat în sala 
Societății de arheologie 
Atena, 
Nicolae 
cuvînt 
deputatul Stamatis Merkuris, 
președintele Comitetului elen 
pentru înțelegere și pace în 
Balcani, a luat cuvîntul P. 
Arghiropoulos, fost ministru al 
afacerilor externe, care a vor
bit pe larg despre viața și ac
tivitatea marelui diplomat și 
om de stat român, evocînd în
tâlnirile sale cu N. Titulescu.

o seară dedicată 
Titulescu. După 

introductiv rostit

R. P. CHINEZĂ. — Produs electrotehnic al întreprinderii de 
întrerupătoare din Shenyang

MADRID 
Operațiunile 
tila americană în largul coas
telor spaniole pentru a aduce 
la suprafață obiectul presupus 
a fi proiectilul nuclear pierdut 
în cursul prăbușirii la 17 ia
nuarie a bombardierului ame
rican „B-52“, au continuat 
sîmbătă cu intensitate sporită. 
După cum s-a anunțat, bomba 
s-ar afla la o adîncime de 
peste 700 metri în Mediterana, 
la circa 8 km distanță de 
țărm, în dreptul localității 
Palomares. In cursul zilei de 
sîmbătă, operațiunile efectua
te de unitățile navale ameri
cane au avut drept țintă de
plasarea bombei într-o poziție 
mai favorabilă pentru recupe
rarea ei,

19 (Agerpres). —■ 
efectuate de flo-

Comandantul ameri
can în Vietnamul de sud 
vădește o predilecție 
pentru denumiri de un 
tragi-comic copios. Ne 
amintim, de pildă, ope
rațiunea botezată „Cap
cana de ofel". Circa o 
mie de soldați însofitl 
de sute de elicoptere, 
au fost lansați într-o ac
țiune care a avut drept 
rezultat, dtipă trei zile de 
eforturi, capturarea a... 
opt „partizani vietcong". 
Sau operațiunea între
prinsă la începutul lui 
februarie sub codul „Sur
priza', acțiune la care au 
participat cîteva sute de 
soldați americani și care 
s-a terminat prin căde
rea și decimarea într-o 
ambuscadă a unei... uni
tăți americane.

Rapoarte din surse 
militare americane dez
văluiau recent existența 
unei alte operațiuni în
treprinse sub numele de 
cod „Viață nouă'. Este 
vorba de „experințe cu 
gaze" efectuate în Viet
namul de sud sub con
trolul „unor specialiști 
de înaltă calificare ai 
Pentagonului’. Alătura-

însemnări

rea
„viață' în genere și ase
menea „operațiune', ți
ne, evident, de domeniul 
cinismului cel mai vio
lent. Cu tot secretul în 
care sînt învăluite amin
titele experiențe, au de
venit cunoscute unele a- 
mănunte despre genul de 
gaze „experimentate". 
Doi experți americani în 
biologie, Siddle și Gold- 
win au relevat în publi
cația de specialitate 
NEW ENGLAND JOUR
NAL OF MEDECINE că 
„forțele S.U.A. care o- 
perează în Vietnamul 
de sud experimentează 
trei feluri de substanțe 
toxice de mare putere” 
printre care gazul D.M. 
„Capabil să atace siste
mul nervos central și să 
provoace moartea in-

• • • eobai
Jntre termenul de

aspect 
o sea- 
vreme 
anten
ei cri-

stantanee”. Operațiunea 
„Viată nouă' nu este, 
după cum se vede, alt
ceva decît un alt 
al mortii pe care 
mână de multă 
intervenționiștii 
câni în Vietnam,
mă și o flagrantă încăl
care a normelor inter
naționale care interzic 
folosirea armei toxice.

Aceleași surse care au 
dezvăluit toate aceste 
„operațiuni' au lăsat să 
le scape și un alt amă
nunt relevabil. S-a aflat 
că „specialiștii de înaltă 
calificare' însărcinați cu 
„experimentarea" gaze
lor toxice sînt atașați nu 
pe lingă unități ameri
cane, ci pe lingă uni- 
tați australiene și sud- 
coreene. Se înțelege 
lesne dedesubturile po-

litice ale unui asemenea 
procedeu. Pentagonul în
cearcă să plaseze res
ponsabilitatea unui ase
menea act profund inu
man pe umerii altora. 
Și, în același timp, se 
lasă aliaților „avanta
jele" rezervate de ope
rațiunea gaze-toxice 
(„experimentele" au cos
tat și viața a zeci de 
soldați australieni și sud- 
coreeni intoxicați cu 
gaze).

Oricum, „aliații" in- 
tervenționiștilor ameri
cani au ocazia să cons
tate că Pentagonul îi 
tratează ca pe niște co
bai. Mesageri ai „Vieții 
noi" in varianta Penta
gonului, ei au ocazia să 
guste din această „via
ță"...

EM. RUCAR

• COSMONAUȚII americani 
Neil Armstrong și Dave Scott care 
au întreprins, pe bordul navei „Ge- 
mini-8" un zbor orbital întrerupt 
din cauza unor defecțiuni tehnice, 
au sosit sîmbătă Ia Cape Kennedy. 
„Sîntem gata să ne înapoiem Ia 
lucru' — a declarat Armstrong 
ziariștilor care i-au întîmpinat la 
sosire. EI a subliniat că primele 
șapte ore ale zborului s-au desfă
șurat cu totul normal. Scott a a- 
firmat că zborul a fost spectaculos 
pînă în momentul cînd rachetele 
de control al manevrelor cabinei 
spațiale s-au dereglat sau au intrat 
în pană.

Cei doi cosmonauți au răspuns 
ziariștilor „că nu sînt dispuși să 
comenteze' peripețiile sfîrsitului 
zborului lor decît după ce vor dis
cuta cu oficialitățile N.A.S.A. și 
se va proceda la o examinare a- 
profundată a diferitelor date lega
te de acest zbor.

• ÎN provincia Sanaa, la Sawa- 
dat, a avr.t loc sîmbătă un miting 
popular la care participanții și-au 
reafirmat sprijinul și atașamentul 
deplin față de revoluția din Ye
men, față de unitatea națională și 
regimul republican. La sfîrșitul mi
tingului, șefii de triburi din regiu
nea Sawadat au semnat o declara
ție în care își exprimă hotărîrea 
de a respinge orice agresiune, și 
de a restabili pacea și securitatea 
în întreaga țară.

c pentru 
prezi- 

printr-o 
la Bo-

arlos Lleras Res
trepo — candidat 
al coaliției de gu
vernământ — și-a 
început campania 
electorală 
alegerile 
dențiale 
întrunire

gata și o călătorie de-a lungul 
coastei altantice a țării. O 
campanie electorală fără con
tracandidat. După cum se știe, 
în 1958 în Columbia a luat 
ființă „Frente de Transforma- 
cion National", coaliție a par
tidelor conservator și liberal, 
prin care practic puterea a 
fost monopolizată de repre
zentanții latifundiarilor și ai 
marii burghezii. în baza con
venției încheiate, locurile ob
ținute în parlament se împart 
la paritate între cele două 
partide, iar candidatul la pos
tul de președinte e desemnat 
alternativ, cînd dintre liberali, 
etnd dintre conservatori.

Campania electorală prezi
dențială a debutat sub auspi
cii puțin favorabile pentru 
coaliția guvernamentală. Cri
za economică creează o stare 
de tensiune și nemulțumire

atît în cercurile de afaceri, cît 
și în rîndurile largi ale popu
lației. Acțiunile revendicative 
iau o amploare tot mai mare, 
grevele se extind chiar atunci 
cînd actualul guvern le 
declară ilegale. Recent, pes
te 75 000 de învățători co- 
lumbieni au încetat lucrul 
pe o perioadă nelimita
tă, cerînd îmbunătățirea sa
larizării, reglementarea siste-

șanse de a fi ales. Opoziția 
urmărește în primul rînd să 
obțină majoritatea în alegerile 
legislative care au loc astăzi 
sau măcar să instaleze în par
lament o minoritate destul de 
puternică pentru a exercita 
presiuni asupra viitorului pre
ședinte, împiedicînd realiza
rea majorității de două-treimi, 
necesară în adoptarea hotărî- 
rilor importante. După obser-

Uzarea industriei petroliere 
(aflată aproape în întregime 
sub control străin), acordarea 
de libertăți democratice și 
stabilirea de relații econo
mice cu toate țările lumii. 
Coaliția guvernamentală a re
curs la manevre disperate 
pentru a obține o modificare 
a legii electorale, astfel îneît 
datele alegerilor parlamenta
re și prezidențiale să coincidă.

Scrutin columbian
mulul de pensii și ameliorarea 
condițiilor materiale și școlari
zare. Mișcările țărănești pen
tru ocuparea pămînturilor 
moșierești se întețesc în pofida 
măsurilor „energice" luate de 
autoritățile militare.

In rîndurile opoziției se schi
țează o tent/itivă de regrupare 
mai ales în 
dizidentelor 
toare cît și liberale), pentru 
formarea unei grupări capa
bile să opună lui Carlos Lle- 
ras un candidat propriu cu

Bogota, campania 
pentru alegerile

sensul coalizării
(atît conserva-

vatorii din 
electorală 
parlamentare lasă să se între
vadă o creștere a reprezentă
rii opoziției în parlament.

Partidul comunist — așa 
cum a anunțat Gilberto Viei
ra, secretar al Comitetului 
Central, într-o adunare orga
nizată la Bogota — a decis să 
dea sprijinul său candidaților 
partidului „Mișcarea revolu- 

> ționară liberală", partid de o- 
poziție, al cărui program de 
revendicări prevede naționa-

Opoziția ar fi fost pusă în si
tuația de a-și prezenta candi
datul înainte de alegerile 
pentru parlament și s-ar fi 
văzut în imposibilitate de a 
bara drumul unei majorități 
guvernamentale impozante în 
Cameră. Oricum, manevrele 
coaliției dintre conservatori și 
liberali au eșuat și alegerile 
legislative își vor păstra în
treaga pondere de repetiție 
generală înaintea alegerilor 
prezidențiale.

Cercurile militare, privesc

cu neliniște eventualitatea 
unor noi tulburări în rîndurile 
populației. Deși au trîmbițat 
cu multă emfază „succesul" 
operațiunilor represive împo
triva grupurilor de partizani, 
oficialitățile s-au dovedit in
capabile să pună capăt luptelor 
din munți, mișcarea de rezis
tență armată continuînd să 
constituie una din principalele 
surse de îngrijorare a guver
nului. Nici colaborarea mili
tară dintre Venezuela și Co
lumbia, stipulată prin întreve
derea dintre Guillermo Leon 
Valencia, actualul președinte 
al Columbiei și R. Leoni, pre
ședintele Venezuelei, nici ofen
siva de mari proporții, între
prinsă și pregătită cu ajutorul 
consilierilor nord-americani 
(planul Simpatico) n-au dat 
rezultatele așteptate.

La alegerile parlamentare 
din 1962 s-au prezentat în fața 
urnelor numai 49 la sută
cetățenii cu drept de vot, iar 
la alegerile prezidențiale din 

• 1964 doar 30 la sută.

din
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