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• IAȘI (de la coresponden
tul nostru). — Spre sala cine
matografului „Birladul" se în
dreptau grupuri-grupuri de ti
neri. Erau tineri metalurgiștl 
de la Fabrica de rulmenți, tine
re muncitoare de la Fabrica de 
confecții, tineri constructori de 
pe șantierele orașului, elevi. In- 
tîlnirea a început. In cuvîntul 
sau tovarășul Gheorghe Cilibiu, 
prim-secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid le-a vorbit, 
celor prezenți despre conduce
rea de către partid a U.T.C. — 
organiza/ia revoluționară a ti
neretului din patria noastrâ. 
A urmat apoi recitalul ,,Nicolae 
Labiș", prezentat de artiștii a- 
matori ai casei raionale de 
cultură. în aceeași zi, în comu
nele Răducăneni, Văleni, Duda,
Grumezoaia, din raionul Huși, 
a început con
cursul cultural- 
artistic cu tema 
„Te cîntăm partid 
iubit", inițiat de 
comitetul raional 
pentru cultură 
și artă în colabo
rare cu comite
tul raional U.T.C.
Tot aici, dumini
că a pornit prin 
școlile raionu
lui albumul-ștafe- 
tă pe tema „Co
pilărie fericită', 
iar elevii Liceului 
„Cuza Vodă' au 
efectuat lucrări
de muncă patrioti
că in valoare de 68 000 lei. De 
asemenea, la Casa de cultură a 
tineretului și studenților din 
lași, 700 de elevi din liceele și 
școlile tehnice și profesionale 
ale orașului au audiat expune
rea ,,Viitorul luminos al tinere
tului din Republica Socialistă 
România".

• Și Comitetul orășenesc 
Brăila al U.T.C. a organizat nu
meroase activități culturale în
chinate celui de al lV-lea Con
gres al U.T.C. Serile cultural- 
distractive, simpozioanele pe 
diferite teme, concursuri pe 
teme profesionale și de cultură 
generală, întîlniri cu activiști 
de partid și de stat etc. Sint 
numai cîteva din acțiunile la 
care au participat un mare nu
măr de tineri.

De un deosebit interes s-au 
bucurat simpozioanele : „Trecu
tul istoric al orașului Brăila", 
„Toate meseriile sint frumoa
se", dezbaterea publică pe tema 
„Tinerețea și familia", confe
rințele : „Organizația revolu
ționară de tineret din Republica 
Socialistă România", prezenta
te de către activiști și de secre
tari ai organizațiilor de bază.

« DEPLIN TEMEI 
SĂ NE MINDRIM

CV MINUNATUL NOSTRU TINERET

Marți 22 martie 1966

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
prim-secretar al Comitetului regional 

Galati al P. C. R.

NICOLAE VEREȘ 
prim-secretar al Comitetului regional 
Mureș-Autonomă Maghiară al P.C.R.

Evidenliati lună de lună in întrecerea socia listă, echipa de constructori condusă de Ale
xandru Cîmpeanu, de la furnalul nr. 8 Hunedoara, aduce o importantă contribuție la con

struirea noului obiectiv al industriei noastre siderurgice

c
reată, crescută și condusă permanent de către 
partid, organizația revoluționară a tineretului 
patriei noastre. Uniunea Tineretului Comunist, 
își îndeplinește cu cinste rolul de principală 
rezervă a Partidului Comunist, de ajutor al 
partidului în educarea comunistă a tineretului, 
in mobilizarea lui la lupta întregului popor pen
tru desăvîrșirea construcției socialismului. 
Este un titlu de mîndrie pentru Uniunea Tine- 

că, sub conducerea partidului, a 
în spirit revoluționar, numeroase

retului Comunist 
crescut în rîndurile sale, 
generații de tineri, militanti devotați cauzei partidului, lup
tători dîrzi pentru fericirea poporului, pentru înflorirea patriei.

Tineretul este viitorul tării. Iată de ce partidul nostru a 
acordat și va acorda în permanentă o atenție plină de grijă 
creșterii, educării tineretului, continuatorul arandioasei opere 
de desăvîrsire a construcției socialiste ce se desfășoară astăzi 
în țara noastră. Consemnînd marea importanță pe care o 
acordă partidul activității în rîndurile tineretului, în Statutul 
Partidului Comunist Român se arată că „educarea maselor 
tineretului, formarea tinerei generații de constructori ai socia
lismului și comunismului este o datorie de onoare a întregului 
partid".

Avînd drept călăuză hotărîrile Congresului al IX-lea al 
partidului. Comitetul regional Galați al P.C.R. consideră activi
tatea politico-organizatorică în rîndurile tineretului ca o prin
cipală sarcină a sa, asigurînd conducerea permanentă și ne
mijlocită a activității organelor și organizațiilor U.T.C., pentru 
ca acestea să-și îndeplinească cu cinste rolul de rezervă și 
ajutor al partidului. Organele și organizațiile de partid din 
regiunea noastră, analizînd cu regularitate activitatea organe
lor și organizațiilor U.T.C., le ajută să desfășoare o activitate 
tinerească, corespunzătoare vîrstei și preocupărilor membrilor

(Continuare in pag. a II-a)
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artidul Comunist Român a înconjurat întotdea
una cu dragoste și încredere tînăra generație, 
văzind în ea Viitorul luminos al patriei, o im
portantă forță socială în marea operă de edifi
care a noii orînduirii.

Unind în rîndurile sale, sub stindardul bi
ruitor al partidului, masele largi ale tineretu
lui de la orașe și sate, Uniunea Tineretului 
Comunist a fost și este un militant plin da

elan și devotament pentru cauza nobilă a socialismului și co
munismului, principala rezervă de cadre a partidului și ajuto
rul său credincios în educarea comunistă a tineretului.

în minunata imagine pe care o oferă astăzi România Socialistă 
este întruchipată și munca entuziastă a tineretului. Pretutin
deni unde se construiește, unde se hotărăște soarta producției
— în fabrici și uzine, pe șantierele care împînzesc țara de la 
un capăt la altul, pe ogoare și în școli, în institute de cercetări
— tineretul constituie o prezentă activă, aducîndu-și contri
buția la marea operă a întregului popor, de continuare pe o 
treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției 
socialismului.

Mărețul program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
deschide un vast cîmp de activitate pentru afirmarea talentului 
și energiei creatoare a tineretului. Mobilizarea maselor de ti
neri de la orașe și sate, la înfăptuirea noului plan cincinal, 
stimularea inițiativei lor în muncă, formarea și dezvoltarea 
trăsăturilor politice și morale proprii constructorilor noii orîn- 
duiri au devenit conținutul principal al activității organizato
rice și educative pe care o desfășoară organizațiile U.T.C. sub 
conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid.

în Raportul prezentat la Congresul al IX-lea al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea: „Uniunea Tineretului Comu
nist va trebui să pună In continuare in centrul activității sale

(Continuare în pag. a II-a)
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In intimpinarea
Congresului U.

Succese in
întrecerea socialistă

CONSTANȚA (de 
la corespondentul no
stru).

Tinerii din unități
le economice ale re
giunii Dobrogea aduc 
un aport însemnat la 
realizarea sarcinilor 
de producție și a an
gajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. 
Cîteva cifre sînt edi
ficatoare : pentru re
zultatele obținute a- 
nul trecut, de curînd, 
au primit insigna de 
fruntași în întrecerea 
socialistă 131 de ti
neri de la I.M.U.M., 
iar la Șantierul naval 
din Constanța fieca
re al cincilea tinăr 
este purtător al stelu

ței roșii. In acest an, 
numărul tinerilor e- 
vidențiați în întrece
rea socialistă de la 
șantier este în conti
nuă creștere. Comi
tetul U.T.C. din în
treprindere îi sprijină 
pe toți cei 570 de ti
neri aflați în întrece
re pentru mai buna 
pregătire a locului de 
producție și ridicarea 
calificării, astfel ca ei 
să-și poată realiza 
angajamentele luate 
iar cei evidențiați în 
ianuarie și februarie 
să-și mențină acest 
titlu și în lunile ur
mătoare. Printre cei 
evidențiați se numără 
și Paul Frigioiu, elec

trician, Marin Croi- 
toru, cazangiu și 
Ion Dordea mecanic, 
care lucrează la exe
cutarea șalupelor de 
65 C.P. Ei. au reușit 
ca, împreună cu tova
rășii lor de muncă, să 
realizeze încă de pe 
acum angajamentele 
la aceste sortimente 
luate în cinstea ani
versării partidului.

Rezultate bune în 
producție au obținut 
și cei peste 200 de ti
neri care lucrează la 
întreprinderea de 
prefabricate și mate
riale de construcții 
din Constanța. Pen
tru a face față ce
rințelor mărite ale

șantierelor de con
strucții, întreprin
derea și-a sporit 
planul și și-a lărgit 
profilul an de an. 
Fierar-betoniștii Con
stantin Șerbănescu, 
Dumitru Șerban, Paul 
Popescu și Ion Mi
hai și sudorii Vasea 
Constantin, Nicolae 
Ciorgovan sînt doar 
cîțiva din cei 80 de 
tineri care s-au men
ținut evidențiați lună 
de lună de la înce
putul anului contri
buind in felul acesta 
la îndeplinirea încă 
de acum cîteva zile a 
planului trimestrial 
la producția globală 
și marfă.
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despre etapa a 14-a

Prin muncă voluntară patriotică se amenajează un 
nou parc în cartierul Floreasca, din Capitală

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu -> ->

a ambasadorului Republicii Populare Chineze
Luni 21 martie 1966, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a primit în au
diență de prezentare pe Tzen- 
Iun-ciuan, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al

Republicii Populare Chineze la 
București.

La primire a participat to
varășul Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

Prin muncă 
voluntară 
patriotică
• TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru).
Duminică în comunele și sa

tele regiunii Banat au avut loc 
numeroase acțiuni de muncă 
patriotică. S-au curățat supra
fețe întinse de pășune, s-au a- 
dunat însemnate cantități de 
fier vechi.

în comuna Buziaș, raionul 
Lugoj, un număr de 311 tineri 
au ieșit la acțiunile de muncă 
patriotică. Acolo unde au fost 
repartizați, tinerii au muncit cu 
spor reușind să facă întrețin- 
nerea a circa 50 de hectare de 
pășune, să planteze peste 500 
de pomi, să execute 400 metri 
lineari șanț și să adune 2 000 
kg fier vechi. Acțiuni asemănă
toare au mai avut loc și la 
Topolovătu Mare unde fiecare 
din cei 63 de tineri au curățat 
cîte o jumătate de hectar de 
pășune. La Boldur, Cliciova și 
în alte locuri tinerii au parti
cipat în număr mare la acțiu

nile organizate duminică.

Ion Podar, strungar la Uzinele „Tractorul" Brașov, este un 
tinăr perseverent. Fruntaș în producție în anul 1965, el depă

șește în 1966, lunar, sarcinile de plan, în medie cu 40 la sută

noua
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în cursul zilei de astăzi 
urmează să se încheie ope
rațiile de recenzare a popu
lației și locuințelor. Din 
datele comunicate de co
misiile locale de recensă- 
mînt reiese că în întreaga 
țară lucrările de înregistra
re se apropie' de sfîrșit. 
Pînă aseară majoritatea 
covîrșitoare a persoanelor 
și locuințelor au fost în
scrise cu toate datele ne
cesare în formularele de 
recensămînt.

Aceste rezultate bune se 
datoresc activității susți
nute depuse de cei aproa
pe 100 000 de recenzori, re- 
cenzori-șefi, responsabili 
de circumscripție, care au 
dat dovadă de perseveren
ță, operativitate și compe
tență în munca lor deose
bit de importantă și plină 
de răspundere.

Munca recenzorilor a 
fost mult înlesnită de fap
tul că întreaga populație a 
înțeles să le acorde un 
sprijin permanent. Pretu
tindeni recenzării au fost 
primiți cu încredere și 
bunăvoință de către popu
lație. înțelegînd că recen
sământul marchează un bi
lanț important în viața 
statului nostru, că el se e- 
fectuează în interesul fie-

• Astăzi se încheie lucrările 
de înregistrare pe teren

• La ce servește „dovada de recensămînt"
• Ce trebuie să facă persoanele neinscrise 

în formulare
cărui cetățean, toți locui
torii țării s-au pregătit cu 
toată seriozitatea și simțul 
de răspundere cetățenească 
în vederea acestei impor
tante acțiuni. Cetățenii s-au 
străduit să dea recenzori
lor răspunsuri cit mai 
complete și exacte la în
trebările din formulare, 
contribuind astfel la obți
nerea unor date de bună 
calitate și deci la reușita 
recensămîntului.

în urma înscrierii în 
formularele de recensă
mînt, fiecare persoană 
care a împlinit vîrsta de 
14 ani sau a depășit aceas
tă vîrstă a primit din par
tea recenzorului o „dovadă 
de recensămînt". După 
cum se menționează chiar 
pe verso-ul ei, dovada eli
berată servește numai pen

tru controlul înregistrării 
populației în formularele 
de recensămînt și nu în 
alte scopuri. Toți cetățenii 
sînt rugați să păstreze a- 
ceste dovezi pînă la 15 a- 
prilie a.c. și să le prezinte, 
la cerere organelor de re
censământ, cu ocazia even
tualelor verificări prin 
sondaj care se vor efec
tua cu scopul de a aprecia 
calitatea datelor înscrise 
în formularele de recensă
mînt, precum și de a sta
bili dacă unele persoane, 
din diverse motive, n-au 
fost eventual omise de la 
recenzare. în deosebi per
soanele care se deplasează 
în alte localități sînt soli
citate să aibă asupra lor 
dovada de recensămînt 
spre a fi în măsură să do-
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I. GRIGORESCU
Priviți chipul de. azi al 

țării. In acest ceas de pri
măvară timpurie, cînd soa
rele e zgîrcit și părelnic, 
cînd. iarna mai dă neputin
cioase și istovite tîrcoale, 
tinerețea unui an ce se a- 
nunță din plin rodnic ger
minează o irumpere de ne
stăvilit. E în peisajul țării, 
în chipul ei plămădit cu 
dragoste pătimașă, cu 
știință izvorîtă din înțelep
ciunea strămoșească, cu 
trudă eroică, cu jertfe și 
cu victorii de neuitat, ceva 
ce umple de bucurie orice 
inimă omenească. Fața 
orașelor noi, uzinele albas
tre, umerii albi ai baraje
lor, verdele crud al ogoa
relor bombîndu-și pieptul 
plin de putere spre soare, 
și peste toate — tinerețea 
oamenilor, indiferent de 
vîrsta lor, dă suprem atri
but unei incontestabile 
realități: vîrsta țării e ti
nerețea.

O generație nouă cres
cută în anii puterii popu
lare, educată de partid, a 
ajuns în integritatea ei la 
ceasul marilor răspunderi.

Profesorii, sociologii, an- 
tropometrii și statisticienii 
i-au determinat caracteris
ticile. Comparativ cu ge
nerațiile precedente, luate 
la aceeași vîrstă, tineretul 
de azi e mai bine dezvol
tat fizicește, mai amplu și 
mai profund instruit, mai 
temerar în visuri, mai exu
berant în manifestări și, 
deși nici un mecanism nu 
poate detecta cu preciziu- 
ne acest lucru, încerc o 
fermă convingere că e mai 
bogat sufletește.

Generația mea, venită 
pe lume la jumătatea dis
tanței dintre cele două 
războaie mondiale, și-a în
cheiat copilăria prin 1940, 
și a intrat în adolescență 
în anii cruzi ai războiului, 
cînd trupul tinăr, însetat 
de sevele dătătoare de via
ță era hrănit prost, strivit 
la cozile interminabile de 
cîte o noapte întreagă tre
murată pentru un sfert de 
pîine din tărîțe de grîu și 
mălai de porumb, hărțuită 
de sălbăticia bombarda
mentelor, cu școlile închise 
cu trimestrele și semes
trele, sau transformate în 
spitale, cu profesori neu- 
rastenizați, cu unicul și 
atotputernicul certificat de 
existență — cartela de ali
mente.

Generația aceasta a în
vățat din greu și a deprins 
de la părinții ei, alături de 
care în anii hotărîtori pen
tru soarta țării a ieșit în 
stradă, pasiunea pentru 
dreptate și lupta pentru 
adevăr. Cărțile erau puține, 
manualele de școală — ne
retipărite cu anii, se cum
părau încă la piața de ve
chituri, primele broșuri 
politice erau imprimate pe 
hîrtie ieftină, de împache
tat, dar cu cîtă emoție 
erau scoase de sub piepții 
hainelor și citite la întîlni- 
rile cu sărăcimea satelor, 
la reparatul uneltelor, la 
primele cămine culturale.

(Continuare în pag. a II-a)
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Două echipe românești 
in semifinalele „C.C.E." 

la volei

X; i
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• RAPID
• DINAMO

Doar în 58 de 
minute...
„Recital1 voleiba- 
listic la Zagreb 
Viitorii adversari 
Finală între A doua 
echipe române ?

In interval de 24 de ore, două 
echipe românești, Rapid, deți
nătoarea trofeului, și Dinamo au 
obținut prețioase victorii în ac
tuala ediție a „Cupei campioni
lor europeni" la volei mascu
lin, calificîndu-se în semifinale
le competiției.

In sața Dinamo din Capitală, 
a doua echipă în ierarhia vo- 
leului nostru a întrecut net 
(scor 3—0) campioana Bulgari
ei, echipa Pernik, dobîndind 
dreptul de a juca în semifina
le. A doua zi, in sala sportu
rilor din Zagreb, echipa noas
tră campioană, Rapid și-a ree
ditat victoria din meciul tur, de 
la București, (scor 3—1) obți- 
nînd și ea calificarea în semi
finale.

Echipele noastre s-au clasat 
astfel între primele patru for
mații de club din Europa și să 
sperăm că după disputarea se
mifinalelor vor putea ținti o 
situație superioară. In semifi
nalele „C.C.E.", Rapid va întîl- 
ni pe învingătoarea meciului 
Ț.S.K.A. Moscova, A.S.Z.A.W.F. 
Varșovia, iar Dinamo pe Du- 
kla Kolin, campioana Ceho
slovaciei.

După meciul echipei Dinamo, 
subliniem că doar 58 de minute 
— o adevărată victorie contra- 
cronometru1 le-au trebuit dina- 
moviștilor pentru a tranșa, de 
o manieră categorică, în fa
voarea lor soarta calificării în 
semifinalele C.C.E.

Cu un atac care a jucat variat 
și eficace, punctînd irezistibil 
prin Schreiber și Derzi, cu o 
apărare foarte mobilă, condusă 
cu măiestrie de Stoian, cu un 
ritm de joc care i-a sufocat 
pur și simplu pe oaspeți, dina- 
moviștii bucureșteni și-au sur
clasat adversarii în ultimele 
două seturi, jucătorii bulgari 
nereușind să acumuleze decît 4 
și respectiv 3 puncte.

La Zagreb, rapidiștii au făcut 
o adevărată demonstrație vole- 

, balistică. Pierzînd primul set, ei 
au desfășurat în continuare un 
joc foarte eficace — blocajul a 
acționat excepțional — ciști
gînd următoarele trei seturi și, 
o dată cu ele, meciul, victoria 
lor fiind cu j 
cu Cit ea a 
deplasare.

Subliniind 
două succese 
tru, ne exprimăm speranța 
echipele Rapid și Dinamo 
vor pregăti, în continuare, 
seriozitate pentru a ne repre
zenta cu cinste și în semifina
lele importantei competiții eu
ropene.

MARIUS POPESCU

atît mai valoroasă 
fost obținută în

valoarea celor 
ale voleiului nos- 

că 
se 
cu

Țiriac victorios 
la Alexandria

Campionul de tenis al Româ
niei, Ion Țiriac. a repurtat un 
remarcabil succes, cîștigînd pro
ba de simplu din cadrul tur
neului internațional de la A- 
lexandria. După ce în semifina
le l-a învins cu 3—2 pe ma
ghiarul Gulyas in 
a primit replica 
(S.U.A.). Jucînd la 
valoare, Țiriac a
vingătoi cu scorul de 2—6, 6—-2, 
6—3, 6—4, înscriindu-și astiel în 
palmares o frumoasă victorie.
manBaaHMBMBMBBaaaBnnituaB

finală Țiriac 
lui Riessen 
adevărata sa 
terminat fri-

/ta
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110 000 
din 
alte
din 
fața

ecran.
in

este 
spectatori 
tribune și 
zeci de mii 
fotolii 
micului
au vizionat cele 
șapte partide 
din prima eta

pă a returului campionatului de 
fotbal care a adus și primele 
surprize și, evident, modificări 
substanțiale în configurația cla
samentului. Liderul, Rapid, a pă
răsit terenul învins la Craiova, 
părăsind și... șefia clasamentu
lui pe care o deținea de vreo
10 etape Doar patru formații 
își păstrează locurile, in rest 
s-au îniegistrat salturi de-a 
dreptul spectaculoase. Dinamo 
București a urcat de pe locul
11 pe locul 7. iar Farul de pe 
treapta a 12-a pe a 8-a. încolo, 
rezultate scontate aproape de 
calculul hirtiei. La Craiova, mi
za mare a meciului a determinat 
desfășurarea jocului, caracteri
zat prin tensiune și luptă epui
zantă 
final 
pune 
toria 
un 11 metri, 
se acordă < 
însă arbitrajul necorespunzător 
a influențat regretabil această 
partidă.

Remarcăm calitatea, în gene
ral bună, a arbitrajelor, cu ex
cepția tristă a celui de 'a Cra
iova, apariția în formalii și e- 
voluția bună a unor tineri ju
cători care au debutat promiță
tor : Adrian Popescu (Rapid), 
Velea (Siderurgistul), Barbu 
(Știința Cluj) etc., precum și 
nota de sportivitate a jucători
lor și obiectivitate a spectato- 
torilor (pe locul întîi... Oltenii), 
prezentă la majoritatea partide
lor. Toate acestea le-am dori 
„recidivate" și în etapele ur
mătoare. Acestea și nu altele. 
Pentru că lipsa de eficacitate 
(s-au înscris doar 18 goluri), 
eterna poveste, s-a vădit, din 
nou. la aproape țoale înaintă
rile. Iar cei care au vizionat 
partida Dinamo—Siderurgistul, 
din tribune sau la televizor, au 
așlșiat la un recital copios de 
lovituri în minge mai stingace 
decît de amatori, lufturi, pase 
cu carul la adversar Sperăm să 
fie întîmplările inerente înce
putului După această etapă e 
greu să întrevezi jucătorii care 
vor alcătui reprezentativa noa
stră de fotbal. pentru că 
pină și evoluția titularilor e ne
concludentă St cind te gindești 
că peste două săptămîni are loc. 
o confruntare cu reputatul „11“ 
al Ungariei 1

A propos de selecția pentru 
lot, o no'ă bună pentru Gaboraș, 
portarul Științei Cluj. (Nu înțe
legem de ce selecționerii na
ționalei îl ignorează perseve
rent pe acest tînăr și talentat 
portar)

Completăm aprecierile noas
tre cu părerile froate cele 
mal autorizate dat nu lipsite 
de subiectivism totuși, pe a- 
locuri — aie antrenorilor echi
pelor primei categorii.

VASILE CABULEA

și printr-un imprevizibil 
dramatic. Nu se poate 
sub semnul îndoielii vie- 
Științei (studenții au ratat 

, care, atunci cind 
e gol 99 la sută),

s-

• 110 000 spectatori la prima etapa • Arbitraje bune,
eicepție la Craiova • capriciile echinocțiului de...
fotbal • lacune inerente Începutului ? • liderul...

a predat ștafeta

Știința Craiova—Rapid București 
1-0 (O-O)

GHEORGHE NUȚESCU, (ȘTIINȚA CRAIOVA) .- 
Știinfa a dominat aproape tot timpul celor două re
prize dar lipsa de stăpinire în fața porții i-a obligat 
pe atacanți să rateze adeseori. Starea de rier.vqzitate 
a fost și mai pregnantă în momentul loviturii de lă 
11 metri tras în brațele portarului Andrei. Echipa 
noastră a muncit mult, bărbătește, dar n-a apelat 
la arme nepermise în foc. Cit privește minătul 85, 
Mincă a fost faultat și în consecință arbitrul a anu
lat golul.

VALENTIN STĂNESCU, (Rapid București) : .Un, 
meci de slab nivel tehnic. Un scor egal ar fi ilus
trat echilibrul de forțe în desfășurarea igeului. E 
drept, Știința-Craiova a avut mai multe ocazii de 
gol, nefructificate din cauza stării de tensiune, am
plificată și de arbitrul Pop Gavrilă, rău intenționat 
din minutul 1 plnă în 88.... care a viciat partida 
prin decizii eronate, dictate, tardiv. Și totuși de ce 
a pierdut Rapid ? Unii dintre rapidiști și în deo
sebi cei din linia de atac privesc cu ușurință răs
punderea pe care o incumbă poziția din clasament.
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tic la poarta gă 

lăteni/or

Foto :
GH. NEAGfJr

■ .
i

■

fotbal constructiv, elastic, cu treceri rapide din apă
rare în atac, dar consider că problema nr 1 a for
mației noastre — FINALIZAREA — n-a fost , in în
tregime rezolvată deși... am realizat scorul etapei.

ION ZAHARIA, (Siderurgistul) ; După o repriză în 
care, echipa noastră a jucat de la egal la egal cu 
puternica sa adversară, în partea a doua a jocului 
am cedat pasul, probabil și sub impresia primului 
gol care putea fi ușor evitat. In repriza a doua' am 
primit încă două goluri — din cele două'lovituri de 
lă II metri — care, de asemenea, puteau fi evitate.

Crișul Oradea —Știința Cluj 0-0
LADJSLAU ZFLAHL (Crișul) : Vechea lacună 

Ineficacitatea atacului, capitol la care a „excelai". 
Mureș,an II ne-a. privat de o victorie, pe care, apre
ciind după perioadele de dominare o meritam cu 
prisosință.

A. ȘEPCI. (Știința Cluj) -. Pentru acest început de 
■sezon sînt mulțumit de comportarea echipei mele. 
Punctul luat la Oradea ne dă si mat mare încredere 

• în posibilitățile noastre pentru meciurile care ur
mează.

GENERAȚIE NOUĂ

despre
etapa a 14-a

Ei vor cu tot dinadinsul să joace pentru public — 
lonescu de pildă — dar cu exchibiții și înflorituri 
„spectaculoase' nu poți dejuca adversarul. Apărarea 
a jucat bine, dar nu a fost ajutată de atacanți. Cu
plul lonescu-Dumitriu este un cuplu perfect sudat 
în promisiuni, dar practic, în jocurile echipei nu . 
confirmă. Ne-am grăbit exagerînd calitățile și pers
pectivele acestui cuplu. Adrian Popescu un tînăr de 
19 ani, le-a oferit o lecție drastică, un exemplu de 
cum trebuie să te dăruiești formației.

Petrolul—Dinamo Pitești 3-2 (2-1)
C. CERNĂIANU (Petrolul) : Așa cum mă așteptam, 

Dindrfio Pitești a opus o dîrză rezistentă formației' • 
mele^ Cu mi&j. excepții, băieții au franci țt mult pen- ■ 
tru a debuta cu o victorie în retu&l campionatului. 
Apreciez, că accidentarea lui Moldoveanu a făcut 
să scadă randamentul compartimentului ofensiv. To
tuși Dridea 1 și Badea au conlucrat bine, coordo- 
nind și eforturile celorlalți cpmponenți ai atacului., 
Deosebit de util a fost și aportul adus de mijlocașul 
luhasz. Mai puține lucruri bune de spus la adresa 
fundașilor Boc și Florea, care deși n-au prea fost 
solicitați au comis unele greșelii ca dealtfel.și portarul 
lonescu vinovat de golul al doilea înscris de piteș- 
teni.

ȘTEFAN VASILE, (Dinamo Pitești) : Joc deosebit 
de greu, caracterizat prin dominarea insistentă a 
echipei Petrolul. Formația antrenată de mine a de
pus serioase eforturi, a acoperit bine mijlocul tere
nului, dar apărarea a greșit la golurile înscrise de 
petroliști. Foarte bun arbitrajul. De la noi remarc 
pe J4iculescu, Tîrcovnicu și Naghi.

U.T.A.—Steaua 1-1 (1-1)
ILIE SAVU. (Steaua) : La primul joc pregătirea fi

zică a ambelor echipe a fost toarte bună. Din punct 
de vedere tehnic, satisfăcător Repriza I a fost 
egală, iar a 11-a la discreția echipei Steaua, dar care 
n-a fructificat din cauza pripelii lui Creiniceanu și 
Racks!. Cei mai buni de la noi : D. Nicolae și D. Po
pescu.

N. DUMITRESCU. (UT. A.) ; Joc specific de cam
pionat. Elanul jucătorilor noștri s-a lovit de tehnica 
mai bună a adversarilor. Echipa Steaua a fost mai 
bund in jocul de clmp, dar ambele formații au stat 
slab la capitolul finalizare. S-a muncii mult pentru 
victorie dar... Sînlem foarte mulțumiți de arbitrajul 
lui I. Dobrin (Craiova).

Dinamo București—Siderurgistul Galați 
4-0 (l-O)

ANGELO NICULESCU. (Dinamo București) : Echi
pa noastră s-a mișcat destul de bine, a practicat un

Steagul Roșu Brașov—Știința Timișoara 
3-0 (1-0)

SILVIU PLOIEȘTEANU, (Steagul roșu) : A îost 
un joc specific de campionat în care a luptat mult, 
fiecare echipă, pentru obiectivul propus : noi pen
tru victorie. Știința Timișoara pentru un meci nul. 
Trebuie să spun însă, de la îticeput, că oaspeții n-au 
făcut un joc cu accent de apărare, în sensul obișnuit 
al cuvîntului, ei au recurs la aceea ce se numește 
„antijoc" (au căutat să încurce jocul, să-1 tergiver
seze). Noi am jucat cred, mai bine ; am avut o 
orientare ^iqi bună, mișcarea în teren a fost de par- 
te-a. noaste#J am pasat mai precis, ceea ce ne-a adus 
o '^olă de dominare teritorială și o victorie meritată. 
Hemărc- jocul bun prestat de Jenei, Necula, Alecu jși 
Zaharia.

CONST. VORONCOVSCHI, (Știința Timișoara) : 
Victoria gazdelor e meritată. Au jucat mai bine, au 
avut mai multe ocazii. Știința Timișoara a jucat în- 
tr-un ritm lent, jucătorii mei au căutat să ,,aducă" 
balonul în apărare, în loc șă iasă din apărare în 
atac prin pase, iăcînd să circule mingea.

Pentru ca Știința să joace mai bine în acest cam
pionat, va trebui — între altele — să realizăm o și 
mai bUnă sudură sufletească între jucători, compo
nența echipei să fie . mai -uniți, s.ă se sprijine mai 
mult, pe teren, unul pe. celălalt.

Farul Constanța—C.S.M.S. iași
2-1 (1-0)

VÎRGIL MĂRDÂRESCU, (Farul) : Jocul a fost deo
sebit de disputat în. care „Farul" a dominat cu au
toritate pînă în minutul 60 (raport de corners : 
1°—2). Forma bund a portarului Constantinescu și 
fatările copilărești ale atacanților de la Farul gu 
făcut ca scorul să fie pînă în minutul 50 numai 
2—0. Din acest moment, considerlnd meciul jucat. 
jucătorii1 nu au mai. forțat, permițind oaspeților să 
reducă din handicap.

AUGUȘTIN BOTESCU, (C.S.M:S. Iași) 1 Meciul s-a 
desfășurat în condiții atmosferice neprielnice. Pu
terea de luptă a constănțenilor a rezolvat partida în 
favoarea lor. Noi am încercat ceva tactic dar dîrze- 
nia Farului ne-a stăvilit. Echipa nu este în forma sa 
din cauză, că unii' jucători tiu sînt restabiliți: Lupu- 
lescu, Mâței, Pop. Remarc arbitratul corect al lui V. 
Dumitrescu pe care l-aș dori tuturor, arbitrilor. Deși 
C.S-.M.S, a început returul cu stîngul fotbaliștii ie
șeni vor să-1 termine cu dreptul".

(Urmare din pay. ll

Eram generația legendare
lor șantiere din Lunca 
Prutului, de la Apaca și 
Salva-Vișeu, generația care 
făcea să răsune valea ro
mânească de un cîntec nou, 
biruitor, de nestăvilit, ge
nerația care intra in bară
cile Bicazului sau ale One
știlor și Borzeștilor știind 
că din puterea acelor ba
răci va apare imaginea 
orașelor de azi, sau, pă
șind cu tremur în inimi în 
amfiteatrele facultăților 
știa că trebuie să preia și 
să mențină veșnic vie lu
mina revoluției.

In capătul coloanei erau 
mereu comuniștii, părinții 
noștri, cei ce trăiseră anii 
împotrivirii, cei ce aprin
seseră flacăra Lupenilor și 
a Griviței, cei care avuse
seră curajul să lupte des
chis contra fascismului, 
ridicînd poporul la marea 
luptă pentru eliberare și 
apoi la vastul proces re
voluționar de reconstrucție 
a țării pentru crearea ba
zelor socialismului.

Oare cînd s-au scurs 
anii, oare cînd a apărut a- 
cest nou chip al României ? 
Timpul parcă a zburat.

A crescut o generație

nouă, prima generație a 
cravatelor roșii, generația 
fără cartelă, cel dinții ti
neret al țării, la dispoziția 
căruia se punea totul, pli
nea și laptele, cartea și 
unealta, dreptul de a avea 
iot ce nu avuseseră pă
rinții lui. El a rămas pre
ocuparea de căpetenie a 
Partidului Comuniștilor.

Azi, generația aceasta a 
împlinit optsprezece sau 
douăzeci de ani... Sau are 
douăzeci și cinci de ani și 
e gata să dea țării ceea ce 
a primit de la ea, să-i răs
plătească dragostea și în
crederea, să-i dea suflet 
din sufletul ei și tinerețe 
din tinerețea ei. Sociologii 
și antropometrii îi privesc 
cu mărturisită uimire și 
bucurie dezvoltarea. Pro
fesorii care i-au închinat 
anii tinereții, îi cunosc bo
găția spirituală, capacita
tea și forța de creație. Ea 
umple azi clasele școlilor 
și liceelor, atelierele uzine
lor și șantierele, laboratoa
rele institutelor și amfitea
trele universităților. Miine 
ea va avea un cuvînt ho- 
tărîtor de spus : Păstrarea 
veșnic vie a flăcării revo
luției, permanenta întine
rire a chipului patriei și 
nobila transmitere a ștafe
tei.

Recensămîn tul
(Urmare din pag. I) 

vedească, eventual, organe
lor de recensămînt din lo
calitățile respective, că au 
fost recenzate.

O condiție de.bază a de-, 
plinei , reușite a recensă- 
mîntului este înregistrarea 
absolut completă, fără o- 
misiuni, a întregii popu
lații a țării, a întregului 
fond locativ, cu toate ca
racteristicile lor de la mo
mentul critic.

In toate domeniile mul
tiple și variate în care își 
găsesc utilizare datele re- 
censămîntului, ca, de pildă, 
elaborarea planurilor a- 
nuale și de perspectivă s'e 
dezvoltării economiei na
ționale, fundartientărea 
programelor și măsurilor 
de ridicare continuă a ni
velului de trai material și 
cultural al populației se 
pune un accent deosebit 
pe exactitate și precizie. 
Orice eroare, orice omisi

une —r chiar dacă reprezin
tă o proporție mică pe în
treaga țară — pot să ducă 
la denaturarea calculelor 
și concluziilor ce se des
prind din ele.

-Din această cauză s-au 
luat din vreme măsurile 
metodologice și organiza
torice necesare pentru evi
tarea omisiunilor și duble
lor înregistrări. Dacă to
tuși unele persoane, din 
diferite motive, n-au fost 
înregistrate de recenzori 
sînt rugate să se prezinte 
personal la sediile comisi
ilor de recensămînt comu
nale sau orășenești spre a 
fi înregistrate.. Persoanele 
care nu au siguranța că au 
fost recenzate în lipsa lor 
de la domiciliu sînt ruga
te să se adreseze -om.snlor 
locale de recensămînt spre 
a verifica dacă au fost în
registrate și să ceară even
tual să fie înscrise în for
mularele de recensămînt.

RĂSCOALA — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9î 
11,151 13,45i 16,151 18,451
21,15).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Republica (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9,45; 12i
14,15; 16,30; 18.45; 21). Ex
celsior (orele 10; 12; 14,30; 
16.30; 18,30; 20.30) — com
pletare — Tîrguri $i iarma
roace — Melodia (orele 10; 
12; 14.30; 16,30; 18,30;
20.30) .

BARCAGIUL — cinemascop 
— completare — Energie —

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Festival (orele 8,45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21 15), Modern (orele 9. 
11.15; 13,30; 16; 18,30: 21).

BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul —

rulează la Victoria (orele 
9.45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 
21). Bucegi (orele 10; 12.15: 
16: 18,15; 20.30).

ANI CLOCOTITORI — com
pletare — Politețe —

rulează la Central (orele 10; 
12.30: 15,30; 18; 20.30), Fla
căra (orele 15,30: 18; 20.30), 
Floreasca (orele 10,30: 13; 
15,30; 18: 20.30)

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval — 

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16. 18.15; 20.30).

JUDEX — completare — O 
vînătoare neobișnuită —

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

MICA RÎNDUNICĂ — CU
RAJOSUL HANS — SPORTI
VII — POVESTEA NOCTUR
NA, dimineața ora 10. ÎN 
PUSTIUL PATAGONIEI — 
completare — Adam și Eva in 
Fiat Lux —

— după-amiază rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (o- 
rele 16; 18,15; 20,30) — 
completare — Cucerireă 
timpului.

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Giulești (orei* 
16; 18; 20).

CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Gloria (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30),

TOM JONES — completare — 
Sărbătorirea Unirii Principa
telor Române —

rulează la Dacia (orele 9,30; 
—15 In continuare; 17,451
20.30) .

ARȘIȚA — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat in 
regiunea Banat —

rulează Ia Buzești (orele 16; 
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — com
pletare — Vizita conducători
lor de partid și de stat in re
giunea Crișana —

rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20,30), Munca (orele 
16; 18,15; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Cosmos (orele 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop — com
pletare — Porțile de Fier — 

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

VANINA VANINI
rulează Ia Tomis (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE

rulează Ia Vitan (orele 
15,30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎN HALAT — com
pletare — Și acum... puțină 
gimnastică —

rulează la Popular (orele 
10,30; 16-, 18,15; 20,30)

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop — completare — 
Ajutor, mă înec ! —

rulează la Arta (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21), Aurora (oiele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21,30 —
completare — Rășinari — 
Grivița (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20.30), . București 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

DUMINICA LA ORA 6
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30)

STEAUA BALETULUI — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana —

rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20.30).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop — completare — 
Cronică ia un miracol —

rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20).

Constantin

Oăscălescn
(Urmare din pag. I)

U.T.C.; să-și orienteze munca, 
acțiunile educative, potrivit 

sarcinilor care stau în fața u- 
zinei, șantierului, școlii, unității 
agricole socialiste, pentru ca a- 
portul tineretului la înfăptuirea 
politicii partidului să fie cît mai 
însemnat, pe măsura capacității 
și entuziasmului său, a condiții
lor ce i s-au creat.

Faptul că în organele de 
conducere ale organizațiilor 
U.T.C. au fost aleși peste 5 300 
de comuniști, iar aproape 600 
de membri de partid muncesc 
ca propagandiști in învățămîn- 
tul politic al U.T.C., a întărit 
conducerea de către partid a 
activității organelor și organi
zațiilor U.T.C. în activitatea e- 
ducativă pe care o desfășoară 
în rîndul tineretului, organiza
țiile U.T.C. sînt ajutate în mod 
frecvent de către organizațiile 
de partid care trimit comuniști, 
oameni în vîrstă, cu o bogată 
experiență de viață. care se 
bucură de prestigiu și stimă în 
colectivele în care lucrează, să 
vorbească tineretului despre 
muncă, despre viață, despre sa
crificiile făcute de generațiile 
trecute pentru ca tinerii de azi 
să trăiască fericiți, despre ma
rile răspunderi prezente și vii
toare ale tinerei noastre gene
rații

în munca de educație pe care 
o desfășoară organizațiile 
U.T.C., organele și organizațiile 
de partid le ajută permanent 
să pună Ia baza întregii lor ac

tivități, educarea masei tinere
tului în spiritul respectului și 
dragostei față de muncă, al răs
punderii pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor în pro
ducție și la învățătură, să sti
muleze Ia tineri setea de cu
noaștere, de însușire a tehnicii 
noi, a cuceririlor științei și cul
turii, dorința fierbinte și hotă- 
rîrea de a se situa în rîndurile 
fruntașilor.

Educarea tineretului în spi
ritul dragostei și respectului 
față de muncă dezvoltă la ti
neri acele trăsături proprii mo 
ralei noastre socialiste; per
severență, cinste, curaj, cute
zanță, sete de cunoaștere, in
transigentă revoluționară, le 
educă voința, spiritul de răs
pundere; îi învață să pretu- 
iască asa cum se cuvige valo
rile materiale și spirituale cre
ate prin munca neobosită a 
poporului, condus de partid.

Ca rezultat al activității des
fășurate de organele și organi
zațiile U.T.C., sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, nu există uzină, fabrică, 
șantier de construcții, coopera
tivă agricolă de producție, gos
podărie agricolă de stat sau 
stațiune de mașini și tractoare, 
în care tineretul să nu se afle 
în primele rînduri — cu elanul 
și entuziasmul său caracteristic 
— în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Sînt nume
roase întreprinderi din regiu
nea noastră, cum ar fi, de pildă. 
Grupul industria] chimic de la 
Brăila, in care tineretul repre
zintă majoritatea covîrșitoare 
a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor. Si este meritul 
acestui tînăr colectiv că și-a 
însușit într-un timp relativ 
scurt complicatul proces tehno
logic de fabricare a fibrelor ar
tificiale din stuf.

Sînt tot mai multe organiza
țiile U.T.C. care acordă o aten
ție deosebită întăririi discipli
nei în producție, folosind cu 

pricepere mijloace educative 
adecvate pentru a crea o pu
ternică opinie de masă împo
triva celor care încală discipli
na socialistă,a muneij. A intrat 
în practica obișnuită a unor 
organizații U.T.C. — cum sînt 
cele de la Șantierul naval, La
minorul de tablă subțire Galați, 
Uzina „Progresul" Brăila și al
tele — să analizeze în adună
rile generale U.T.C. cum își 
îndeplinesc tinerii sarcinile de 
producție, cum îngrijesc utila
jele, respectarea disciplinei teh
nologice, organizarea locului 
de muncă etc. Dezbaterea unor 
asemenea probleme, îmbinată 
cu popularizarea exemplului 
fruntașilor a determinat masa 
largă a uteciștilor și tineretului 
să înțeleagă că este o datorie 
de cinste a fiecărui tînăr să 
lupte pentrți titlul de fruntaș. 
Anul trecut, de pildă', peste 
7 000 de tineri care s-au menți
nut lună de lună evidențiati, 
au fost declarați fruntași în 
întrecerea socialistă. Anul,aces
ta Ia întrecerea socialistă care 
are ca primă etapă — 8 Mai, cea 
de-a 45-a aniversare a partidu
lui, participă imensa majoritate 
a tinerilor din întreprinderi, de 
pe șantierele de construcții si 
din unitățile agricole .socialiste. 
O expresie a atitudinii noi a li- 
neretului fată de muncă este și 
creșterea continuă a număru
lui de tineri care, pe baza per
fecționării cunoștințelor profe
sionale, a însușirii tehnicii și 
tehnologiei înaintate realizează 
inovații si raționalizări, contri
buind la progresul tehnic. Ast
fel, peste 3 500 de tineri din 
regiunea noastră iau parte la 
mișcarea inovatorilor și ratio- 
nalizatorilor.

Procesul neîntrerupt de mo
dernizare și diversificare a 
producției, construcția de noi 
uzine, fabrici și secții la nive
lul tehnicii mondiale, asimila
rea de noi produse cu caracte
ristici tehnice superioare, a ri

dicat și ridică în fata comitetu
lui regional de partid și a or
ganizațiilor de partid problema 
pregătirii de cadre, tri special 
din rîndul tineretului, capabile 
să stăpînească cu pricepere 
tehnica și tehnologia înaintată, 
să posede o bogată cultură de 
specialitate. Comitetul regional 
al P.C.R. a îndrumat organiza
țiile de partid să ajute organi
zațiile U.T.C. pentru a mobiliza 
tineretul să-și însușească în 
mod temeinic, organizat și sis
tematic tehnica modernă, să 
tină pasul cu tot ce apare nou 
în domeniul producției. Numai 
în anul acesta, de pildă, la 
cursurile de calificare și ridi
carea calificării sînt cuprinși 
peste 15 000 tineri. Ea Combi
natul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de la Galati 
s-au calificat șl specializat a- 
proape 3 000 de muncitori, în 
marea lor majoritate tineri, în 
meseriile de sudori, betoniști, 
zidari, electricieni etc. Ea fie
care al treilea muncitor, unul 
este calificat pe șantier, multi 
dintre ei provenind de la sate. 
Concomitent cu montarea uti
lajului de la Laminorul de ta
blă, au fost pregătiți un nu
măr de 540 tineri în specialită
țile de laminatori, cuptorari, 
lăcătuși de întreținere a agre
gatelor siderurgice. O bună ex
periență au acumulat organiza 
tiile U.T.C. în ceea ce privește 
organizarea, împreuiiă cu sin
dicatele și cabinetele tehnice, 
a concursurilor pe teme profe
sionale „Cine știe meserie, cîs- 
tigă!“, a schimburilor de ex
periență și demonstrațiilor 
fruntașilor la locul de muncă, 
a simpozioanelor pe teme de 
tehnică nouă. Este necesar ca 
în viitor toti cei care răspund 
de pregătirea cadrelor să a 
corde și mai mult sprijin tine
rilor pentru a-și perfecționa 
calificarea profesională, țar or
ganizațiile U.T.C. să se ocupe 
mai Îndeaproape de mobiliza

rea tinerilor la activitățile or
ganizate.

Creșterea, formarea tinerel 
generații pentru muncă și viață 
reprezintă principala sarcină în
credințată de partid Uniunii Ti
neretului Comunist. Atitudinea 
tînărului fată de muncă, față 
de învățătură depinde foarte 
mult de modul cum reușește 
organizația de tineret să să
dească în conștiința fiecăruia 
înțelegerea profundă a politi
cii partidului nostru, de modul 
cum îl ajută să-și formeze con
cepții sănătoase, comuniste 
despre lume, despre viată, des
pre societate.

Uniunea Tineretului Comu
nist, ca ajutor și rezervă a par
tidului, îi educă pe membrii săi 
în spiritul dragostei și devota
mentului nețărmurit față de pa
tria socialistă și Partidul Comu
nist Român. Nu există tsl mai 
înalt pentru un utecist decît 
acela de a munci și trăi în ase
menea chip, îneît să merite cin
stea de a fi primit în rîndurile 
membrilor partidului. Cunoaște
rea trecutului glorios de luptă 
al partidului nostru, studierea 
temeinică și însușirea politicii 
P.C.R. și în primul rind a istori
celor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea al partidului, cultiva
rea în conștiința și în sufle
tele tinerilor a devotamentului 
și dragostei fierbinți față de 
patria socialistă, fată de popor, 
față de încercatul conducător 
al luptei oamenilor muncii — 
Partidul Comunist Român — 
iată obiectivele fundamentale 
ce stau la baza activității po
litico-educative desfășurate în 
rîndul tineretului de organiza
țiile U.T.C.. cu sprijinul și sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid.

Preocuparea organelor și or
ganizațiilor noastre de partid 
este de a ajuta organizațiile 
U.Ț.C, șă găspașcă forme, me
tode, mijloace ale muticii de 
educație cît mai potrivite, mai 

adecvate virstei și pregătirii 
fiecărei categorii de tineret, e- 
sentialul fiind de a realiza o 
muncă de conținut, cu rezultate 
concrete în educația tineretu
lui. Adunările generale U.T.C., 
întilnirile tinerilor cu activiștii 
de partid și de stat, cu cadre de 
conducere din economie, cu oa
meni de știință și cultură, sim
pozioanele avînd ca temă epi
soade din lupta partidului și pro
blemele privind politica parti
dului vizitele la locuri și mo
numente istorice legate de lupta 
clasei muncitoare, a Partidului 
Comunist Român, diversele for
me ale învătămîntului politic al 
U.T.C. — s-au dovedit a fi mij
loace puternice de educație co
munistă a tineretului. De pildă, 
în învătămintul politic de par
tid și al U.T.C., în învătămintul 
ideologic al cadrelor didactice 
și în alte forme de studiere a 
învățăturii marxist-leniniste sînt 
cuprinși peste 100 000 de tineri 
din regiunea noastră.

Pentru organizația regională a 
U.T.C. constituie un titlu de mîn- 
drie faptul că, numai în ulti
mii doi ahi, sub conducerea co
mitetului regional de partid, a 
crescut, a educat, a pregătit din 
rîndurile celor mai buni ute- 
ciști peste 7 700 de tineri care 
au primit înaltul titlu de mem
bru al Partidului Comunist Ro
mân.

Avem o patrie bogată și fru
moasă, în care stăpîni sînt oa
menii muncii, liberi și harnici. 
Uzinele, șantierele, ogoarele, 
școlile și facultățile împlinesc 
minunat aspirațiile tineretului 
de muncă si învățătură. între
gul popor înconjoară tineretul 
cu dragostea și grija sa părin
tească. Avem în fată, desfășu
rată, imaginea limpede și îrisu- 
fletitoare a unui viitor de bel
șug șt lumină, schițat cu clari
tate și cu riguroasă judecată 
științifică de cel de-al IX-lea 
Congres ăl Partidului Comunist 
Român.

Nici o altă generație din is
toria tării noastre nu s-a bucu
rat de o asemenea tinerețe fe
ricită, de asemenea drepturi 
înalte, ca tînăra noastră genera
ție. înfăptuirea mărețului pro
gram stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului, de conti
nuare pe o treaptă superioară a 
operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste, de ridicare 
a patriei și poporului nostru 
pe culmile civilizației și bună
stării, pune exigente sporite și 
în fata activității Uniunii Tine
retului Comunist, ajutorul și 
rezerva partidului în creșterea 
și educarea tinerei generații.

U.T.C. trebuie să-și ridice în
treaga activitate la înălțimea 
sarcinilor mari pe care partidul 
le-a pus în fata generațiilor ti
nere în noua etapă de dezvol
tare în care a pășit patria și 
poporul nostru Și nu încape în
doială că Uniunea Tineretului 
Comunist călăuzită zi de zi de 
către partid, își va îndeplini și 
în viitor cu cinste sarcinile de 
onoare ce-i revin, că va educa 
noi și noi generații de tineri, 
profund devotați cauzei parti
dului, cultivîndu-le și dezvol- 
tîndu-le calitățile proprii con
structorului comunismului.

Nicolae Nereș

(Urmare din pag. I)

educarea tineretului în spiritul 
dragostei față de muncă, a! 
înaltei răspunderi față de înda
toririle sociale, al devotamen
tului nemărginit față de patria 
socialistă și partidul comunist, 
al. internaționalismului prole

tar ; să militeze pentru promo
varea in rîndul tineretului a 
trăsăturilor morale înaintate".

Aceste prețioase indicații tre
buie să călăuzească ca un fir 
roșu întreaga activitate a or
ganelor și organizațiilor U.T.C.

Comitetul regional Mureș- 
Autonomă Maghiară al P.C.R., 
considerînd munca in rîndul ti
neretului ca o parte integrantă 
a muncii de partid, acordă o 
atenție deosebită conducerii și 
îndrumării organizației regio
nale a U.T.C., pentru ca ea să 
fie la înălțimea marilor sale 
răspunderi în educarea comu
nistă a tineretului.

Organizațiile de partid ajută 
în permanentă organizațiile 
U.T.C. să conceapă și să desfă
șoare activități capabile să gă
sească o cale sigură spre tînăr, 
să aibă o puternică forță educa
tivă. Pretutindeni tinerii se 
bucură de grija și solicitudinea 
membrilor de partid, află de la 
aceștia exemplul și sfatul demn 
de urmat. înclinația firească a 
tinerilor spre cunoaștere, do
rința de a se forma ca oameni 
valoroși, receptivi la tot ce e 
nou și înaintat, de a-și însuși 
politica partidului nostru, te
zaurul științei și culturii, setea 
de afirmare a capacităților, spi
ritul de inițiativă, hotărîrea de 
a face cinste profesiei căreia îi 
aparțin au găsit în organizațiile 
de partid un sprijin puternic și 
întotdeauna acordat cu prom
ptitudine.

tn societatea noastră, unde 
munca este principalul crite
riu de valoare al oricărui om 
cultivarea dragostei și respec
tului pentru muncă, a răspun 
derii rață de îndatoririle so
ciale, capătă un sens și o sem
nificație deosebită. Ea este o 
sarcină primordială încredințată 
de partid Uniunii Tineretului 
Comunist.

Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, ca și celelalte regi-



Ritm intens 
la semănat

nul acesta, pri
măvara a venit cu 
aproape trei săp- 
tămîni mai de
vreme la întîlni- 
rea cu cîmpia do
brogeană. Acum, 
cînd sîntem la 
capătul unui drum

însumând câteva sute de kilo
metri prin cîmpia mănoasă 
dintre Dunăre și Mare, ne este 
greu să spunem dacă primă
vara a venit mai devreme sau 
dacă a fost adusă mai devre
me de hărnicia oamenilor. 
Zilele frumoase ale primăve
rii timpurii au fost folosite 
din plin de către țăranii co
operatori și mecanizatorii din 
gospodăriile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și trac
toare. La Topraisar și Cum
păna, în raionul Negru Vodă, 
la Cuza Vodă și Sațul Nou, 
în raionul Medgidia, însămîn
țarea culturilor din prima ur
gență s-a încheiat încă de a- 
cum două săptăm-îni. Este de 
fapt rezultatul pregătirii din 
timp a utilajelor și a semin
ței necesare, a instruirii oa
menilor, într-un cuvînt, al bu
nei organizări a muncii. Ti
nerii și-au adus pretutindeni 
contribuția la executarea u- 
nui volum mare de lucrări 
intr-un timp scurt. Inginerul 
lacob Ferch de la Cuza Vodă 
ne-a relatat: „Organizația 
U.T.C. i-a antrenat pe toți ti
nerii la însămînțări, la ferti
lizarea solurilor, la lucrările 
din vie, livadă și de la grădi
nă. Mecanizatorii din brigăzi
le conduse de Aurel Badea, 
Vintilă Ciocan de la S.M.T. 
Castelu, unitate decorată cu 
prilejul congresului țăranilor, 
au lucrat eu spor în schim
buri prelungite și au făcut ca 
de obicei lucrări de calitate 
superioară".

Firesc, munca judicios or
ganizată aduce după sine re
zultatele așteptate. Așa se ex
plică, de altfel, faptul că pină 
în seara zilei de 17 martie în 
regiune erau însămânțate

81 900 hectare din cele 89 000 
hectare planificate. însămîn- 
țările din prima urgență, dacă 
ținem seama că unele supra
fețe de teren din raioanele 
Adamclisi, Hîrșova, Măcin, 
Medgidia și Tulcea, sînt inun
date, ori au ieșit abia de cî
teva zile de sub apă, sînt prac
tic încheiate. Aceste suprafețe 
vor fi însămânțate cu culturi 
din epoca a doua. Reținem 
însă un fapt. Planul prevăzut 
pentru suprafețele destinate 
culturilor furajere nu fusese 
realizat decît în proporție de 
87,6 la sută. Peste tot în coo
perativele agricole ni s-a 
vorbit despre importanța de
osebită a însămînțării la timp

In cîmpia 

dobrogeană

a tuturor plantelor furajere. 
Dar, dacă în toate coopera
tivele agricole planul cu pri
vire la însămînțarea borcea- 
gului pentru masă verde a 
fost realizat, la lucernă se 
realizase doar în proporție de 
74 la sută. Mult rămase în 
urmă sînt raioanele Istria, Ne
gru Vodă, Tulcea. In 4 zile, 
din săptămâna trecută, în ra
ionul Tulcea nu s-a însămân
țat nici un hectar cu lucernă. 
însămînțarea suprafețelor 
destinate culturilor furajere 
nu se bucură de mai multă 
atenție nici în unitățile trus
turilor G.A.S. Tulcea și Con
stanța La Tulcea, bunăoară, 
mai erau de însămânțat a- 
proape 500 hectare cu lucernă. 
Se argumentează cu faptul că 
suprafețele destinate acestei 
culturi au un exces de umi
ditate. Avînd în vedere im
portanța lor pentru asigurarea 
unei baze furajere corespun
zătoare, puteau fi luate măsuri

pentru a se repartiza alte te
renuri acestei culturi. Se aș
teaptă însă retragerea apelor.

In cooperativele agricole și 
gospodăriile de stat perioada 
aceasta este folosită pentru e- 
fectuarea ultimelor pregătiri 
privind însămînțarea porum
bului, a sfeclei de zahăr, a 
florii-soarelui. Întreaga can
titate de sămânță a fost pre
luată și se găsește în prezent 
în unități. De asemenea, con
siliul agricol regional, consi
liile agricole raionale și oră
șenești, conducerile cooperati
velor agricole și ale gospo
dăriilor de stat instruiesc oa
meni care vor deservi agre
gatele, sau îi vor ajuta pe me
canizatori. De la centrele Mur- 
fatlar. pentru gospodăriile a- 
gricole de stat, și S.M.T. Cas
telu pentru stațiunile de ma
șini și tractoare, au început 
să fie preluate discurile în 
funcție de calibrele de să
mânță existente în fiecare u- 
nitate. In această perioadă, 
premergătoare începerii însă- 
mînțărilor culturilor din e- 
poca a doua, cînd au mai ră
mas doar cîteva zile pină 
cind își va începe lucrările 
cel de-al IV-lea Congres al 
U.T.C., organizațiile de bază ale 
U.T.C. din cooperativele agri
cole și gospodăriile agricole 
de stat, continuând antrenarea 
tinerilor la lucrările de ferti
lizare a solului, întreprind în 
același timp mari acțiuni de 
pregătire a ogoarelor.

Ieri am întîlnit cîteva sute 
de tineri de la G.A.S. Amza- 
cea și cooperativele agricole de 
producție Pecineaga și Chir- 
nogeni curățînd ogoarele de 
resturi vegetale și de pietre
le scoase la suprafață. Numai 
la Chirnogeni în două zile ti
nerii au scos de pe ogoare a- 
proape 40 metri cubi de pia
tră. Lucrarea prezintă multă 
importanță pentru realizarea 
unor însămînțări de calitate 
— uniforme, în rînduri drepte.

ION ȘERBU 
CONSTANTIN SLAVIC

La stațiunea pentru cultura plo
pului și sălciei din comuna 
Cornetul a început recoltarea 

altoilor
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Informație

Sosirea unor delegații care vor participa 
la lucrările celui de-al IV-lea Congres al II. I. C.

Delegația Uniunii Tineretului Muncii 
din R. P. Albania

Delegația Uniunii Tineretului Comunist 
din Franța

Duminică la prinz a sosit în 
Capitală delegația Uniunii Ti
neretului Muncii din R. P. Al
bania, condusă de Adem Sal- 
laku, secretar al C.C. al U.T.M.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm

pinată de Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de mem
bri aj Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C. A fost de față 
Răpi Gjermeni. ambasadorul 
R. P. Albania la București.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din Franța, con
dusă de Michelle Girard, șeful 
Departamentului Relații inter
naționale al C.C. al U.T.C.F. a 
sosit duminică după-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întâm
pinată de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C-C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Delegația Federației Tineretului Comunist 
din Argentina

Duminică după-amiază a 
sosit în Capitală delegația 
Federației Tineretului Comu
nist din Argentina, condusă de 
Jorge Perez, membru al Direc
ției C.C. al F.T.C.A.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
tâmpinată de Dan Marțian și 
Dali Alexandru, membri al 
Biroului C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Delegația ligii Tineretului Popular 
din Indonezia

Duminică după-amiază a 
sosit în Capitală delegația Li
gii Tineretului Popular din 
Indonezia.

La sosire, pe aeroportul

Băneasa, delegația a fost în
tâmpinată de Iuliu Fejes, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

In cursul zilei «de luni au continuat să sosească delegațiile de peste hotare:

Delegația Uniunii Tineretului
Comunist Leninist din U. R. S. $.

Delegația Uniunii Tineretului Comunist'
din R. P. Chineză

Manifestări 
comemorării

Luni la Casa Universitarilor 
din Cluj a avut loc un simpo
zion cu prilejul comemorării 
a 25 de ani de la moartea lui 
Titulescu. A vorbit Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, despre „Ni- 
colae Titulescu, diplomat ro
mân progresist, activitatea sa 
pentru apărarea independenței 
teritoriale a României, pentru 
apărarea și consolidarea păcii 
și crearea unui sistem de 
securitate colectivă ; contribu
ția lui Nicolae Titulescu la 
dezvoltarea dreptului interna
țional".

în continuare au fost ținute 
comunicările : „Nicolae Titu
lescu, despre relațiile econo
mice între state" de prof, 
univ. D. D. Roșea, membru co
respondent al Academiei și 
prof. univ. Mihail Dan ; „Ni
colae Titulescu, profesor și 
cercetător în dreptul civil" de 
prof. univ. Aurelian Ionașcu și 
conf. univ. Marțian Niciu.

Au participat cadre univer
sitare și alți oameni de ști
ință și cultură, studenți.

★

Cu același prilej, în sala 
Teatrului de Stat „Al. Davilla" 
din Pitești s-a organizat un 
simpozion.

Au vorbit Mihail Magheru, 
ambasador, despre „Activita
tea diplomatică, pentru apăra
rea independenței, suveranită
ții și integrității teritoriale a 
României, pentru apărarea și 
consolidarea păcii, crearea u- 
nui sistem de securitate co-

consacrate 
iui Titulescu
lectivă" ; conf. univ. Paul Go- 
geanu de la Facultatea de drept 
din București, despre „Re
lațiile economice dintre state" 
și conf. univ. Augustin Z. N. 
Pop, de la Institutul Pedagogic 
din Pitești, despre „Opera de 
drept civil a lui Nicolae Ti
tulescu". ” -

(Agerpres)

A

In turneu
• Aflat în turneu prin tară, 

Teatrul National din București 
a prezentat luni seară Ia Tlrgu- 
Mureș piesa „Patima roșie" de 
Mihail Sorbul.

Toi luni seară, orchestra de 
cameră a Filarmonicii de stat 
din Cluj a prezentat In sala de 
oglinzi a Palatului culturii, sub 
bagheta dirijorului Mircea Cris- 
tescu, un concert de cameră. 
Și-a dat concursul violonistul 
Șteign Ruha, artist emerit.

• Luni după-amiază a pără
sit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de E. I. Afa
nasenko, președintele Asocia
ției, care a făcut o vizită în 
țara noastră și a semnat Pla
nul de colaborare cu Asocia
ția română pentru legăturile 
de prietenie cu Uniunea So
vietică pe anul 1966.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fonst prezenți 
Marin Florea Ioneșcu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru al Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S., 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Ion 
Moraru. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, activiști ai 
A.R.L.U.S.

De asemenea, au fost pre
zenți A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist din 
U.R.S.S. condusă de Pastuhov 
Boris Nicolaevici, secretar al 
C.C. al U.T.C.L. a sosit în 
Capitală.

La sosire pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Petru Enache prim

secretar al C.C al U.T.C., 
Elena Poparad și Ion Popescu, 
secretari ai C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au fost de 
față I. K. Tomșin consilier și 
V.V. Deviatkin secretar II al 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din R.P. Chineză 
condusă de Wan Tao-I, mem
bru al secretariatului C.C. al 
U.T.C.C., a sosit în Capitală

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Petru Enache prim 
secretar al C.C. al U.T.C.,

Elena Poparad și Ion Popescu 
secretari ai C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au fost de 
față Van Tun consilier și Liu 
Sin-fu prim secretar al Am
basadei R. P. Chineze la 
București.

Delegația Uniunii Tineretului Socialist
Muncitor din R. P. 0. Coreeană

Delegația Uniunii Tineretului Revoluționar 
din R. P. Mongolă

Delegația Uniunii Tineretu
lui Socialist Muncitor din 
R.P.D. Coreeană, condusă de 
Kim Hen Ir, vice-președinte 
al C.C. al U.T.S.M. a sosit 
luni la prinz în Capitală.

La sosire pe aeroportul Bă
neasa delegația a fost întîm-

pinată de Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C. A fost 
de față Giăn Du Hoan, amba
sadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Delegația Uniunii Tineretu
lui Revoluționar din R. P. 
Mongolă condusă de H. Bataa, 
secretar al C.C. al U.T.R., a 
sosit luni la prînz în Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în-

tîmpinată de Vasile Nicol
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.C. A fost de față Teveen- 
gombîn Davaasuren, secretar 
II al Ambasadei R. P. Mon
gole la București.

Delegația Tineretului Comunist din Venezuela
Delegația Federației Tioeretului Comunist 

Italian
(Agerpres) A sosit în Capitală delegația 

Uniunii Tineretului Comunist 
din Venezuela condusă de Ju
lian Colmenarez membru al 
Direcției Naționale a T.C.V.

La sosire pe aeroportul Bă

neasa delegația a fost întîmpi- 
nată de Niculescu Zalman 
Constanța, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Delegația Federației Tinere
tului Comunist Italian condusă 
de Pierantonio membru al Di
recției C.C. al F.T.C.I. a sosit 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă

neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C. și 
președinte al Consiliului 
U.A.S.R., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al U.T.C.

Ritmuri sibiene...

uni ale țârii, a cunoscut, prin 
politiaa înțeleaptă a partidului, 
o vertiginoasă dezvoltare eco
nomică și social-cultură. Pe 
Mureș și pe Tîrnave, pe șesuri 
și în munții Gurghiului, Căli- 
manului, Harghitei oamenii 
muncit — și alături de ei tî- 
năra generație — au înălțat 
printr-o muncă plină de însu
flețire, prîntr-o energie nese
cată ți dăruire patriotică, im
portante obiective industriale 
și social-culturale care au 
schimbat din temelii geografia 
economică a regiunii, aducînd 
noi rosturi în viata oamenilor. 
La Centrala termoelectrică Lu
duș, Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tg. Mureș, 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Gălăutaș, în ex
ploatările miniere și forestiere 
lucrează cu entuziasm și price
pere mii de tineri muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Peste 
4 000 de tineri din industria 
regiunii au primit pentru rezul
tatele remarcabile în muncă ti
tlul de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Exemplul fruntașilor are o 
mare influentă asupra celor ti
neri. în numeroase organizații 
U.T.C. ca, de pildă, cele de la 
Fabrica de mobilă „23 August", 
Combinatul de cauciuc din Tîr- 
năveni, I.R.U.M. Reghin și al
tele, au loc dezbateri despre 
activitatea tinerilor în produc
ție, conduita și comportarea lor 
în muncă, despre felul cum își 
ridică calificarea profesională. 
Organizațiile de partid, din 
întreprinderi acordă o mare 
atenție acestor dezbateri, con
ținutului lor, ajută comitetele 
U.T.C. în pregătirea și desfășu
rarea dezbaterilor pentru a le 
asigura o maximă eficientă 
practică și educativă. Prezența 
comuniștilor care se numără 
printre muncitorii și specialiștii 
cu o bogată experiență profe
sională, cu succese deosebite

în producție, constituie ea în
săși un mijloc însemnat de a 
face din aceste dezbateri nu 
simple consultări pe teme pro
fesionale ci și școală de educa
ție comunistă, în spiritul prețu
irii și respectului față de 
muncă.

în gospodăriile de stat, 
S.M.T. și cooperative de pro
ducție din regiunea noastră, lu
crează mii de tineri. Ei aduc, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, alături de cei vîrst- 
nici, o contribuție tot mai ac
tivă la promovarea metodelor 
agrotehnice avansate, extinde
rea mecanizării, sporirea recol
telor. Se cuvine să relevăm în 
mod deosebit rolul mecanizato
rilor, în majoritate tineri, care 
fac față cu cinste sarcinilor ce 
le sînt încredințate.

Cultivarea în rîndul tinerilor 
țărani cooperatori a dragostei 
pentru agricultura socialistă, a 
răspunderii față de muncă și 
față de avutul obștesc, al coo
perativei agricole, după cum o 
dovedește experiența organi
zațiilor U.T.C. din Săulia, Gre- 
beniș, Chendul Mare, Acățari, 
Band și altora, constituie che
zășia antrenării întregului ti
neret la muncă în sectoarele 
de producție, care reclamă cel 
mai mult prezența lor.

Datorită amploarei pe care 
o ia necontenit învățămîntul, 
crește și mai mult rolul orga
nizațiilor U.T.C. din școli și 
facultăți în educarea politică 
și morală a elevilor și studen
ților, în stimularea interesului 
lor față de muncă și învăță
tură, pentru a-i forma ca oa
meni valoroși, intelectuali cu 
un larg orizont cultural-științi- 
fic, temeinic pregătiți pentru 
viată.

Ca rezultat al muncii educa
tive desfășurate de către partid, 
a contribuției aduse de organi
zațiile U.T.C. se formează și 
crește un tineret nou, devotat

trup și suflet patriei socialiste 
Si Partidului Comunist Român, 
însuflețit de idealurile nobile 
ale patriotismului socialist și 
ale internaționalismului prole
tar, cu o înaltă răspundere 
față de îndatoririle sociale, 
dornic de a-și însuși comorile 
științei și culturii, pătruns de 
optimism și încredere în viitor.

în permanenta atenție a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, s-a aflat îndrumarea 
organelor și organizațiilor UTG 
pentru a contribui prin în
treaga lor activitate, la însuși
rea de către tineri a învăță
turii marxist-leniniste, a poli
ticii partidului, a mărețului 
program elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. S-a acordat 
o deosebită atenție organizării 
și desfășurării în condiții cit 
mai bune a învătămîntului po
litic U.T.C., în cadrul căruia mii 
de tineri de la orașe și sate 
studiază documentele Congre
sului al IX-lea al partidului.

Prezența în mijlocul tinerilor 
a multor activiști de partid din 
regiunea noastră, participarea 
lor la numeroase activități 
educative, expunerile făcute 
pe teme ca: „Pagini din glo
riosul trecut de luptă a parti
dului", „Tineretul participant 
activ la construcția socialis
mului", „Direcțiile de dezvol
tare a României Socialiste în 
în anii cincinalului", „Viitorul 
luminos al tineretului din pa
tria noastră", „Tineretul, pacea 
și progresul omenirii" au con
stituit tot atîtea prilejuri minu
nate pentru tineri de a-și îm
bogăți pregătirea politică, ideo
logică, de a cunoaște și înțe
lege politica științifică, marxist- 
leninistă a P.C.R., destinată 
creșterii bunăstării poporului, 
contipuei înfloriri a României 
socialiste. Un ecou emoționant 
au avut în inima și conștiința 
tinerilor evocările trecutului

glorios de luptă al poporului, 
al clasei muncitoare, prezenta
rea unor locuri și momente le
gate de istoria multiseculară a 
poporului nostru, de lupta re
voluționară a clasei muncitoa
re și a partidului comunist, cu
noașterii și în acest fel a co
morilor științei, artei și Culturii 
românești, a frumuseților și 
bogățiilor patriei, a marilor 
transformări ce au avut loc în 
orașele și satele tării noastre 
în anii socialismului.

în regiunea noastră trăiesc, 
muncesc și învață împreună, 
avînd drepturi egale, tineri ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități care — animați de înal
tul sentiment al dragostei fată 
de patrie și partid, de nobilul 
ideal al socialismului, bucurin- 
du-se de toate condițiile nece
sare afirmării lor multilaterale 
— participă cu entuziasm ne
stăvilit, alături de toti oamenii 
muncii, la înfăptuirea obiecti
velor prevăzute în documente
le istorice ale celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., la 
continua dezvoltare a patriei 
noastre scumpe, Republica So
cialistă România.

Continuînd să acorde spriji
nul deplin, creșterii rîndurilor 
organizațiilor U.T.C., organele 
de partid vor ajuta organizați
ile U.T.C. să-și îmbunătățească 
munca de pregătire a tinerilor 
pentru a fi demni de a fi pri
miți în U.T.C., în scopul cu
prinderii covîrșitoarei lor ma
jorități, răspunzînd astfel do
rinței tinerilor de a se forma în 
rîndul organizației lor revolu
ționare.

Totodată, cu deosebită aten
ție vor fi îndrumate organiza
țiile U.T.C. să se ocupe de ti
nerii ce vor fi primiți în orga
nizație, pentru a-și îmbogăți 
pregătirea politică și profesio
nală, a răspunde marilor înda
toriri ce le revin ca uteciști.

în conștiința fiecărui utecist,

Delegația Federației Tineretului Socialist 
din Italia

Delegația Federației Tinere
tului Socialist din Italia con
dusă de Consoli Vito, secretar 
național al F.T.S. pentru a 
participa la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al U.T.C. 
a sosit luni după-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa delegația a fost întîm- 
pinată de Mircea Angelescu 
secretar al C.C. al U.T.C. pre
ședinte al Consiliului U.A.S.R., 
de membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Federației Tineretului Socialist 
a Partidului Socialist Italian 

al Unității Proletare

Delegația Tineretului Socialist din Japonia
Delegația Tineretului Socia

list din Japonia care a sosit 
în Capitală luni după-amiază, 
pentau a participa la lucră
rile Congresului al IV-lea al 
U.T.C. este condusă de

a fiecărui tînăr — prin întrea- I 
ga activitate a organizațiilor I 
de tineret, desfășurată sub în- - 
drumarea plină de grijă a or- I 
ganizatiilor de partid — este I 
adînc sădită convingerea că - 
toate succesele dobîndite sînt I 
rodul conducerii U.T.C. de I 
către partid. Asemeni întregu- a 
lui tineret, și pentru tinerii re- I 
giunii noastre este o mare feri- | 
cire că sînt conduși de către _ 
un partid încercat și călit în | 
lupta revoluționară cum este 0 
Partidul Comunist Român. _

Indreptîndu-și ochii spre par- | 
tid, cum florile își îndreaptă I 
însetate de lumină fața spre - 
soare, fiecare tînăr, fiecare ute- I 
cist, aspiră la înalta cinste de a | 
merita, prin munca și viata sa, _ 
să devină membru al Partidului I 
Comunist Român.

Răspunzînd unor asemenea ■ 
aspirații, un loc de seamă l-a | 
ocupat în activitatea organiza- ■ 
țiilor de partid, munca de for- ■ 
mare Ia tineri. a trăsăturilor I 
moral-politice înaintate, pro- “ 
prii comuniștilor. Organizațiile ■ 
de partid au sprijinit organiza- I 
tiile U.T.C. să pregătească pe ■ 
cei mai buni tineri pentru a ■ 
intra în partid. Si în viitor or- I 
ganele și organizațiile U.T.C. * 
vor trebui să se ocupe îndea- | 
proape de pregătirea celor mai I 
buni tineri, să-i ajute să mili- ■ 
teze prin tot ce fac pentru ide- a 
alurile înalte ale socialismului, I 
să devină exemplu în muncă ■ 
și în toate împrejurările vieții, ■ 
să merite, astfel, cinstea de a I 
face parte din partidul comu- ■ 
niștilor. |

Tineretul din regiunea noas- I 
tră, alături de întregul tineret ■ 
din patria noastră, condus de | 
partid, confirmă prin faptele | 
sale, prin munca sa entuziastă ® 
că este conștient de sarcinile e 
ce-i revin- pășește cu încredere I 
spre viitor, sub victoriosul ■ 
stindard al Partidului Comu- a 
nist Român. I

Junko Kainuma, șef adjunct 
al secției internaționale.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
tâmpinată de Anghel Paras- 
chiv, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști al 
C.C. al U.T.C.

Constantin Nedea, student 
In anul III la Facultatea de 
chimie a Universității Bucu
rești, eiectuind experiențe 
pentru lucrarea științifică pe 
care o va susține la cercul 

de chimie analitică

1-

In cursul după-amiezii zi
lei de luni a sosit în Capitală 
delegația Federației Tineretu
lui Socialist a Partidului So
cialist Italian al Unității Pro
letare condusă de Migliardi 
Giorgio, secretar al C.C. al 
F.T.S. a P.S.I.U.P. pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al U.T.C.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa delegația a fost în- 
tîmpinată de Mircea Angeles
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președinte al Consiliului 
U.A.S.R., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Delegația Tineretului frontului 
Național de Eliberare din Algeria

Delegația Tineretului Fron
tului Național de Eliberare din 
Algeria condusă de Salhi 
Khier, secretar național al in
formațiilor al T.F.N.E. a sosit 
în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
Nistor Boșcioca membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Organizației Tineretului Progresist
din Guyana

Delegația Organizației Ti
neretului Progresist din Gu
yana Britanică condusă de 
Edwin James, membru al Co
mitetului Executiv al O.T.P. a 
sosit în Capitală.

Britanică
La sosire, pe aeroportul Bă 

neasa, delegația a fost întîm
pinată de Nicolae Mihalache, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Televiziune
MARȚI 22 MARTIE 1966

19 : Telejurnalul; 19,15 :
Pentru cei mici — Copii po
vestind copiilor ; 19.30 : Pen
tru tineretul școlar — Sport 
la microscop — Scrimă ; 20 :
Filmul „Omul invizibil" ; 20.30 
Colecții, colecționari, pasiuni

(Crescători de păsări mici); 
21 : întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă ; 21.45 : Fil
mul „Păcat de benzină"; 23 : 
Telejurnalul; 23.10 : Buletinul 
meteorologic ; 23.15 • închide
rea emisiunii.



U
n ultim eveniment în capitolul relațiilor interoc- 
cidentale l-a constituit publicarea „declarației ce
lor 14". Elaborat după consultări laborioase, după 
poziții evident neconcordante, documentul cuprin
de, se pare, doar primul capitol din proiectul au
torilor, și anume doar o declarație de fidelitate 
față de N.A.T.O. A doua parte — o luare de po
ziție față de recentele acțiuni anunțate de Franța 
— nu există. La Washington s-a menționat că 
această structură a declarației celor 14 ar fi avut menirea de 

a lăsa deschisă ușa eventualei reveniri a Parisului asupra in
tenției sale. Observatorii politici înclină însă să considere 
faptul ca rezultatul unei rețineri în rîndul statelor participante 
față de o condamnare a unor gesturi politice care, de fapt, nu 
sînt total dezavuate în unele țări din N.A.T.O. Astfel, comen
tarii publicate după apariția declarației celor 14 consemnează 
că „de fapt, textul declarației comune a cerut consultări destul 
de intense, deoarece deși toată lumea este de acord în prin
cipiu, cei 14 membri au păreri diferite în ce privește modali
tatea cea mai potrivită de a răspunde inițiativei franceze".

Se constată, în schimb, că la Londra și Bonn actualul mo
ment a provocat interpretări diferite atît asupra viitorului 
N.A.T.O., cît și asupra relațiilor tării respective cu Franța, 
în Anglia, momentul electoral și anumite supralicitări ale con
servatorilor, spre relații mai strînse cu Franța, au determinat 
guvernul laburist să se plaseze pe o poziție de „cordialitate 
excesivă", cum menționa un ziar francez, față de Paris. Ast
fel, guvernul britanic a ținut să sublinieze că declarația celor 
14 „nu este îndreptată în mod special împotriva Franței", rea- 
firmînd totodată „importanța pe care o acordă relațiilor anglo- 
france" (FRANCE PRESSE).

La Bonn, dimpotrivă, declarația celor 14 este prezentată ca 
un ..moment crucial" în relațiile interoccidentale, guvernul 
vest-german, lăsînd să se înțeleagă fără nici un echivoc că 

nu se poate pune 
problema unei „re
concilieri* cu Fran
ța. în felul acesta 
diplomația vest- 
germană caută să 
se asigure împo
triva oricăror ten
dințe ale unor sta
te occidentale de 
a aprecia cu mul
tă atenție inițiati
vele Franței. Un 
articol publicat re
cent în GIORNA- 
LE DTTALIA de 
către ministrul vest 
german al apărării 
Kay Uwe von Has- 

„Germania occidentală va 
integrării care a dat de 

egală măsură, ministrul de 
poziția „pro-atlantică“

Comentariul zilei

înfruntări
atlantice

sel, sublinia că 
fermitate asupra 
rezultate...". în 
Schroder, a reafirmat 
maniei occidentale. într-un interviu acordat postului de radio 
Koln, ministrul de externe vest-german definea în modul ur
mător ordinea priorităților: „întrevederile cu partenerii din 
N.A.T.O. au pentru Germania occidentală prioritate asupra 
eventualelor întîlniri bilaterale cu Franța".

Tonul presei vest-germane este evident similar. Articolele au 
chiar un accent mai dur față de Franța decît și-o pot permite 
unii oameni politici. Dar, se pare, presiunile asupra Franței, 
inițiate în special de Washington și Bonn, dau rezultate în
doielnice.

O dovadă elocventă în această direcție o oferă declarațiile 
oficialităților franceze și comentariile publicate de presa pari
ziană. Astfel, ministrul de externe Couve de Murville, a re
afirmat zilele trecute concepțiile Franței care au dus la recentul 
memorandum francez. „In ceea ce privește organizația atlanti
că — a declarat ministrul de externe francez — care implică 
un comandament internațional sau integrat și prezența în ță
rile europene a forțelor și instalațiilor militare străine, ea im
pune obligații și dependențe în mare măsură anacronice. Incon
venientele sale depășesc avantajele. Ea îi face pe francezi să-și 
piardă sentimentul responsabilității lor în materie de apărare, 
și atunci cînd, o tară ajunge să nu se mai intereseze de propria 
sa apărare, ea nu este departe de a-și pierde independența".

LA NATION vorbește despre „deschiderea căii pentru un 
nou echilibru european care substituie politicii blocurilor ba
zate pe teamă, politica cooperării bazată pe încredere reci
procă". în același timp LE MONDE subliniază din nou că 
N.A.T.O. este un produs al războiului rece.

Astfel, dialogul inter-occidental nu a ajuns la un punct final 
după publicarea „declarației celor 14" Observatorii înclină 
mai mult să considere că perioada rămasă pînă la sesiunea 
din mai a Consiliului N.A.T.O. va prilejui noi înfruntări pe 
arena divergentelor între principalii parteneri atlantici.

P. NICOARA
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VIETNAMUL DE SUD. Mili
tar american rănit in cursul 
unei lupte cu forțele patrio

tice

Pe i
scurt

Comemorarea lui N. Titulescu
la Moscova

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Institutul de rela
ții internaționale și Asociația 
de prietenie sovieto-română. 
au organizat la 21 martie la 
Moscova o adunare consacrată 
comemorării a 25 de ani de la 
moartea lui Nicolae Titulescu.

Au participat cadre didac
tice și numeroși studenți ai 
institutului, Ana Țukanova și 
Alexandra Rotanova, vicepre
ședinți ai Asociației de priete
nie sovieto-română, scriitorul 
Semion Babaevski, membru 
al conducerii centrale a Uniu
nii Asociațiilor de prietenie și 
relații culturale cu străină
tatea.

Adunarea a fost deschisă 
de B. P. Miroșnicenko, recto-

rul institutului. Personalitatea 
proeminentă și activitatea ne
obosită a remarcabilului om 
de stat român, diplomat clar
văzător, figură de seamă a 
vieții internaționale a fost 
evocată de Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Moscova. Au 
luat apoi cuvîntul conf. univ. 
N. I. Lebedev care a scos în 
relief contribuția lui Nicolae 
Titulescu la promovarea ideii 
securității colective a statelor 
europene, ca singura cale de 
a bara calea fascismului, rolul 
important pe care l-a jucat 
Nicolae Titulescu în stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 
România și U.R.S.S. în anul 
1934.

Criză 
în relațiile 

grecocipriote
In relațiile greco-cipriote a iz

bucnit pe neașteptate o criză, ale 
cărei repercusiuni nu pot fi încă 
evaluate. Ziarul „Mesimvrihi" re
levă că „s-ar putea ajunge chiar și 
la o criză de guvern în Grecia". 
Este vorba de rezultatele negative 
ale întrevederilor pe care le-a a- 
vut ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Kyprianu, cu membrii gu
vernului grec în problema condu
cerii forțelor armate cipriote. Pen
tru prima dată de la sosirea Iui 
Kyprianu, au fost date publicității 
declarații oficiale asupra convorbi
rilor care au avut loc într-un ca
dru strict secret. S-a aflat că misi
unea ministrului cipriot la Atena 
a fost de a informa guvernul grec 
despre hotărîrea președintelui Ma
karios de a separa conducerea 
Gărzii civile cipriote de cea a 
unităților armate grecești aflate 
în Cipru.

Ziarul guvernamental „Elefthe- 
ria" subliniază că în fond președin
tele Makarios este hotărît să preia 
controlul asupra gărzii civile cipri
ote și să reducă autoritatea genera
lului Grivas.

„Ruptura bruscă în relațiile din
tre Makarios și Grivas, creează 
tulburare în Grecia și amenință u- 
nitatea taberei guvernamentale, 
scrie „Messimvrini". Se află în 
stare latentă o criză guvernamen
tală, datorită insistențelor preșe
dintelui Makarios de a reduce com
petența lui Grivas".

R. P. POLONA. Vedere a șantierului naval de la Szczecin

• ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ a 
fost lansat luni un nou satelit ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-113". 
Aparatajul științific al satelitului 
va continua cercetările spațiului 
cosmic în conformitate cu progra
mul anunțat de TASS la 16 martie 
1962. în afară de aparatajul știin
țific, Ia bordul satelitului se află 
un radio-emițător funcționînd pe 
frecvența de 19,996 megaherți, un 
sistem radio pentru măsurători or
bitale și un sistem radio-telemetric 
pentru transmiterea la Pămînt a 
datelor privind funcționarea ins
trumentelor și aparatajului științi
fic.

• PRINTR-UN decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S se modifică normele de 
reprezentare a republicilor uniona
le și autonome, a regiunilor auto
nome și a districtelor naționale în 
Sovietul Naționalităților al Sovie
tului Suprem, în sensul sporirii 
numărului de deputați. Din partea 
fiecărei republici unionale, în So
vietul Naționalităților se vor alege 
cîte 32 de deputați, din partea fie
cărei republici autonome — cîte 
11 deputați, din partea fiecărei re
giuni autonome — cîte 5 deputați 
și cîte 1 deputat din partea fie
cărui district național.

• DUPĂ cum transmite agenția 
B.T.A., în seara zilei de 19 martie, 
la depozitul Fabricii de tutun din 
Sofia a izbucnit un mare incendiu, 
înălțimea flăcărilor a atins 60 de 
metri. Incendiul amenința clădirile 
învecinate, locuințele muncitorești 
ale fabricii și depozitele cu pro
ducție finită. La fața locului au 
sosit pompierii din Sofia și din o- 
rașele Pernik și Elin-Pelin, din a- 
propierea capitalei. Ei au reușit să 
localizeze la timp focul și să sal
veze clădirile din vecinătate. Lupta 
cu focul a durat 10 ore.

• MINISTRUL educației națio
nale al Senegalului, dr. Ibra Mama- 
dou Wane, a rostit o cuvîntare 
radiodifuzată în care s-a referit 
la recentul conflict de la Uni
versitatea din Dakar. Potrivit de
clarației sale autoritățile au per
mis studenților exmatriculați de la 
Universitatea din Dakar, acuzați 
de a fi organizat la 28 februarie 
o demonstrație, în sprijinul lui 
Kwame Nkrumah, să se întoarcă 
la cursuri. Totodată, studenții a- 
fricani care au părăsit Universita
tea din Dakar în semn de solida
ritate cu studenții exmatriculați 
pot reveni, de asemenea, la cursuri 
dacă guvernele țărilor respective 
vor cere acest lucru.

• Ministrul de Stat francez În
sărcinat cu problemele culturale, 
Andri Malraux, a părăsit luni ca
pitala Franței, Indreptîndu-se spre 
Cairo, unde va face o vizită de 
șase zile, la invitația guvernului 
R.A.U. In cursul șederii sale Ia 
Cairo, Malraux va conferi cu re
prezentanți ai guvernului R.A.U. 
asupra unor probleme referitoare 
Ia dezvoltarea relațiilor culturale 
dintre cele două țări.

• DUPĂ cum anunță agenția Chi
na Nouă, delegația guvernamenta
lă economică mongolă a părăsit 
R. P. Chineză, indreptindu-se spre 
patrie. Delegația a avut convorbiri 
asupra unor probleme economice 
și tehnice.

John Gollan despre 
aderarea Angliei 
la Piața comună
Intr-o cuvîntare ținută duminică 

la Swansia, John Gollan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, s-a ocupat, printre 
altele, de problema aderării Angli
ei la Piața Comună, temă mult 
dezbătută în actuala campanie elec
torală. El a arătat că indiferent 
dacă Anglia ar adera la C.E.E. po
trivit formulei conservatorilor sau 
celei laburiste, acest pas ar fi 
nefavorabil Marii Britanii. Proble
ma căreia trebuie să-i facă față 
astăzi Anglia este aceea de a-și 
moderniza propria sa industrie — 
a arătat John Gollan — și nu de 
a trimite noi sume de bani pentru 
a fi investite in Europa.

închiderea Tirgului
internațional
Cea de-a 68-a ediție a Tîr

gului internațional de agricul
tură șt zootehnie și al 19-lea 
Salon de mașini agricole de la 
Verona, s-au închis luni. La 
închidere, tîrgul a fost vizitat 
de premierul Aldo Moro și de 
alte personalități. Oaspeții au 
vizitat și pavilionul României.

Timp de 9 zile Tîrgul a fost 
vizitat de peste 700 000
persoane din Italia și din alte 
țări, de numeroși oameni 
afaceri și delegații oficiale 
din diferite țări. Numeroși vi
zitatori au apreciat produsele

de

de

de la Verona
industriei românești construc
toare de mașini șt în mod 
deosebit tractoarele universal 
450 șt 650, expuse pentru pri
ma oară la Tîrgul de la Ve
rona. Reprezentanții firmei 
italiene „Bencini" din Floren
ța, care au vizitat pavilionul 
românesc, au transmis felici
tări constructorilor de mașini 
agricole de la Uzinele „Semă
nătoarea" din București pen
tru ideile noi folosite în rea
lizarea combinei de recoltat 
porumb.

In Comitetul special 

al 0.11.
în Comitetul special al 

O.N.U. pentru principiile care 
trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre state au început 
discuțiile pe marginea prin
cipiului neintervenției în tre
burile interne ale statelor. 
Luînd cuvîntul, șeful delega
ției române, doctor-docent Al. 
Bolintineanu, s-a pronunțat 
pentru dreptul fiecărui popor, 
mare sau mic, de a-și decide 
soarta, de a-și alege calea dez
voltării sale politice, econo
mice și sociale, de a-și rezolva 
singur problemele și de a-și a- 
firma ființa națională.

Delegația română a spriji
nit proiectul de rezoluție pre
zentat în comun de Chile și 
R.A.U., care prevede ca, în 
formularea principiului nein
tervenției, Comitetul special 
să țină seama cu strictețe de 
rezoluția privind inadmisibili- 
tatea amestecului în treburile 
interne ale statelor, adoptată 
în unanimitate la sesiunea a 
XX-a a Adunării Generale 
O.N.U. Comitetul a adoptat 
proiectul de rezoluție propus 
cu 22 de voturi pentru (prin
tre care țările socialiste), 8 vo
turi contra și o abținere. Lu
crările Comitetului continuă.

R. P. UNGARA. Vedere de 
la Combinatul metalurgic 

din Csepel

1 V
/

Ex-președintele Argen
tinei, Juan Peron, aflat în 
exil Ia Madrid, are de ce 
să fie neliniștit. Cel mai 
tenace rival al său, Au- 
qusto Vandor, secretarul 
general al Federației 
muncitorilor metalurgiști 
din Argentina, pare să 
fi înclinat serios balanța 
în favoarea sa. Și, dacă 
această tendință se pre
lungește, bătrînul gene
ral are toate șansele de 
a sfîrși ca un agent da 
asigurări în retragere.

Isabela Peron, pentru a acțio
na în Argentina în numele său. 
Atît tentativa de înapoiere în 
tară, cît și mandatul acordat 
Isabelei, au avut, în același 
timp, și un alt scop: acela de a 
pune capăt disensiunilor ivita 
între timp în cadrul mișcării.

Dar, aceste disensiuni nu nu
mai că nu s-au aplanat ci s-au 
adîncit tot mai mult. în cele

Generale a Muncii din Argen
tina a înlocuit din funcțiile sale 
pe secretarul general al Con
federației, Jose Alonso (isabe- 
list) ,■ în locul său a fost numit 
secretarul general adjunct al 
Comitetului Executiv, Fernand 
Donaire (vandorist). Această 
înlocuire a fost considerată de 
agenția FRANCE PRESSE drept 
„o victorie netă" a tendinței

țiunile transmise de Peron tre
buie să fie comunicate deputa 
tilor prin intermediul sindica
telor sau al grupărilor poli
tice din care aceștia fac parte. 
Or, faptul că legăturile dintre 
Peron și deputății justițialisti 
se vor face prin intermediul 
organizațiilor de masă peroniste 
face să crească și mai mult ro 
Iul lui Vandor.

upă cum se știe, a- 
depții lui Peron 
denumiți justiția 
liști, avînd de 
partea lor sindica 
tele, reprezintă cea 
mai puternică foi 
ță politică din Ar 
gentina. Succesele 

pe pare ei le-au înregistrat la 
ultimele confruntări electoralo 
parțiale, îi anunțau ca serioși 
pretepdenti la conducerea ță
rii, Peron, Be fapt, asta și do
rea ; pentru a grăbi lucrurile » 
încercat chiar și o întoarcere 
în tară. Cum aceasta rit? i-a 
reușit, el și-a delegat soția

Vandor cîștigă
din urmă în mișcarea sindicală 
argentiniană s-au cristalizat 
două curente:
Peron" (sau „peronism 
dox", 
condus
„peronism fără Peron" (sau pe 
ronism „vandorist"), condus de 
Augusto Vandor.

Lupta „ortodocșilor" cu „van- 
doriștii" a luat în ultima vreme 
un caracter deosebit de ascu
țit, cei din urmă întărindu-și 
pozițiile. Astfel, recent, Comi
tetul Executiv al Confederației

s-au
„peronism cu 

orto 
„peronism isabelist"), 
de Isabela Peron și

lui Vandor, victorie care de
monstrează că „autoritatea fos
tului președinte Peron asupra 
mișcării sindicale argentiniene 
nu mai este totală ca acum 
cîțiva ani".

O altă victorie a lui Vandor 
este considerată hotărîrea luată 
de grupul parlamentar pero- 
nist la începutul acestei luni. 
Cu toate că formal, parlamen
tarii peroniști și-au reafirmat 
fidelitatea față de liderul exi
lat, în comunicatul dat publi
cității se subliniază că instruc-

teren
în fața acestei situații, „or

todocșii" s-au văzut nevoiți să 
riposteze. Potrivit ziarului „La 
Razon", cu cîteva zile în urmă 
deputății isabeliști au hotărît 
să formeze un bloc parlamen 
tar independent. Prin aceasta, 
sciziunea dintre peroniști a 
depășit sectorul sindical, extin- 
zîndu-se asupra singurului loc 
unde unitatea mai era, cu greu, 
menținută : parlamentul.

Observatorii sînt de părere 
că disputa se aproprie de un 
punct maxim, la care începe

Semnarea 
acordului cultural 
sovieto-american
Agenția TASS transmite că 

la Washington a fost semnat 
acordul sovieto-american pri
vitor la schimburile în dome
niul științei, tehnicii, învăță- 
mîntului, culturii și în alte 
domenii, pe anii 1966—1967. 
El a intrat în vigoare din mo
mentul semnării și se consi
deră valabil de la 1 ianuarie 
1966.

Acordul prevede schimburi 
în domeniul științei, tehnicii, 
agriculturii, sănătății și me
dicinii, învățămîntului, artei 
interpretative, în domeniul 
editorial, schimb de expoziții, 
de filme, de programe de ra
dio și televiziune, schimburi 
culturale, sportive etc.

ireversibilul. O dată cu extin
derea sciziunii peroniste la ni
vel parlamentar, se crede că 
actualul raport de forțe politice 
din tară s-ar putea altera ca 
urmare a unor alianțe nepre 
văzute. De pe acum chiar gu
vernul caută să profite de si
tuația creată, impunînd noi re
gulamente prin care se limitea 
ză posibilitățile sindicatelor de 
a desfășura mișcări revendica 
tive, de a-și alege lideri și de 
a decide asupra decretării gre
velor.

Va putea Vandor să obțină 
o victorie decisivă și să-l în
locuiască pe Peron? Cîștigurile 
din ultima vreme l-ar acorda a- 
numite șanse, dar specialiștii 
în probleme argentiniene sînt 
prudenți și nu vor să riște pro
nosticuri. Oricum, atîta vreme 
cît Peron este în viată, autori
tatea sa este încă destul de 
mare. Sciziunea produsă poate 
duce însă la pierderea de către 
justițialisti a situației, de cea 
mai puternică mișcare politică 
argentiniană și, implicit, la 
pierderi în viitoarele confrun
tări electorale.

ION D. GOIA

Cînd mister Cerii 
Richardson, directorul 
Expoziției filatelice, a 
declarat ziariștilor că 
măsurile de securitate 
luate pentru a preveni 
furtul Cupei „Jules Ri
mei' de la Central 
Hall, la Westminster, 
au fost păstrate secre
te ca măsură de efica
citate, nimeni nu a 
considerat aceasta ca 
o mostră a tradiționa
lului umor britanic. 
Căci obișnuitul calm 
englez a fost oarecum 
zdruncinat cînd ieri 
Cupa care urma să fie 
atribuită echipei cam
pioane mondiale la 
fotbal a fost furată, 
din cadrul unei expo
ziții filatelice conținînd 
mărci deosebit de va
loroase. Dar colecțiile 
de timbre apreciate Ia 
3 milioane de lire 
sterline, nu l-au ten
tat pe amatorul de tro
fee fotbalistice.

Ca într-o bună a- 
ventură, povestită de 
Conan Doyle, hoful 
s-a introdus în sala de 
expoziții fără ca nici 
unul din cei șase paz
nici însărcinați să fe
rească de orice peri
col cupa, să fi auzit 
ceva. Vitrina care con
ținea trofeul, nu a 
fost deteriorată. Nu
mai ușa centrală a fost 
forfotă.

Expoziția, era la ora 
furtului închisă, iar 
străzile din împreju
rimi, duminica, aproa
pe total lipsite de cir
culație. Cu toate a- 
cestea, hoțul a reușit 
să plece nestingherit 
cu Cupa care cîntăreș- 
te 4 kilograme, avînd 
o înălțime de 30 cen
timetri, operă a sculp
torului Abel Laileur. 
Dat desigur, nu valoa
rea artistică sau spor
tivă a fost cea care 
l-a impresionat pe cel 
care a intrat în pose
sia ei... fără măcar să 
dispute un singur meci 
de fotbal. Interesul cu
pei stă în cele 1800 
de grame de aur pur.

Pentru ziarele brita
nice e vorba însă de 
mult mai mult. In joc 
e nu numai prestigiul 
sportului britanic, ci și 
„mîndria națională ră
nită', așa cum remar
ca un cotidian londo

nez. De altfel, impor
tanta acordată furtu
lui reiese și din publi
carea a numeroase re
portaje și articole cu 
titluri mari, în ziarele 
engleze de ieri. Așa că 
dispariția Cupei „Ju
les Rimet’ concurează 
pe planul întîi al ac
tualității engleze cu 
campania electorală. 
De altfel și la Paris 
ziarele înserează re
portaje din Londra. 
Astfel, „Le Parisien 
Libere" nu a ezitat să 
acorde furtului un titlu 
pe opt coloane :„De ne
crezut, dar adevărat. 
Cupa mondială furată

Scotland- 
Yardul 

în 
căutarea... 

Cupei
la Londra. Ea valora 
42.000.000 de franci 
vechi". „Paris Jour" îi 
acordă doar un titlu pe 
un sfert de pagină, în 
schimb dedică dispari
ției misterioase de la 
Central Hali o pagină 
întreagă în interiorul 
ziarului. Iar „L’Auro- 
re“ își manifestă în
crederea în politia bri
tanică asigurînd că 
„Scotland Yard-ul este 
în acțiune'. Intr-ade
văr, Sherlock Holmes 
se numește în acest 
caz William Little și 
este inspector princi
pal la Scotland Yard. 
El dirijează, începînd 
de ieri de la ora 13,30 
cînd s-a comis furtul, 
ancheta. Prima sa ac
țiune a fost să comu
nice tuturor posturilor 
de politie din Anglia

următoarele semnal
mente : un om de a- 
proximativ 30 de ani, 
măsurînd 1 metru 
centimetri, cu | 
gru și 
costum 
chisă. 
individ 
rit, la ora 
etajul I de Ia Central 
Hali și el ar putea fi 
presupusul infractor. 
Dar desigur cu aces
te sumare indicații, și 
acestea mai mult ro
dul fanteziei, nici mă
car perspicacele Si
mon Templar, telege
nicul erou al ioiletoa- 
nelor polițiste, nu ar 
reuși să readucă Cupa. 
Aceasta, cu toate 
inspectorul Little 
clara că 
fi dificil 
teul dat 
cunoscut 
treagă. Dar tot el a a- 
dăugat că s-ar putea 
ca hoțul să desfacă 
Cupa în bucăți sau să 
o topească. Mai ales 
că amatorii britanici 
de fotbal, și nu numai 
ei, nu au uitat că și 
Cupa Angliei Ia fotbal 
a fost furată mai de 
mult și nici pînă as
tăzi nu a fost regă
sită.

Intre timp se caută 
să se afle și cine poar
tă răspunderea, mora
lă și materială, pentru 
pierderea Cupei. Fede
rația braziliană, în po
sesia căreia se găsea 
Cupa, dat fiind că e- 
chipa acestei țări a 
cîștigat ultima ediție a 
Campionatului mon
dial, a predat trofeul 
Federației Internatio
nale de Fotbal. Fede
rația britanică de spe
cialitate a declarat ca
tegoric că ea nu are 
nici o legătură cu 
cupa dat fiind că nu a 
fost niciodată predată 
spre păstrare, aflln- 
du-se în grija Federa
ției internaționale, 
cazul cînd trofeul 
va fi găsit, se va 
casa asigurarea 
30.000 de lire sterline.

Dar meciul Scotland 
Yard — hoful cupei nu 
s-a terminat încă, cu 
toate că, deocamdată, 
politia engleză este 
condusă la scor.
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ANDREI MINCU

Fără surprize
robabil, Congresul 
Uniunii Creștin-De- 
mocrate nu va oferi 
surprize. Aranjamen
tele de culise par să 
fi pus ordine în par
tidul bîntuit de ne
înțelegeri. Adenauer, 
la cei 90 de ani ai 

săi, se retrage de pe scena politică, 
îi mai rămîne titlul de președinte 
de onoare al partidului de guver- 
nămînt, dar funcția este pur sim
bolică. Discursul rostit de Ade
nauer la congres a fost calificat 
drept „testamentul" său politic. 
Experimentatul politician a folosit 
formule generale, evitînd unele 
puncte nevralgice. „Despărțirea" a 
dorit-o mai calmă...

Distribuția posturilor de conduce
re în U.C.D. — motiv de îndelun
gă discordie — este cunoscută : 
cancelarul Erhard va cumula și 
funcția de președinte al partidului, 
iar rivalul său Barzel va trebui să 
se mulțumească, deocamdată, cu 
postul de prim locțiitor al președin
telui partidului. Barzel a fost în
cadrat de doi locțiitori ai pre
ședintelui (funcții nou create).

Oficial, nu mai există motive de 
divergențe. împărțirea posturilor — 
efectuată în preajma congresului 
— a întrunit aprobare unanimă. U- 
nanimitatea aceasta nu presupune 
însă și acceptarea sinceră de către 
toate fracțiunile a unei situații des
tul de incomode. In U.C.D. există 
mulțumiți și nemulțumiți. Adversarii 
lui Erhard au trebuit să se resem
neze cu poziții aparent minore. 
Barzel aspira la președinția partidu
lui ca o trambulină eventuală pen
tru funcția de cancelar. Erhard i-a 
barat drumul. Revista vest- 
germană „DIE ZEIT" amintește că 
„Barzel era pregătit în lupta pen
tru postul de președinte, dar s-a 
mulțumit să accepte un drum oco
lit spre acest țel, primind să candi
deze pentru funcția de prim vice
președinte al conducerii partidu
lui". Mai plastic se exprima ziarul 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" care 
scria că „de acum încolo Barzel 
nu se va mai afla vizibil față în 
față cu Erhard, ci va sta în spa
tele său călcîndu-1 direct pe căi- 
cîie".

S-ar părea, deci, că surprizele 
sînt excluse la Congresul U.C.D. 
Dar cei 576 de delegați „vor trebui 
să se pregătească să audă și o se
rie de lucruri neplăcute* — opinia- 
ză agenția D.P.A. Or, tocmai aces
te „lucruri neplăcute" ar putea 
să deschidă răni mai vechi, apa- 
rent cicatrizate.

M. RAMURĂ
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