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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

COMUNICAT
cu privire la rezultatele 

preliminare 
ale recensămîntului 

populației și locuințelor 
din 15 martie 1966

Populația Republicii Socialiste România a fost 
la 15 martie 1966, după rezultatele preliminare 
ale recensămîntului, de 19105 056 locuitori din 
care 9 356 715 bărbați (49 la sută) și 9 748 341 
femei (51 la sută).

Din totalul populației țării, 7 305 303 persoane, 
sau 38,2 la sută, locuiau în mediul urban, iar 
11 799 753 persoane, sau 61,8 la sută — în mediul 
rural.

In cursul celor 10 ani care au trecut de la ulti
mul recensămînt al populației, efectuat în anul 
1956, numărul populației totale a țării a crescut 
cu 1 615 606 locuitori (cu 9,2 la sută), adică cu un 
ritm mediu anual de 0,88 la sută.

Comparativ cu recensămintele din anul 1930, 
1948 și 1956, repartizarea populației Republicii 
Socialiste România pe regiuni și medii, la 15 mar
tie 1966, se prezintă după cum urmează :

(Continuare in pag. a V-a)

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
Centenar George Coșbuc FESTIVALUL STUDENȚESC

SPECIFIC
IN ACTIVITATEA

I

Ps tlnărul din foto
grafia de mal jos tl 
cheamă Vasile Ionlță șl 
este lăcătuș montor. 
Drumul său tn meseria 
de constructor a Început 
la Blcaz și a continuat, 
apoi, la Medgidia, Cer
navodă, Sala expoziți
ei... Acum lucrează, 
lllnd unul dintre cel mal 
prlcepuțl constructori, 
pe șantierul Uzinei me

talurgice București.

DE TEATRU DE LA ZAGREB

Spectacol popular
pe plaiuri năsăudene

ORGANIZA TIEI
Foto ! GH. CUCU

„Șl s-a pornit apoi cuvînt / 
Șl patru margini pe pămînt / 
Ce strîmte-au fost în largul 
lor... /

Nesfîrșite șiruri de oameni 
pornite „în fapt de zori" tre
ceau prin satele foștilor grăni-

ceri. De-a lungul drumului, 
pe zeci de kilometri în fața 
caselor, jucau în soare culo
rile covoarelor țărănești, 
cu codri și livezi adunate-n 
ele, aveau marginile acoperite 
de ștergare din in și boran- 
gic brodate cu o artă străve-

che. Bătrînii — unii își amin
tesc bine chipul bădiței George 
— porniți la drum cu cîteva 
ceasuri înaintea tuturor, re
marcau uimiți că n-au văzut 
atâta lume adunată la un loc

Congresul al VIII-lea el U.T.C., desprinzând 
înalta menire educativ-politică ce a fost 
conferită organizațiilor U.T.C. în documentele 
atotcuprinzătoare ale Congresului al IX-lea al 
partidului, a precizat obiectivele, formele și 
metodele de muncă specifice pentru categoria 
de tineri care învață și care însumează aproa
pe un sfert din populația țării. Anul școlar a 
debutat, așadar, sub semnul unor sarcini spo
rite.

într-o convorbire cu tovarășul Ion Luncan, 
secretar al Comitetului regional Banat al 
U.T.C., am încercat să elucidăm cîteva din 
aceste sarcini, discutând cu precădere despre 
specificul activității organizațiilor U.T.C. Ia 
început de an școlar.

U. T. C
— Știm, tovarășe 

secretar, că și in re
giunea dv. s-a desfă
șurat în vacanță o 
largă acțiune pregă
titoare pentru ca ac
tivitatea organizații
lor U.T.C. să înceapă 
cu bine din primele 
zile de școală. V-am 
ruga 
despre 
tiți dv 
munca 
U.T.C.
anului de învățămînt.

— într-adevăr, în 
vacanța încheiată de 
curînd, mulți dintre 
noi, cei care lucrăm 
în domeniul școlilor 
— secretari U.T.C. și 
activiști de organiza
ție — am avut ocazia 
să fim elevi la școala 
celei mai bune expe-

să ne vorbiți 
ceea ce soco- 

specific în 
organizației 

la începutul

rlențe, să ne îmbogă
țim mijloacele și me
todele de activitate, 
să ne perfecționăm 
stilul de muncă. A- 
ceastă . acțiune pre
gătitoare continuă. 
Chiar în aceste zile 
se desfășoară instru
iri la nivelul orașe
lor și raioanelor, cu 
secretari U.T.C. pe 
specific de școli ; vor 
avea loc, de aseme
nea, primele ședințe 
ale comisiilor de ac
tiviști nesalariați pen. 
tru problemele mun
cii în școli. întreg 
activul U.T.C. la ni-

LUCREȚIA LUSTIG

COORDONATELE
DISCIPLINEI

L

Incursiune tn universul noilor manuale 
școlare

Foto : GR. PREPELIȚĂ

Pitești. Oamenii se în
dreaptă spre poarta uzi
nei. în șuvoiul de salo
pete albastre urmărim 
privirile aruncate, me
canic, ceasului de la 
mină. Un gest obișnuit. 
Un gest simplu, cotidian 
— un reflex. El depă
șește valoarea unui sim
plu gest, însumînd bo
gate și multiple semnifi
cații. In el este cuprinsă 
grija statornică a omu
lui uzinei ca zi de zi să
fie la ora stabilită la io-

Primirea de către
tovarășul Cnivu Stoica a ministrului 

comerțului și industriei al statului Kuweit
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit luni la amiază pe minis
trul comerțului și industriei al 
statului Kuweit, Abdallah Al 
Jaber Al Sabah, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială,

au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

A fost prezent Saeed Jacoob 
Shammas, ambasadorul statu
lui Kuweit la București.

(Agerpres)

(Continuare tn pag. a V-a)
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Noi construcții In orașul Gh. Gheorghiu-Dej
Foto : AGERPRES

ORA 7
USCAT AL STATISTICII

MAI MULTE CAUZE —
Șl TOTUȘI UNA ale unor pă-

fluviu

ION ANDREIȚA

primii bani

Un consens unanim

(Continuare 
In pag. a Il-a) de buzunar 

singurii pe 
de la pă- 

timpuri a-

în mod firesc ne-am 
pus întrebarea : cum se 
explică această stare de

care ma- 
așteptat 

cei care

Mutate pe plan moral, 
în balanța sensibilă a 
conștiinței, cine ar pu
tea să le cîntărească 7 I

vreo 12 ani 
dintre ei —

Ilustrate 
numai prin- 

exemplu.

1

La Zagreb s-a încheiat edi
ția 1966 a Festivalului inter
național al formațiilor teatrale 
studențești la care au parti
cipat valoroase ansambluri din 
Iugoslavia, Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Elve
ția, R.D.G., R.F.G., Italia, Olan
da, Suedia, Polonia. Țara 
noastră a fost reprezentată de 
un colectiv de studenți din 
centrul universitar București, 
care a pus în scenă o piesă 
din repertoriul românesc : (iNu 
sînt Tumul Eiffel" de Ecate- 
rina Oproiu.

în cercurile festivalului stu
denții români au fost primiți 
cu un interes deosebit. Cartea 
lor de vizită — „Premiul pen
tru cel mai bun spectacol" cu
cerit la ediția din anul trecut 
a festivalului a atras la repre
zentația românească un nu
meros public. Evoluția scenică 
a membrilor grupului de 
dramă al Centrului universitar 
București și concepția regizo
rală a studentului Andrei 
Șerban s-au bucurat de apre
cieri unanime. Juriul a de
cernat colectivului român — 
pentru a doua oară consecu
tiv — „Marele premiu pentru 
cel mai bun spectacol". Stu
denții români au mai primit, 
de asemenea, premiile „Pentru 
cel mai mare succes al Festi
valului", „Pentru cel mai apre
ciat spectacol de către pu
blic" și „Pentru interpretare 
masculină" atribuit studentu
lui Florian Pitiș.

AJ SA DISCUTAM 
DESPRE TINEREȚE,’

FDL'CAȚIF,

W
DA ȚI
BANI

DE BUZUNAR
sională, dragoste de 
uzină, conștiința dato
riei. Un gest care dez
văluie subtil, dar din 
plin, frumusețea morală 
a acestor oameni.

Cît de supărător, de 
discrepant este faptul 

alca în acest 
conștiințelor înalte să 
întâlnești și urme de 
moloz, reziduri ale unor 
atitudini discordante, o- 
puse.

Și, totuși...

De la începutul anu
lui și pînă la 31 iulie 
fișele de pontaj din 
combinat au înregistrat 
un fapt inexplicabil: 
2 705 absențe nemotiva
te. înmulțiți cu 8 și ceea 
ce înseamnă această ci
fră se va dezvălui mai 
deplin : 21 640 ore iro
site ore în 
șinile și-au 
zadarnic pe
și-au luat răspunderea 
să le mînuiască.

Ele pot fl
chiar și 
tr-un singur 
La fabrica de mobilă, în 
luna august absențele 
nemotivate s-au ridicat 
la cifra de 366 zile. Un 
an într-o lună ! Echiva
lentul în producție — 46 
garnituri de sufragerie 
tip „Bîlea". Dar numă
rul garniturilor de mo
bilă care s-ar fi putut 
produce, al metrilor 
cubi de cherestea, pla
caj, parchet etc., este 
departe de a da depli- 
na măsură a consecin
țelor.

COPIILOR?

Economii prin mica 
mecanizare

IAȘI (de la coresponden
tul nostru)

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de 1» 
Fabrica de rulmenți din 
Btrlad a dat o deosebită a- 
tenție Introducerii pe scară 
largă a micii mecanizări.

Instalația de decojit șl 
calibrat, semlautomatizarea 
presei de marcat rulmenți, 
băile de sare pentru trata
mentul termic, podul rulant 
de ridicat șl transportat — 
iată numai cîteva din aces
te realizări, obținute ln di
recția micii mecanizări care 
au dus la realizarea unei 
economii de 1 240 846 lei.

Intr-una din zilele trecute 
mi-a fost dat să urmăresc a- 
ducerile aminte 
rinți.

Cînd aveam
— spunea unul 
taică-meu mi-a pus în palmă 
cîteva monezi și m-a trimis 
în lume. Eram o casă cu 
foarte mulți copii și de a- 
tunci mi-a fost hărăzit să mă 
descurc singur în viață. Banii 
aceia, primii bani 
au fost de altfel 
care i-am primit 
rinți. Erau alte 
tunci...

— Eu am furat 
de pe tejgheaua unui negustor
— interveni stingherit un altul
— și, apoi tot de la el, am 
cumpărat halviță.

Copiii de odinioară erau a- 
cum părinții la confesiunile că
rora participam, martor tăcut. 
Mă gîndeam că n-ar fi lipsite 
de interes răspunsurile lor la o 
întrebare aparent lipsită de 
importanță: „Dar, dv. dați bani 
de buzunar copiilor ?“.

băieți și amîndoi sînt la școa
lă. Sînt la vîrsta cînd 
pot și trebuie să învețe 
a se chibzui singuri. Le 
dăm bani, dar nu mai mult 
decît strictul necesar. Nici ei 
nu pretind sume mari ; de 
mici i-am învățat că banii re
prezintă valoarea muncii mele 
și a mamei lor“.

D. N. — frezor : „Firesc mi 
se pare să le dau copiilor 
sume potrivite cerințelor im
puse de vîrsta lor. Celui mic 
îi dau să-și cumpere dulciuri. 
Cel mare are 17 ani, deja 
pentru el problemele sînt 
altele. își alege singur filmele, 
unele distracții.

G. O. — inginer : „îi dau 
desigur, cînd are nevoie de o 
carte, pentru vizionarea unui 
film sau spectacol. întotdeau
na îl îndrum spre ce trebuie 
să vadă, ce să cumpere. Obiș
nuiesc să discut cu copilul 
despre dorințele și cheltuielile 
lui".

r se întîmplâ 
ți altfel

Primele răspunsuri primite 
au același numitor comun — 
responsabilitatea filială în 
pregătirea pentru viață a u- 
nor oameni chibzuiți.

P. I. funcționar: „Avem doi

Amintindu-ne discuția ini
țială care a declanșat această 
anchetă, ar fi nimerit să fa-

v. RAVESCU

(Continuare In pag. a V-a)
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CARNET CINEMATOGRAFIC

ase: oameni minunați
IN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

...„sau cum am 
zburat de la Londra 
la Paris în 25 ore și 
11 minute" repre
zintă un record de 
lungime la un titlu 
de film așa cum în 
Anglia mai există 
un record de nume 
propriu (al unei 
gări, nume ce nu 
încape în două rîn
duri de pagină dac
tilografiată și în 
care peste două 
treimi din litere sînt 
consoane !).

O adevărată super
producție — fiind 
chemată la apel pe 
ecran, dimensiunile 
panoramice, sunetul 
stereofonic, culoa
rea, vedete cunos
cute ca Alberto 
Sordi, Jean Pierre 
Cassel, 
Stuart 
Robert 
filmul 
epocii 
aviației. Pelicula re
gizorului Ken An
nakin care este și 
coautor al scena
riului, și despre 
care nu am mai 
auzit pînă acum ni
mic (voluminosul 
dicționar al cineaș
tilor 
Georges 
ignoră), 
toate 
stilului 
odian, un dezvoltat 
simț al povestirii, o 
punere în scenă 
profesionistă, o deo
sebită plastică în 
încadrarea spațiilor 
în limitele celor pa
tru laturi ale ecra
nului, o atentă mun
că a regiei cu acto
rul și prezența în 
permanență a ceea 
ce se numește „cea 
de a doua acțiune" 
(care întărește in-

Sacch Miles, 
Whitmen, 

Morley etc., 
este dedicat 

pionierilor

întocmit de 
Sadoul îl 

ne prezintă 
amprentele 

hollywo-

triga). Primul de
ceniu
nostru a alimentat 
o bună parte a pro
ducției cinemato
grafice. Atunci a 
fost inventat cine
matograful, radioul, 
au mers primele 
automobile, au sbu- 
rat primele avi
oane. Ne amintim 
cu plăcere de evo
carea veselă a pio
nieratului cinema
tografic într-un film 
amuzant, dar nu 
lipsit de note ama
re, al studiourilor 
italiene („Cinemato
graful de altădată") 
sau de istoria au
tomobilului, cu pri
mele curse de vi
teză, o comedie ro
mantică a cineaști
lor cehi („Bunicul 
automobil"), fil
me cu care pelicula 
lui Ken Annakin se 
înrudește pe un
deva.

Tentativa acestuia 
este meritorie. A 
vrut să ne aducă 
în față o epocă de 
îndrăzneală aero
nautică fără însă a 
recurge la formulele 
clasice. Și de aceea 
a ales comedia. De 
la caz la caz, rîsul 
pe care filmul îl 
stîrnește în rîndu- 
rile spectatorilor di
feră. De la tonurile 
cele mai apăsate — 
satira la adresa au- 
tomatismelor milita
riste germane — iro
nia trece la conser
vatorismul insular 
britanic, frivolita
tea meridională sau 
aventurismul yan
keu. Satira, lirismul 
sau evocarea ro
mantică fac laolaltă 
casă bună cu filmul 
și de aici fonul de-

al secolului
gajat oare place 
atît de mult spec
tatorului contempo
ran.

Firește, ca în 
orice superproduc
ție care se respectă, 
filmul conține o 
intrigă amoroasă, o 
intrigă criminală 
etc., etc. Ele rămîn 
însă în permanență 
în stilul inițial al 
filmului șl nu se 
iau niciodată prea 
în serios. Alegerea 
dimensiunii panora
mice la acest film 
nu este atît un 
calcul comercial cît 
o necesitate, pentru 
a se cuprinde ast
fel vastitatea spa
țiului oceanului ae
rian 
tesc fragile 
cuțe“ 
navigatori 
prinzători, veseli și 
îndrăzneți. Sur
prinzător totodată 
tonul general al 
umorului degajat de 
film care are foar
te puțin din speci
ficul umorului sec, 
negru sau burlesc 
britanic înscriin- 
du-se mai degrabă 
în fantezia, cu dan- 
teluțe, galică. O 
remarcă pozitivă la 
adresa genericului 
desenat ca și a in- 
terludiului animat 
dintre cele două 
părți ale filmului. 
Filmul are un efect 
reconfortant și dacă, 
cum e și normal, nu 
țineți neapărat să 
învățați în cele trei 
ore de vizionare 
adevărata istorie a 
aviației, veți fi de
sigur mulțumiți.

în care plu- 
' •' „băr-

mînuite de 
între-

AT AN A SIE TOMA

•k

La Văleni-Podgorie — regiunea Argeș —foarte mult se vor
bește despre hărnicia și pasiunea cu care lucrează tinăra În
grijitoare Dochina Alexe. Iat-o în fotografie surprinsă In 

timpul alăptării, la biberon, a vițeilor
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Tinăra toamnă

in Jara de sus

Bucecea, unde tine-La
rii din satele învecinate s-au 
întîlnit cu tinerețea lor, mani
festată într-un larg și com
plex program de acțiuni cul
tural-educative, sportive, și-a 
manifestat în chip colectiv vi
talitatea toamnei tinere, 
nerii 
brica 
de la S.M.T., 
ratori din localitățile și ia tele 
învecinate, elevi ai liceului 
din Bucecea, vîrstnici și copii 
au început să dea glas amplei 
duminici tinerești.

In cadrul acestui întreg 
freamăt tineresc și poezia s-a 
aflat la ea acasă. Alte zeci de 
tineri muncitori, cooperatori 
și elevi din aceleași sate afla
te în competiția tinereții au 
deschis un colocviu cîmpenesc 
și proaspăt despre poezie cu 
tânărul poet Ion Crînguleanu, 
prezent la această acțiune dis
tractivă a tineretului. întâlni
rile acestora cu poezia s-au 
desfășurat de altfel și în zilele 
următoare în întreprinderile și 
cooperativele agricole din 
ionul Botoșani.

Îmbrăcată în costumele 
torești din Țara de sus 
Moldovei, poezia a fost

Ti- 
muncitori de la fa
de zahăr, tractoriști 

tineri coope-

ra-

pi
ti 

prin

vitalitatea și profunzimea 
acasă, în mediul avuțiilor 
toamnă, de la șesuri pînă 
adincurile de munte ale Gurii 
Humorului, unde tinerii scri
itori Sînziana Pop, M. Unghea- 
nu, Dumitru M. Ioan s-au în
fățișat sutelor de auditori.

Prin acțiunile inițiate sint 
confirmate multiplele posibili
tăți de care dispun organizații
le U.T.C. în organizarea în mod 
plăcut și recreativ a timpului 
liber al tinerilor, traducînd în 
fapt indicațiile celui de-al 
VIII-lea Congres al U.T.C. la 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „Uniunea 
Tineretului Comunist trebuie 
să ofere un larg cadru organi
zat de activitate plăcută și 
instructivă, să inițieze variate 
manifestări cultural-artistice, 
să dezvolte gustul pentru lite
ratură și artă, să organizeze 
turismul, sportul de mase, 
contribuind la formarea unor 
tineri sănătoși, optimiști, cu 
un nivel ridicat de cultură**.

ei 
de 
în

GHEORGHE LISAC 
șeful comisiei culturale 
a Comitetului regional 

Suceava al U.T.C.
Centrul orașului Deva Foto: AGERPRES

■

De la început vreau să spun 
tuturor corespondenților vo
luntari care au adresat redac
ției sesizări la adresa unor 
unități comerciale, a unor os
pătari, vînzători și așa mai de
parte, că sînt de acord cu ei, 
și tocmai pentru că îi cred, 
pentru că nu o dată am pățit 
la fel, dacă nu chiar mai rău 
— m-am hotărît ca în artico
lul de față să discutăm des
pre această problemă. Odată, 
m-am supărat pe vînzătorul 
de la „Alimentara" din cartie
rul meu, adică el m-a supărat 
pentru că mi-a vorbit urît. 
Am jurat să nu mai calc pe 
acolo. Două zile m-am ținut de 
cuvînt, dar cînd am văzut că 
prin cămara mea bate vîntul 
mi-am călcat pe inimă și iar 
m-am dus. Dar și de data a- 
ceasta m-a luat în primire de 
parcă era magazinul lui. Las’ 
că ți-o fac eu — mi-am zis și 
m-am mutat la țară în comu
na Ilișești, raionul Gura Hu
morului. Am ales raionul Gura 
Humorului cu intenția să rid 
fără să mai citesc nici o ru
brică de satiră și umor. Aici, 
să știți dumneavoastră nu e 
nici tramvai, nici autobuz, nici 
troleibuz. Mi-am luat deci o 
bicicletă S.R. 26. După mine 
S.R. înseamnă „Să Regreți", 
și o să vedeți de ce.

Cum e normal, o bicicletă 
nu ține o viață. Mai se rupe 
cîte ceva, mai se defectează 
pe ici, pe colo. Deci piesete 
stricate trebuie înlocuite. In 
comună n-am găsit piesele so
licitate, la Suceava nu; la 
Gura Humorului vînzătorul 
mi-a zis: „De cînd sint în 
Gura Humorului n-am auzit 
o glumă mai bună". Am scris 
Ministerului Comerțului Inte
rior și după două luni (timp în 
care vă dați seama n-am um
blat pe două roți ci pe două 
picioare) aflu că scrisoarea 
mea a fost înaintată la I.D.M.S. 
Alte săptămîni de așteptare, 
după care în sfîrșit primesc 
răspunsul I.D.M.S., care de 
fapt era adresat O.C.L. Me- 
talo-Chimice Gura Humorului 
și în care se spune printre al
tele : „La sesizarea tovarășu
lui (adică eu) noi i-am răspuns 
să se adreseze dv. pentru emi
terea comenzilor ferme după 
care vom expedia marfa, ur
mând s-o ridice de la dv. (Eu 
cui mă voi fi adresat cîteva 
luni de zile, nu O.C.L.-ului ?).

Și mai departe... „dv. moti- 
vați că ați înaintat comenzi

și noi nu le-am onorat". Și iar 
mai departe : „...totodată vă 
rugăm să ne comunicați ce co
menzi privind piesele de bici
cletă ne-ați mai înaintat și nu 
v-au fost onorate" (iar „ono
rat" !),

La toate aceste hîrtii aș a- 
dăuga doar cîteva rînduri:

Onorați-ne fraților cit vă 
poftește inima, dar nu cu 
hîrtii, nu cu vorbe. In cazul 
meu nu vă cer decît niște 
piese de bicicletă pe care nu 
mi le onorați de 5 luni de zile.

Dacă nu am nimerit-o cu 
bicicleta, m-am gîndit că tot e

mul- 
dat

răs- 
fac ? 

zis.

tă, că se vor strădui, îmi 
țumesc pentru ajutorul 
etc., etc.

„Pentru puțin", le-am 
puns, dar cu ceasul ce

Pînă la urmă ce mi-am
Bicicleta nu mai merge, ceasul 
„merge" exact ca cele insta
late de un an prin 
mai bine merg cu 
am pornit-o cu 
6.001 spre Iași. Pe 
răzbit setea. Intru 
restaurant și cer o bere, 
gonul era absolut gol.

Ospătarul mă privește în
tr-un fel ciudat și îmi răs-

București, 
trenul. Și 
personalul 
drum m-a 
în vagonul 

Va-

trenul era personal. Ce să faci 
dacă așa-i instrucțiunea...

Pentru că tot 
de restaurante 
nu-mi amintesc 
deschis grădina 
umf" din bulevardul Miciurin.

Ospătarii mai să te ia în 
brațe din stradă și să te așeze 
la masă. Am fost și eu la 
inaugurare. A fost ceva cum 
rar mai intîlnești. Ospătarul 
nu s-a dezlipit de lingă mine. 
Ba la un moment dat văzînd 
că mă îndrept puțin din șale 
mi-a oferit haina să o pun pe

a venit vorba 
nu pot să 

ziua cînd s-a 
de vară „Tri-

ÎN CONFLICT CU...
/Jl.V.I DESERVIRE

Jt

Să nu credeți că sînt un 
mare băutor. Beau cum spune 
o vorbă: cu măsură. E și fi
resc, doar n-o să-ți ofere res
ponsabilul un furtun și să 
spună: „serviți, tovarășe cli
ent, din butoi direct, cînd vă 
trebuie".

Odată, prin Brăila, am în
tîlnit la bodegi și restaurante 
unele nereguli. M-am adresat 
Sfatului popular al regiunii 
Galați, nu de alta, dar la cel 
orășenesc mai spusesem eu, 
dar... să trecem mai departe.

Ce aflăm: „La ospătăria 
lsaccea s-au remăsurat 3 
halbe de bere, constatîndu-se 
un minus (la barman era plus) 
de 20 de grame, 35 și așa mai 
departe".

La bufetul „Dezrobirea", 
Sandu Urania, „dezrobea" la 
fiecare client cîte 6 grame la 
țuică bătrînă, 20 grame la vin, 
5 grame la 50 grame tescovină 
etc. Vorba aceea, dacă nu 
curge... pică.

Bineînțeles toți cei vinovați 
au fost sancționați — ceea ce 
e foarte bine.

Din răspunsul amintit, o 
frază mă pune pe gînduri. O 
voi reda în întregime : „Toate 
aspectele semnalate în legă- 

Miltiade

„ACTUALITATEA

IN IMAGINI"

LA NUMĂRUL ▼G ooo

bine să am ceva care 
meargă și mi-am cumpărat un 
ceas. Zicala : „Merge ca cea
sul" nu s-a potrivit la mtne. 
Simplu — veți spune, îl re
pari și gata. Gata, cu o con
diție să nu mergi la coopera
tiva din Urziceni pentru că 
nu sînt piese de schimb (iar 
„nu sînt").

Ia să vedem ce spune coo
perativa Unirea Meșteșugari
lor din Urziceni. Nu redau 
textual răspunsul, deoarece are 
o pagină bătută la un rînd. 
Aflu că nu au piese, că regre

r

punde : Nu servim fără mîn- 
care !

— Dar am mîncat acasă, că 
doar nu era să flămînzesc pînă 
la ora 11.

— Așa-i instrucțiunea. Nu 
crezi, citește /

Și îmi arată instrucțiunea 
afișată pe un geam. Așa scria. 
Și ce fac, am întrebat ?

— Stați pe platformă, între 
vagoane și vă servesc acolo.

Și am băut o bere în picto
re, pe platformă, între vagoa
ne, ca la expres, cu toate că

din 
oră 
dar

scaun, să stau pe ea numai 
să mă simt bine.

Am fost zilele trecute 
nou. O oră am așteptat, o 
i-am rugat, am strigat,
așa cum nu aude un fotbalist 
în timpul unui meci cînd îl 
fluieră spectatorii, tot așa nu 
m-au auzit nici pe mine ospă
tarii.

Pentru această grădină, 
pentru toate restaurantele, aș 
avea o propunere : Inchipu- 
iți-vă oameni buni că în fie
care zi sărbătoriți inaugurarea. 
O să ne simțim și noi bine.

tară cu barmanul 
lonescu rămîn a fi verificate 
ulterior, deoarece 
(fiți atenți ce a ajuns numi
tul) este în momentul de față 
pe post de responsabil (Sandu 
Constantin 
concediu) și 
bar". După 
fraze, am o 
rog frumos dv. să nu dați dru
mul în concediu șefului secției 
comerciale. Nu de altceva, dar 
cine știe cine-i va ține locul I 

Diseară mă duc i
„Triumf". Dar acum 
am de făcut. Mănînc 
bine acasă, iar acolo 
mă odihnesc, să ascult

La sfîrșitul acestor 
nu numai pentru a-mi liniști 
familia, ci și pentru cei ce le 
citesc, țin să menționez că nu 
eu am fost prin toate maga
zinele, prin toate restauran
tele despre care am vorbit (ar- 
fi prea de tot). Articolul a 
fost realizat cu ajutorul co
respondenților voluntari: Va- 
sile Radu, Gh. Gheorghiu, Ioan 
Pop și Nicolae Bădescu.

numitul

fiind plecat în 
nu servește la 
lectura acestei 

rugăminte: Mă

iar Ia 
știu ce 
și beau 
am să 

muzică, 
rînduri,

GH. NEAGU

în săptamîna aceasta 
jurnalul cinematografic împli
nește 1 000 de numere. începu
tul a fost făcut în 1944, la 
numai cîteva zile după insu
recția armată de la 23 August.

Deci, de 22 de ani, cei peste 
un milion și jumătate de me
tri de peliculă - imagine, cît 
au fost realizați, înregistrează 
la modul cel mai concret, ca 
o mărturie vie și emoționantă, 
istoria patriei libere, efortu
rile și realizările sale, drumul 
înainte al poporului român.

Cele aproape 12 000 de su
biecte, care alcătuiesc jurna
lele noastre de actualități, cu
prind fapte cu care ne mîn- 
drim și pe care ecranul ni le 
poate oricînd reproduce fidel. 
Să amintim cîteva : primele 
șantiere ale tineretului, actul 
naționalizării, proclamarea re
publicii, primul tractor româ
nesc, Congresele partidului^ 
orașele noi care au apărut în 
locul vechilor urbe etc. Atâ
tea și atâtea fapte și eveni
mente care alcătuiesc laolaltă 
cu biografia patriei și propria 
noastră biografie.

Trebuie amintit, că atun-<4 
cînd vorbim de cinematogvN 
fia noastră, „actualitatea în 
imagini" ocupă un loc de frun
te, și că subiecte filmate în ca
drul jurnalului nostru de actua
lități figurează în cronicile ci
nematografice, similare, în 
peste 30 de țări ale lumii, care 
fac astfel cunoscute realitățile 
României socialiste milioane
lor de spectatori de pe toate 
continentele globului.

Urăm succes, cu prilejul a- 
cestui al 1 000-lea număr, tu
turor colaboratorilor Studiou
lui „Al. Sahia", care ne oferă 
săptămînal „actualitatea in 
imagini", dorindu-le noi și noi 
realizări.

ORA 7
LA POARTA UZINE.
{Urmare din pag. l-a)

lucruri ? Transcriem din 
ancheta întreprinsă :

LIVTU COȚOFAN, 
inginer șef — adjunct al 
combinatului: „In uzi
nă lucrează 3 095 de 
muncitori. Dacă ne gîn- 
dim că din aceștia pes
te 70 la sută sînt tineri 
— deci aproximativ 
2 000 — este lesne de în
țeles că și cea mai ma
re parte a absențelor le 
revine tinerilor. Ele se 
datoresc, de cele mai 
multe ori, zburdălniciei 
acestora, lipsei de dis
cernământ, dezinteresu
lui și nepăsării, în ulti
mă instanță".

Ing. NICOLAE SMĂ- 
RĂNDOIU, șeful fabri
cii de mobilă: „Cele 
mai multe absențe se 
datoresc unor tineri, 
care au o atitudine su
perficială, de indolență 
și indisciplină față de

muncă, față de sarcinile 
producției. Sîntem ne- 
voiți în momentul de fa
ță, să desfacem din a- 
ceastă cauză cîtorva 
dintre ei contractul de 
muncă".

AURELIAN NEACȘU, 
maistru principal al sec
torului pregătire II, fa
brica de mobilă: „Lu
crez zi de zi în mijlocul 
tinerilor, sînt totdeauna 
alături de frămîntările 
și preocupările lor. Mă 
uimește adeseori atitu
dinea unora de totală 
nepăsare față de răs
punderile ce și le-au a- 
sumat atunci cînd au 
semnat angajamentul de 
muncă, abaterile grave 
pe care le săvîrșesc de 
la disciplina de produc
ție. Numărul cel mai 
mare de absențe se în
registrează sîmbăta și 
lunea și mai ales după 
primirea salariilor, cînd 
pleacă acasă, la petre

ceri și distracții, de unde, 
obosiți, uită să mai re
vină.

Iată șl părerea cîtor
va tineri cu recorduri 
în materie de absențe : 

POMPILIU BARBU : 
„Ultima oară am lipsit 
două săptămîni. îmi 
căutasem altceva de lu
cru. Mulți colegi de-ai 
mei au plecat la școala 
de șoferi. Poate o să ră
mîn, totuși, aici".

ION IORDACHE: 
„Lipsesc sîmbăta și lu
nea; plec acasă la Găești. 
Și acolo..."

ION STAVRE : „M-am 
ambiționat pe tovarășul 
maistru..."

EMIL RENȚ : „Am 
fost la un chef și eram 
obosit**.

Răspunsurile altor ti
neri au fost asemănă
toare. Trăgînd o linie 
dedesubtul acestor' opi
nii, însumînd 
este esențial,

dem o concluzie : absen
tele de la muncă. Ce s-a 
făcut pentru ca în co
lectivul de muncă să nu 
se strecoare un aseme
nea dușman periculos, 
care diminuează efortu
rile colectivului, pericli
tează soarta producției? 
Cine este în măsură și 
are datoria să intervină 
într-o atare situație ?

UNII TINERI NU AU 
DISCERNĂMINT; DAR 

ORGANIZAȚIA U.T.C.?

ceea ce
desprin-

Răspunzînd la între
barea anterioară, tre
buie să precizăm de ia 
bun început : de datoria 
de a interveni, de a în
lătura o atare situație 
nu poate fi absolvit nici 
unul din factorii de răs
pundere ai combinatu
lui. Fiind, însă, vorba de

mulți tineri, este limpe
de pentru oricine că 
partea de răspundere ce 
revine organizației UTC 
este deosebit de mare. 
Așa cum s-a subliniat 
la Congresul al VIII- 
lea al U.T.C., intră în 
atribuțiile ei fundamen
tale sarcina de a se o- 
cupa de educația tineri
lor, de formarea lor în 
spiritul înaltei discipli
ne a muncii. In această 
privință, numărul mare 
de absențe al tinerilor, 
lipsurile lor de la pro
gram, sînt mobilurile 
care trebuiau să-i con
centreze în primul rînd 
atenția organizației 
U.T.C., declanșînd efor
turi stăruitoare, perma
nente, pentru mobiliza
rea tinerilor la respec
tarea programului, pen
tru formarea răspunde
rii lor față de muncă, a 
respectului pentru înal
tul titlu de muncitor.

Din păcate, un aseme
nea lucru nu s-a întîm- 
plat. în activitatea edu
cativă a organizațiilor 
U.T.C. de la C.I.L. pro
blema răspunderii față 
de muncă, a respectării 
programului, constituie 
tot o absență nemoti
vată. Cuvintele secreta
rilor U.T.C. arată că știu 
ce-ar fi putut și ce-ar 
fi fost necesar să facă. 
Ion Oprescu, secretarul 
organizației U.T.C. din 
sectorul pregătire II, fa
brica de mobilă, de pil
dă, ne vorbea la modul 
foarte serios despre nu
meroase acțiuni inițiate 
de biroul organizației : 
„I-am chemat ne tinerii 
care absentează în fața 
biroului, i-am pus în 
discuția adunării gene
rale, am invitat la aces
te adunări maiștri și 
specialiști din fabrică..." 
Totuși și în această or
ganizație, ca și în cele
lalte, situația a rămas a- 
proape neschimbată. în 
urma unui sondaj în 
rîndul tinerilor despre 
care secretarul U.T.C. 
susținea cu atîta tă
rie că a constituit 
obiectul atîtor dezba
teri, lucrurile s-au lim
pezit. Acești tineri nu 
știu să fi fost vreodată 
trași la răspundere, să 
se fi discutat cu ei în 
cadrul colectivului de 
uteciști. Mai mult, nici

maiștrii (Leonte Călin, 
Aurelian Neacșu), nu-și 
amintesc să fi fost vre
odată invitați la vreo 
acțiune a organizației 
U.T.C. Ce trebuie să în
țelegem, așadar ? Nu în
seamnă atunci, din acest 
mod demagogic de a re
zolva lucrurile, că secre
tarul U.T.C. își fură 
propria lui căciulă ? Nu 
înseamnă că barome
trul contribuției lui, a 
organizației pe care o 
conduce oscilează în ju
rul lui zero ? Și, deși 
ciudat, este firesc să fie 
așa, din moment ce în
suși comitetul U.T.C. pe 
fabrică n-a avut, în a- 
cest sens, nici-o iniția
tivă, n-a organizat nici-o 
acțiune. Ing. Octavian 
Ancu, secretarul comi
tetului, mărturisește că 
„n-a fost cam de mult 
la o adunare generală a 
vreunei organizații", că 
„acestea acționează in
dependent** (citiți la în
tâmplare), iar în ceea 
ce privește acțiunile în
treprinse la nivel de fa
brică își amintește nu
mai vag, de o ședință de 
comitet, ținută prin 
luna noiembrie, anul 
trecut.

Ne-am interesat de a- 
cest aspect și la comite
tul U.T.C. pe combinat. 
Secretarul, Victor Stăn-

culescu, ne-a dat cîteva 
explicații echivoce, a ri
dicat, apoi, din umeri 
și, în sfîrșit, a luaț o a- 
titudine „autocritică" : 
„N-am reușit, tovarăși. 
Am încercat, dar..." E 
adevărat, dar iată în ce 
au constat încercările.

S-a discutat cu cîțiva 
tineri care absentau, cu 
cîțiva secretari din or
ganizații, s-a ținut o șe
dință în aprilie. Și, în 
plus, o săptămînă, se
cretarul comitetului 
U.T.C. a stat la poarta 
fabricii, constatînd, după 
minuțiosul studiu, că „a- 
vem și întîrzieri". Deși 
tovarășul Victor Stăncu- 
lesou își dă seama că un 
ansamblu de măsuri 
bine gindite, un com
plex de acțiuni educati
ve, sistematic și susținut, 
ar fi putut determina 
înlăturarea acestor nea
junsuri din munca tine
rilor, comitetul U.T.C. 
nu a trecut la realizarea 
lor. Cauza ?< „Ne-am o- 
cupat de alte lucruri. 
N-am știut că absențele, 
punctualitatea la pro
gram constituie o pro
blemă de prim ordin în 
activitatea noastră". Oa
re, numărul mare de ab
sențe nemotivate con
semnat Ia începutul ar
ticolului, faptul că mulți 
tineri părăsesc combi

natul, că unora li s-a 
desfăcut contractul de 
muncă datorită abateri
lor de la disciplină — 
toate aceste fapte, așa
dar, nu trebuiau să 
atragă atenția comite
tului U. T. C„ să-1 facă 
să înțeleagă că acea
sta era problema nr. 
1 ce trebuia înscrisă pe 
agenda sa de lucru ? E 
corect să se spună, a- 
tunci, că numai unor ti
neri le lipsește discer- 
nămîntul ?

ARE DREPTUL
COMITETUL

ORĂȘENESC U.T.C.
SĂ STEA CU BRAȚELE 

ÎNCRUCIȘATE?
Am întreprins raidul 

nostru la C.I.L. Pitești 
însoțiți de priissul secre
tar al comitetului orășe
nesc U.T.C. Tovarășul 
Ion Ilie nu s-a arătat 
surprins de cele consta
tate în activitatea tine
rilor, a organizației UTC 
din această întreprin
dere. Aceste lipsuri, ca 
și altele, sînt cunoscute 
mai de mult comitetului 
orășenesc care a și în
cercat să ia unele mă
suri. Deși secretarul co

mitetului U.T.C. din 
combinat este el însuși 
activist salariat — bi
roul comitetului orășe
nesc a mai trimis în 
sprijinul organizației 
U.T.C. de la C.I.L. încă 
un instructor salariat. 
De asemenea, secretari 
și membri ai biroului au 
vizitat în mai multe 
rînduri combinatul, a- 
cordîndu-i ajutor secre
tarului de aici. Lipsu
rile persistă, situa
ția nu s-a schimbat: 
activistul care conduce 
munca U.T.C. de la 
C.I.L. manifestă aceeași 
atitudine de delăsare, 
vorbește mult, aleargă 
mult, dar nu rezolvă ni
mic. Iar comitetul oră
șenesc U.T.C. și-a încru
cișat brațele: „Ce să 
mai facem ?“

Oare să se fi epuizat 
într-adevăr toate măsu
rile ?

*
...Oamenii se îndreap

tă spre poarta uzinei. 
Un fluviu de salopete 
albastre se revarsă zilnic 
spre locurile de muncă. E 
de datoria întregului co
lectiv de la C.I.L. Pitești, 
a tuturor uteciștllor de 
aici, de a face ca aceas
tă imagine cotidiană, e- 
noționantă prin semni
ficațiile el, să nu fie pă
tată de atitudinea repro
babilă a unora.



• Viața de organizație
O Tribuna secretarului 

' U.T.C
nțele
S Răspundem la între
bările cititorilor O Viața

și ceri 
vîrstei

A SPECIFICLA ÎNCEPUT
DEAN

W IN ACTIVITATEAȘCOLAR

ORGANIZAȚIEI U.T.C

Invitați să participe la 
bișnuita întîlnire lunară, se
cretarilor U.T.C. din unitățile 
agricole ale raionului Drăgă- 
nești-Olt li s-a precizat, în au
gust, alt loc decît cel obișnuit: 
miercuri dimineața la Stoică
nești. De ce la Stoicănești și 
nu la Drăgănești, la centrul de 
raion ? Nu credem că vre
unul din ei să-și fi pus această 
întrebare. Despre schimbarea 
adresei, despre motivele care 
au generat-o, aveau cunoștin
ță; doar ei făcuseră o asemenea 
propunere, pe care comitetul 
raional U.T.C. și-a însușit-o. 
S-a 1 vtărît, așadar, ca „zilele 
secretarului" să nu se mai țină 
la centrul de raion, cum se 
obișnuia, ci, rînd pe rînd, ele 
să se organizeze în cadrul u- 
nor comune, cooperative agri
cole, G.A.S.-uri, acolo unde 
ex'istă cea mai bună experiență 
privind problemele ce urmează 
să se dezbată în programul de 
instruire.

Stoicănești, august 1966. Are 
loc aici cea dinții „zi a secre
tarului" organizată astfel. Gaz
dele s-au pregătit așa cum se 
cuvine. Programul le-a oferit 
secretarilor prilej de a par
ticipa la o adunare generală 
a organizației de bază U.T.C. 
din sectorul zootehnic, să asis
te la primirea unui tînăr în 
organizația U.T.C., să discute 
pe marginea acestor două ac
țiuni. Aflîndu-se în cea mal 
puternică cooperativă din ra
ion, interesul participanților 
pentru cunoașterea rezultate
lor, a activității concrete a ti
nerilor era firesc. Programul 
„zilei" le-a permis acest con
tact : au vizitat sectoarele de 
producție, locurile de muncă, 
au discutat cu brigadieri, cu 
tineri fruntași în producție, 
însuși președintele cooperati
vei agricole, Dumitru Tudose, 
Erou al Muncii Socialiste, le-a 
dat explicații detaliate despre 
dezvoltarea cooperativei, 
biectivele actuale și de 
vorbindu-le mai ales 
munca tinerilor, despre 
nul pe care organizația 
de aici îl dă.

Întregită prin scurte 
neri ale secretarilor comitetu
lui raional U.T.C., această „zi" 
a fost, după cum înșiși parti
cipanții remarcau, bogată în 
învățăminte.

Lipsa de experiență ar pu
tea să justifice unele carențe 
inerente •debutului (aerul oare
cum festiv al activităților, a- 
firmarea cu timiditate a va
lorii lor educative, renunțarea 
spre regretul participanților, 
la unele acțiuni culturale pre
văzute pentru seara); faptul, 
însă, că era prima acțiune de 
acest fel, interesantă, valo
roasă și necesară, îi conferă 
dreptul la laudă. Continuată 
și perfecționată, ea va duce, cu 
siguranță, la ridicarea calității 
instruirii secretarilor U.T.C., 
la o mai bună circulație a 
experienței înaintate de la o 
organizație la alta. Neîndoiel
nic, inițiativa Comitetului ra
ional Drăgănești-Olt va intra 
— spre extinderea și generali
zarea ei — și în atenția Comi
tetului regional Argeș al 
U.T.C.

o- 
viitor, 
despre 
spriji- 
U.T.C.

expu-

N. ARSENIE

(Urmare din pag. I)

..ZILELE SECRETARULUI"

Printre cei care și-au 
împărtășii experiența 
la „Ziua secretaru
lui" organizată la 
Stoicănești, s-au nu
mărat și Veronica 
Neacșu (Cooperativa 
agricolă de producție 
Șerbănești), Maria 
Rotaru (Cooperativa 
agricolă de progucție 
Izvorul) și secretarul 
organizației U. T. C. 
gazdă, Gheorghe 

Prună

în ultimul timp bi
roul Comitetului oră
șenesc Lugoj al U.T.C. 
a luat o serie de mă
suri care, întemeiate 
pe experiența de pină 
acum, au dus la îm
bogățirea și perfec
ționarea instruirii se
cretarilor birourilor și 
comitetelor U.T.C. Ar 
fi util, poate să vor
besc despre modul 
cum pregătim noi „zi
lele secretarului", des
pre faptul că le orga
nizăm diferențiat, a- 
dică separat pentru 
secretarii din între
prinderi, pentru cei 
din instituții și cei 
din școli, despre cum 
antrenăm activiștii, ca 
și pe secretarii înșiși, 
la pregătirea și desfă
șurarea lor. Aș vrea 
totuși să vorbesc des
pre un alt aspect. Și

însemnat acest lucru, 
în cazul „zilei secre
tarului" care a avut 
ca temă „Educația a- 
teist-științifică a tine
retului". Discuțiile 
metodice, informările 
prezentate, expunerile 
audiate, precum și in
structajul făcut de se
cretari ai 
orășenesc 
program s-a axat 
sarcinile ce revin 
ganizațiilor U.T.C. 
aceste direcții.
mult decît atît, în în
cheiere toți partici
panții au vizionat o 
gală de filme științifi
ce. Stabilirea temelor 
nu o facem în mod 
arbitrar, ci în funcție 
de nevoile, de cerin
țele pe care le ridică, 
într-un moment sau 
altul, activitatea or
ganizațiilor. Organiza-

comitetului
— întregul 

pe 
or- 
în 

Mai

acest fel a „zilei se
cretarului" 
mis 
mul 
dem

ne-a per- 
în progre
să preve-

ca 
lor 
participarea la 

diferite activități 
monstrative, să 
cludem acțiuni 
te să facă secretarilor 
cunoștință cu diverse 
probleme de știință și 
cultură, să le oferim 
prilejul îmbogățirii 
cunoștințelor politice, 
ideologice, de cultură 
generală.

Astfel, la întîlnirile 
lunare, secretarii bi
rourilor și comitetelor 
U.T.C. au audiat ex
puneri privind trecu
tul de luptă al parti
dului, politica de con
struire a socialismu
lui, legile statului no
stru, morala comunis
tă, cît și prelegeri pe 
teme de artă, literatu-

de- 
in- 

meni-

A VANTAJE
MUL ȚIPLE

anuma despre felul in 
care se desfășoară 
propriu-zis instruirea. 
Ceea ce am reușit să 
aducem nou, este fap
tul că în ultimul timp 
„ziua secretarului" se 
desfășoară sub forma 
unor simpozioane. 
Pentru fiecare întîl- 
nire lunară stabilim 
cîte o temă, din 
munca de organi
zație — de pildă, 
„Disciplina în produc
ție" (iunie), „Aduna
rea generală — școa
lă a educației comu
niste" (iulie), „Educa
ția ateist-științifică a 
tineretului" (mai), „E- 
ducația 
nească' 
pe care
multilateral, sub toate 
aspectele, și care con
stituie conținutul de 
bază și al instruirii, și 
al schimbului de ex
periență. Iată ce a

i" (mai), 
moral-cetățe- 
(august) — 
le dezbatem

tă în acest fel, sub 
formă de simpozion, 
„ziua secretarului" o- 
feră multiple avanta
je, duce în primul 
rînd, Ia sporirea efi
cienței. înainte, cînd 
la aceste întîlniri ale 
cadrelor de conducere 
din organizații se dis
cutau mai multe pro
bleme, ajungeam fără 
să vrem la repetări, 
la superficialitate. Din 
acest motiv și „zilele 
secretarului" erau 
plictisitoare, puțin in
teresante. Acum ele 
se deosebesc una de 
alta, fiecare aducînd 
lucruri noi. Propunîn- 
du-ne de fiecare dată 
cite o singură temă, 
reușim o dezbatere te
meinică, profundă, 
multilaterală, putem 
insista asupra metode
lor bune, putem con
frunta metode. Tot
odată, organizarea în

ră etc. Ele au fost 
prezentate de activiști 
ai comitetului orășe
nesc de partid, de 
profesori, de specia
liști din întreprinderi, 
oameni de cultură din 
oraș, de la muzeul 
raional sau de la tea
trul popular. S-au or
ganizat, de asemenea, 
diferite activități ca : 
vizionarea unor spec
tacole (filme sau tea
tru), discuții pe mar
ginea lor, vizite la 
muzeu* și chiar acțiuni 
turistice care, toate la 
un loc, au făcut ca 
„ziua secretarului" să 
fie utilă, interesantă, 
eficientă.

ALEXANDRU 
ZGHIMBEA 

secretar al comitetu
lui orășenesc Lugoj al 

U.T.C.

velul orașelor și raioane
lor a fost repartizat să 
se ocupe de îndrumarea 
organizațiilor U.T.C. din șco
lile regiunii, să le aju
te în stabilirea celor mai efi
ciente măsuri organizatorice, 
în liceele de specialitate, unde 
organizațiile U.T.C. se consti
tuie abia acum, au fost repar
tizați cei mai buni activiști; 
ei vor rămîne în licee o pe
rioadă mai îndelungată, pînă 
la încheierea alegerilor orga
nelor conducătoare U.T.C., 
atunci cînd activul ales va fi 
temeinic inițiat cum să-și des
fășoare activitatea.

— Ați făcut probabil apel 
la propria experiență ?

— Fără îndoială. Experiența 
organizațiilor U.T.C. din șco
lile regiunii ne-a fost un bun 
sfătuitor. Bunăoară, aceasta 
ne-a făcut atenți la un ne
ajuns care s-a repetat uneori 
în viața organizațiilor U.T.C. 
din școli la început de an. 
Este vorba de practica unor 
active U.T.C. care-și unilate- 
ralizau activitatea ocupîndu- 
se exclusiv de alegeri, ca și 
cum pregătirea și desfășura
rea lor ar fi fost o acțiune în 
sine. Am semnalat acest nea
juns și am discutat pe larg 
cum trebuie să se desfășoare 
în acest an elegerile.

Ceea ce ne preocupă acum 
este crearea în fiecare clasă, 
din primele zile, a acelei am
bianțe favorabile studiului, 
disciplinei, seriozității în. mun
că. Tovarășii profesori au fo
losit primele ore de clasă șl 
ora de dirigenție pentru a 
analiza situația fiecărui elev: 
cu ce cunoștințe pornește la 
drum, ce goluri are fiecare de 
completat. N-ar avea nici un 
sens ca organizațiile U.T.C. să 
repete aceste analize. Noi 
ne-am propus să completăm 
acțiunea prin alte mijloace. 
Folosind concluziile tovarăși
lor profesori, precum și pro
priile noastre constatări, am 
stabilit, cu ajutorul conduce
rilor școlilor, domeniile în 
care organizațiile U.T.C. vor 
acționa pentru a impulsiona 
studiul elevilor și a crea de la 
început un spirit de responsa
bilitate și de emulație la în
vățătură.

— Primele note sînt foarte 
importante. Știm că întotdea
una au existat inițiative fru
moase care i-au stimulat pe 
elevi să „debuteze" în 
școlar cu note bune...

— Și anul acesta sînt pre
zente asemenea inițiative. Cu- 
vîntul cel mai greu îl va avea, 
în ceea ce privește învățătura, 
disciplina, întreaga viață șco-

Iară — opinia colectivului. 
Acest personaj important în 
viața unei clase e, din păcate, 
adesea absent. Vrem să-l fa
cem anul acesta să răspundă 
prezent, primul în catalog, în 
fiecare zi. Acum, la început, 
curentul opiniei publice va 
trebui să acționeze împotriva 
elevilor care-șl prelungesc cu 
mult vacanța, acumulînd... 
goluri după goluri în cu
noștințe și, bineînțeles, note 
slabe.

Incontestabil, încă de la în
ceput se pune problema dife
rențierii activității, nuanțării 
ei, ținînd seama de specificul 
colectivului, de vîrsta și cerin
țele elevilor. Să mă refer, spre 
exemplu, la clasele a IX-a ale 
liceelor, la primii ani de la 
școlile profesionale, școlile teh
nice și din liceele de speciali
tate. Elevii acestor clase încep 
o muncă grea, cu toate că nu 
fac decît să continuie învăță
tura. Tovarășii profesori se 
preocupă să-i cunoască, reca
pitulează materia, îi familiari
zează cu disciplinele 
le vor studia în acest 
ganizațiile U.T.C.
pentru ei întîlniri cu tovară
șii profesori și cu elevii frun
tași din clasele mai mari. în 
fiecare școală vor avea loc 
asemenea întîlniri. Vom reali
za în felul acesta două lucruri: 
să-i familiarizăm pe noii elevi 
cu viața școlii respective, să 
le trezim mîndria că învață în 
asemenea școală, totodată, să 
le stimulăm inițiativa, solici- 
tîndu-i să gîndească asupra 
activităților despre care cole
gii lor le-au vorbit.

Elevii din ultima clasă, 
aflați în prag de absolvire, 
sînt curioși să știe cum se va 
desfășura bacalaureatul, ce 
sarcini le revin, cum trebuie 
să se pregătească pentru vii
toarea profesiune. Și în acest 
sens, organizația U.T.C. va 
sprijini școala, pregătind cu a- 
jutorul tovarășilor profesori, 
al oamenilor de știință și cul
tură, specialiștilor din pro
ducție și al actualilor studenți 
în anul I, convorbiri pe aceste 
teme.

în școlile profesionale inter-

pe care 
an. Or- 
inițiază

atunci cunoaștem situația la 
învățătură. Practic s-a dove
dit că elevii la început tre
buie să învețe alfabetul „artei“ 
de a învăța, nu după ce au 
acumulat note slabe. Or
ganizațiile U. T. C. și-au a- 
sumat sarcina de a discu
ta cu elevii care au a- 
vut corigențe și cu cei care 
repetă clasa — firește, împre
ună cu tovarășii diriginți și 
cu tovarășii din conducerea 
școlii, despre răspunderea so
cială a elevului și necesitatea 
de a se încadra în atmosfera 
de muncă entuziastă a colegi
lor lor. De pe acum bi
rourile organizațiilor de ba
ză claselor fac propuneri 
pentru organizarea consul
tațiilor și meditațiilor, asu- 
mîndu-și răspunderea să asi
gure o participare integrală a 
elevilor care au nevoie de a- 
ceste forme de ajutoare.

— N-aveți de-a face, însă, 
numai cu categoria „negativi
lor", cu elevi certați cu dis
ciplina școlară, cu învățătura. 
Nu cumva, ocupindu-se de a- 
ceștia, organizațiile U.T.C. ii 
uită pe elevii buni și foarte 
buni ?

— Uneori se întîmplă și așa. 
In anii trecuți, unele organiza
ții U.T.C. își aduceau amin
te de elevii buni atunci cînd 
formau grupele de învățătură. 
Cum însă, pe bună dreptate, 
s-a renunțat la aceste grupe, 
pentru că aduceau mai mult 
rău decît bine, anul acesta 
organizațiile U.T.C. își vor a- 
duce aminte de elevii buni în 
altfel. Ne-am sfătuit cu cadre
le didactice și am hotărît o co
laborare strînsă pentru a tra
duce în viață-o sarcină impor
tantă trasată de Congresul al 
VIII-lea al U.T.C. Organiza
țiile U.T.C. din școlile bănă
țene își propun să sprijine 
mai mult școala — așa cum se 
indică la Congres — în orga
nizarea cercurilor științifice, 
a cercurilor tehnice și a cena
clurilor literare. Vrem să fa
cem din aceste cercuri cea 
mai îndrăgită activitate, o 
tradiție în școlile noastre, 
principalul mijloc de adîncire 
a cunoștințelor primite la ore 
și de însușire a primelor de-

Secretarul comitetului U.T.C. de la liceul „Dr. Petru Groza’- 
București, profesorul Adrian Jiga, discută cu membrii comite
tului U.T.C. al clasei a Xl-a D despre pregătirea adunării de 

dare de seamă și alegeri

anul

vine o acțiune în plus, apar
te? Primele zile de elev vor 
coincide cu prima cunoștință 
cu uzina, deci, cu meseria îm
brățișată. Elevii primului an 
de profesională nu fac practi
că în uzină și cu atît mai mult 
este binevenită inițiativa or
ganizațiilor U.T.C. din majo
ritatea școlilor profesionale de 
a le mijloci primul contact cu 
muncitorii, cu ceea ce 
zează ei, încă înainte de 
primele note.

La primele clase ale 
lor și liceelor de speciali
tate, și la școlile profesio
nale, se organizează discu
ții metodice, de la început și 
nu la sfîrșit de trimestru, cum 
se proceda înainte, socotind că

reali- 
a lua

licee-

prinderi pentru căutări și 
creație, pentru activitatea 
practică. Se discută acum cu 
elevii, se studiază preferințele, 
posibilitățile de organizare a 
diferitelor cercuri. S-a făcut 
recomandarea ca, acolo unde 
există posibilități, cercurile 
să colaboreze cu instituții 
științifice și culturale, cu în
treprinderi, pentru o mai bună 
orientare a activității și pen
tru ca viața cercurilor să fie 
cît mai interesantă, mereu ine
dită, eficientă. Am sugerat or
ganizațiilor noastre U.T.C. să 
corespondeze cu cele din alte 
școli ale țării care au tradiții 
în organizarea feluritelor 
cercuri.

— La rubrica „timpului li-

ber ce aveți de spus; s-au 
conturat planuri, acțiuni ?

— La Congresul al VIII-lea 
al U.T.C. acest capitol al 
timpului liber, a fost pe larg 
dezbătut. Sarcina noastră este 
să asigurăm un conținut tine
resc, interesant, plăcut între
gii vieți a adolescenților elevi. 
Organizațiile U.T.C. din școlile 
bănățene nu trebuie să caute 
prea departe experiența. La 
discuțiile pregătitoare pentru 
noul an școlar, am luat 
hotărîrea să nu ne aven
turăm în căutarea a tot 
felul de forme, să nu ne dis
persăm forțele în multe direc
ții și să realizăm puțin. Acum, 
concret, organizațiile U.T.C. 
pregătesc primele duminici 
cultural-sportive, acțiuni tra
diționale în școlile Banatului. 
Profităm de timpul frumos al 
acestui început de toamnă. 
Duminicile se organizează fie 
de către o școală, fie de către 
două, prin întrecere. Primele 
„duminici" sînt ale noilor ve- 
niți în școală ; clasele mari 
sînt gazde, îi inițiază pe cei 
mai începători cum să organi
zeze complexul de activități 
dintr-o asemenea duminică. 
Și pentru că organizațiile 
U.T.C. din liceele de speciali
tate sînt la început de drum, 
le vom prilejui o instruire „pe 
viu", introducîndu-le în circu
itul vieții școlilor din orașele 
în care funcționează liceul. 
Se pregătesc surprizele : mai 
întîi pe terenul de sport, la 
focurile de tabără, apoi, pe 
scenă, sau în vizită la o in
stituție culturală din oraș, și 
mult așteptatul dans : prima 
reuniune din acest an școlar, 
care trebuie să aibă valoarea 
de cea mai frumoasă reuniune.

Ne-am consultat cu condu
cerile școlilor și am stabilit 
sălile în care se vor organiza 
reuniuni, carnavaluri, serate 
pentru sărbătorirea zilelor de 
naștere ale celor mai buni 
elevi, Sălile vor fi puse la dis
poziția claselor, în fiecare 
săptămînă, prin rotație, pentru 
seara lor distractivă cu oas
peți. Vom pune mare accent pe 
organizarea distracției elevilor. 
Se caută instrumentiști. 
Mîndria fiecărei școli va fi și 
orchestra proprie. Animatorul 
orchestrei de muzică ușoară 
de la Palatul pionierilor s-a 
oferit să organizeze un curs 
scurt pentru alcătuirea reper
toriului orchestrelor de mu
zică ușoară din școli.

Zilele frumoase de toamnă 
ne permit și organizarea unor 
excursii de sfîrșit de săptă
mînă. De altfel, acum se 
constituie cercurile turistice 
în fiecare școală și se alcătu- 
tuiesc itinerarii pentru ex
cursii scurte, prin împreju
rimi ; pe jos, cu biciclete, cu 
mașina sau trenul, fiecare a- 
vînd un anume scop : culege
rea folclorului, cunoașterea 
unui loc istoric, descoperirea 
unor locuri pitorești etc. etc.

Munca organizației U.T.C. 
din școală în această etapă de 
început este, așadar, foarte 
complexă. Ni se cere o mare 
capacitate organizatorică pen
tru a armoniza activitatea cu 
cerințele actuale.

— Vă întrerupem, mulțu- 
mindu-vă; despre munca or
ganizatorică ne propunem să 
vorbim într-un articol viitor. 
De altfel, sînteți primul care 
ați luat cuvîntul la capitolul 
„activitatea organizației U.T.C. 
în primele zile de școală". 
Vom da cuvîntul și altor to
varăși.

în continuare, vom discuta 
despre : pregătirea și desfășu
rarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri; alcătuirea 
planurilor comune; munca 
activistului din școală și in
struirea activului U.T.C.; pla
nul de muncă al organizației 
de clasă; informarea politică 
în școală. Redacția așteaptă și 
alte sugestii.

Comitetul orășenesc Brașov 
al U.T.C. Am invitat aici, la 
un schimb de experiență, se
cretari U.T.C. din mai multe 
întreprinderi ale orașului. Tema 
discuției: adunarea generală 
U.T.C., ce se întreprinde pentru 
creșterea rolului și eficienței 
acestei importante școli de e- 
ducație comunistă a tinerilor.

Transcriem mai jos cîeva spi
cuiri din discuțiile care au a- 
vut loc :

Așadar... Care a fost cea mai 
interesantă adunare ?

— Pentru noi, spunea Ingi
nerul Eugen Enache, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
serviciul tehnic al Uzinei nr. 2, 
una dintre aceste adunări a fost 
cea în care tovarășul Dumitru 
Opriș, inginerul șef al uzinei, 
ne-a vorbit despre trecutul, 
prezentul și viitorul uzinei. 
Făcînd ucenicia în fabrica pa
tronului, tovarășul Opriș ne-a 
înfățișat multe fapte inedite pe 
care noi, cei de 20—25 de ani, 
nu aveam de unde să le cu
noaștem. Conrparînd bunăoară 
felul în care se „învăța" mese
ria cu zeci de ani în urmă în u- 
zină ,• condițiile grele de muncă, 
cu minunatele condiții de mun
că și de viață create nouă de 
către statul socialist, viitorul 
ne-a apărut mai limpede, mai 
clar, mai luminos. Fiecare din
tre noi, participanții la aduna
re, ne-am simțit mîndri că mun-

cim într-o asemenea uzină mo
dernă.

— Se spune că succesul, reu
șita unei adunări generale, de
pind în mare măsură de ordi
nea ei de zi. Intr-adevăr, așa 
este. La o adunare cu o temă 
nouă, interesantă, tineretul 
participă 
multă 
nit 
Toma,

interesantă, 
întotdeauna cu 

plăcere, a interve- 
în discuție Dumitru 

secretarul organizației

retulul*. Tema acestei adunări 
ne-a fost sugerată de cîțiva ti
neri recent primiți în U. T. C. 
La început, unii membri al bi
roului au fost de părere să le 
dăm tinerilor respectivi o con
sultație sau să organizăm o 
conferință în legătură cu acest 
subiect. Desigur, lucrurile se 
puteau rezolva și în felul ace
sta. Ne-am gîndit însă că o dez
batere într-o adunare generală

te numeroase șl substanțiale 
totodată, au demonstrat că reu
șita ei a fost asigurată într-o 
măsură hotărîtoare de modul 
temeinic în care a fost pregă
tită.

— A fost o vreme, spunea 
Teodor Pal, secretarul organi
zației U.T.C. de la întreprinde
rea de industrie locală, cînd 
noi apreciam eficiența unei a- 
dunări numai după frecvența

tilor și al tinerilor de la noi, a 
fost aceea în care am discutat 
despre bogățiile și frumusețile 
patriei. De ce ? Pentru că, pe 
baza propunerilor făcute de u- 
teciști, chiar acolo, în adunare, 
am schițat planul unor viitoa
re acțiuni, menite să înlesneas
că tineretului posibilitatea de 
a cunoaște pe viu cîteva din 
bogățiile și frumusețile patriei 
noastre. Astfel am organizat o

mai interesantă
adunare generală*1

U. T. C. 
de unelte
i s-a. stabilit ordinea de zi, ori
ce adunare generală implică și 
o intensă muncă organizatorică 
pentru pregătirea ei. Am să dau 
în acest sens un exemplu. Nu 
de mult, într-o adunare gene
rală a organizației U.T.C. din 
secția mașini-unelte, noi am 
discutat despre : „U.T.C. — or
ganizație revoluționară a tine-

de la întreprinderea 
și scule. Dar, după ce

este mai folositoare, și nu nu
mai pentru cai recent primiți 
în U.T.C., ci și pentru ceilalți 
uteciști. Pregătirea acestei a- 
dunări a durat aproape o lună. 
In afară de cei șase uteciști care 
aveau sarcina să alcătuiască 
referatul, numeroși alții, la în
demnul biroului U.T.C., au con
sultat broșuri, cărți, ziare, s-au 
documentat în vederea adună
rii. Discuțiile în adunare, foar-

tinerilor șl procentul celor în
scriși la 
îngust, 
lucrurile.
eficiența 
apreciată 
nivelul dezbaterilor și mai a- 
les, după concluziile și măsu
rile 
ște.
vedere, o adunare care a avut 
un larg ecou In rîndul uteciș-

discuții. Era un fel 
unilateral de a privi 

După părerea mea, 
unei adunări trebuie 
în primul rînd după

pe 
Din

care le stabile- 
acest punct de

excursie la București, alta la 
Piatra Mare, vom organiza un 
tur al orașului Brașov, vom vi
zita Uzinele de tractoare etc.

— Sînt însă șl aaunari care 
nu se încheie neapărat cu ho- 
tărîri, și asta nu înseamnă că 
ele n-au efect în rîndul tineri
lor, a spus Dumitru Toma. La 
o adunare, de exemplu, în care 
am discutat despre tradițiile re
voluționare de luptă ale U.T.C.,

noi l-am avut ca invitat pe 
tovarășul Solomon Dezideriu, 
vechi membru de partid, care 
a lucrat în anii ilegalității în 
conducerea Județenei U. T. C. 
Sibiu. Adunarea aceasta a fost 
foarte instructivă și interesan
tă pentru noi. Și totuși, la sfîr- 
șitul ei n-am luat nici o hotă- 
rîre. Influența adunării asupra 
uteciștilor și tinerilor a tost 
însă foarte puternică. In legătu
ră cu adunarea generală aș 
vrea însă să mai subliniez o 
idee : necesitatea judecării cu 
o maximă exigență a utilită
ții și eficacității fiecărei teme. 
Noi uităm uneori că într-un an 
de zile ținem 12 adunări, din 
care una de dare de seamă. Pro
bleme de discutat sînt infinit 
mai multe. De aceea cred că 
este bine să stabilim ce discu
tăm în viitoarele 3—4 adunări. 
Acestea ne dau posibilitatea să 
le și pregătim mai bine.★

Așa cum spuneam la început, 
am notat doar cîteva frînturi 
din discuția care a avut loc. 
Cîteva idei și observații care 
pot, după părerea noastră con
stitui punctul de plecare al u- 
nui schimb de experiență mai 
larg, deschis cadrelor din con
ducerea organizațiilor U.T.C., 
tuturor uteciștilor. Paginile zia
rului nostru vă stau la dispo
ziție.

I. ANDREI
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Plăcuta vecinătate 
a florilor

'IAȘI (de la coresponden
tul nostru)

Acțiunile de înfrumuse
țare a satelor a\i căpătat 
încă din primăvara acestui 
an o amploare fără prece
dent în regiunea Iași. Pe 
linia acestor acțiuni, care 
au constituit un obiectiv 
central în planul de muncă 
al organizațiilor U.T.C. se 
situează și lucrările între
prinse în comuna Zorleni, 
raionul Bîrlad.

Bilanțul încheiat recent 
arată că în lunile care au 
trecut, tineretul, alături de 
ceilalți cetățeni ai comunei 
a efectuat peste 17.700 ore 
de muncă patriotică a că
ror valoare se ridică la 
200 000 lei. Satisfacția par- 
ticipanților la acțiunile în
treprinse provine și din 
noua înfățișare a satelor 
comunei, conferită de exis
tența celor peste 3 000 me
tri patrați de parcuri și 
zone verzi, și mai ales, din 
întîlnirea zilnică cu curcu
beul bogat în culori al celor 
peste 50.000 de flori plan
tate de-a lungul ulițelor 
prin toate satele comunei.

j



b'otbal, Handbal, Volei. 
Scrimă, Canotaj, Baschet, 
b°x, rrrrrri oină, 
Șah, Popice,
Natație, Box, Tir, Șah, 

Ciclism, Polo, Tenis,

Florin
Gheorghiu 

povestește
Discuția o purtim plim- 

btndu-ne la șosea. Evident, 
subiectul el este legat de 
campionatul national care 
tocmai a luat sttrșlt.

— A tost o ediție jubili
ară, a 30-a, Îmi spune ma
rele maestru.

— Jubiliar șl pentru 
dumneavoastră : ați ciștigat 
cel de-al cincilea titlu de 
campion I

— Da, dar mult mai greu 
dectt anul trecut ctnd — 
socotesc eu — ajunsesem 
la maximum de iormă spor
tivă. Anul acesta am lost 
loarte obosit de pe urma 
multiplelor turnee pe care 
le-am susținut tn străinăta
te și la care trebuie să mal 
adaug eiortul depus de pre
zentarea tn luna iulie a lu
crării de diplomă. Am ter
minat Facultatea de limba 
șl literatură română.

Îmi felicit din nou inter
locutorul apoi tl rog să-mi 
spună cfteva cuvinte — tn 
ansamblu — despre acest 
ultim campionat.

— Să știti că nu-i o fi
gură de stil ctnd i se spune 
„maraton șahistlc" I A fost 
foarte obositor. Și asta, tn 
primul rtnd din cauza a 
două deficiențe de organi
zare. Prima : desfășurarea 
lui tn luna august tn Bucu

rești, perioadă cind este 
bine cunoscut că sint căl
duri atroce și a doua — 
lipsa unei singure zi de o- 
dihnă, absolut necesară tn- 
tr-o competiție de lungă du
rată.

— Cum se explică slaba 
comportare a celorlalți 
membri ai echipei naționa
le : Cloctlte^ Ghițescu șl 
Soos ?

— Cred că și ei au fost 
foarte solicitați tn anul a- 
cesta intrind in turneul fi
nal exact cind ar fi trebuit 
să se odihnească. In schimb 
o foarte bună impresie 
mi-au făcut-o tinerii Partoș 
— un jucător impresionant 
prin Îndrăzneală șl comba
tivitate — și Buză care este 
o reală speranță.

— Proiecte pentru vii
tor t

— Mă pregătesc pentru 
Olimpiada de Ia Havana, 
din decembrie, unde voi 
participa împreună cu În
treaga echipă a țării. 
Apoi voi juca tn turneul 
de la Hastings, și în fine 
tn luna ianuarie voi parti
cipa in Iugoslavia la 
turneul zonal, primul meu 
pas pentru a ajunge să-l 
tntîlnesc pe campionul 
mondial, Petrosian. Dar a- 
cest „pas" este foarte greu 
de făcut deoarece turneul 
zonal va fi onorat de mari 
personalități ale jocului de 
șah.

— înaintea unei attt de 
rodnice activități, nu pot 
dectt să vă urez succes.

M. T.

Ediția 1966 a Spartachiadei 
de vară s-a consumat în aceste 
zile prin întrecerile etapei fi
nale. Ultimul act al competi
ției a finalizat disputele des
fășurate în timp de aproape 
cinci luni de zile. In această 
vreme, destul de lungă, ni s-a 
oferit posibilitatea cunoașterii 
modului de antrenare a ma
sei largi a tineretului Ia prac
ticarea disciplinelor competi
ției, in prima etapă, ca și asu
pra continuării întrecerilor de 
către campionii asociației, ra
ionului sau orașului.

Acolo unde asociațiile 
sportive, organizațiile U. T. C. 
au dovedit preocupare din pri
ma zi de start, acolo unde 
preocuparea pentru activitatea 
sportivă a tineretului a creat 
inițiative interesante, competi
ția s-a bucurat de ecou in 
rîndul tinerilor care și-au pe
trecut interesant și util timpul 
liber. Asemeni celorlalte edi
ții și de astă dată s-au făcut 
cunoscute inițiative deosebit 
de apreciate. Trebuie să 
remarcăm inițiativa din Năru- 
ja-Focșani : etapa a doua a 
Spartachiadei de vară s-a dis
putat paralel cu Festivalul 
dansului și cîntecului vrîn- 
cean. La întreceri și-au dispu
tat întîietatea tineri din 11 
asociații sportive din satele 
de munte, la atletism, lupte, 
haltere, handbal și volei. Con
cursurile s-au bucurat de o 
largă participare a tineretului, 
de o bună organizare (în tim
pul întrecerilor, fiecare probă 
a fost urmărită de specialiști 
și tehnicieni), ceea ce a permis

In pluton, pe traseul etapei a V-a a Turului ciclist al României

Turul ciclist al României

0 medie 
orară 

bună
Animatorul etapei a V-a 

a fost Constantin Dumi
trescu care a și cîștigat-o. 
După 4 zile de apatie el a 
ieșit din calmul său vrînd 
să amintească de „Titi" din 
alte ediții ale turului. O 
ripostă viguroasă care însă 
n-a reușit să pericliteze si
tuația liderului. Tînărul 
purtător al tricoului galben 
Gheorghe Suciu a fost foar
te circumspect, a sesizat 
momentul psihologic al eta
pei și a urmărit atent pe 
cei care aveau inițiativa.

N-au sesizat Gabriel Moi- 
ceanu, Ion Ardeleanu, Wal
ter Ziegler, W. Egyed care 
au plătit tribut de 
multe minute grele acum 
în clasamentul general. Și 
iată că de unde se părea că 
cele 17 minute ar fi lichi
dat întrecerea în ceea ce 
privește dinamismul ei și 
disputa pentru șefia clasa
mentului, desfășurarea 
competiției a luat o întor
sătură și mai interesantă. 
Disputa rămîne deschisă și 
etapele se desfășoară per
manent sub un mare semn 
de întrebare. Asta nu poate 
fi decît în folosul disputei 
al cărei nivel este de altfel 
destul de ridicat: 41 km
medie orară generală pînă 
acum.

Etapa a Vl-a (30 km)
contratimp individual dis-
putată luni dimineața pe
șoseaua Tg. Mureș—-Acă- 
țar, porțiune cu multe ur
cușuri. Și aici tineretul a 
rezistat cu scuces asaltului 
dat de consaorați. Gheorghe 
Suciu și-a păstrat tricoul 
galben iar Tudor Vasile 
locul II în clasamentul ge
neral. Etapa a fost cîștiga- 
tă de veteranul șoselelor 
Ion Cozma. Acum el se află 
la 1’ și 3” de lider.

Clasamentul general după 
6 etape : 1. Gheorghe Su
ciu — 17h21’ 40” ; 2. Tudor 
Vasile — 17h22”32” ; 3. Ion 
Cozma — 17h22’43”.

EMIL IENCEC

depistarea unor elemente ta
lentate la atletism, haltere și 
lupte.

Dincolo de consemnarea u- 
nui succes evident — și în a- 
cest an etapa I s-a bucurat 
de popularitatea în rîndurile 
tineretului — dovedită prin- 
tr-o participare plenară de 
ordinul a sute și sute de mii 
— se cuvine semnalat din 
capul locului că numai tradi
ția și popularitatea competi
ției nu pot asigura un suc
ces deplin. Actuala ediție, mai 
mult decît cele precedente, a 
fost dominată de la primul 
start și pînă la întrecerile fi
nale de amprenta formalismu
lui care a făcut casă bună cu 
fictivitatea. E drept, afirmația 
nu vizează activitatea asocia
țiilor sportive în ansamblu, dar 
caracterizează mai ales desfă
șurarea primei etape.

De altfel, despre acest mod 
de a privi antrenarea și mo
bilizarea tineretului la între
cerile sportive, ziarul nostru a 
scris in repetate rinduri, insă 
organele U.C.F.S., și in parte 
organele U.T.C., n-au luat la 
timp măsurile necesare.

Așa se face că deși întrece
rea era programată la înce
putul lunii aprilie primul 
start a fost luat la sfirși- 
tul lunii mai. Evident, un a- 
semenea sistem de... organiza
re a etapei I, (constatat de 
astă dată in activitatea a nu 
mai puțin de 90 de asociații 
din Oradea care la sfîrșitul 
lunii mai n-au organizat eta
pa I), limitează direct larga 
participare a tineretului, căci
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0 PROMISIUNE
PENTRU „B„

Divizia B. despre care spuneam odată, tot în cuprinsul 
acestei pagini, că este divizia care nu cunoaște mila, trece 
în atenția generală doar în sfîrșiturile de campionat. Dumi
nicile fără fotbal de A sînt, pentru spectatorul bucureștean, 
cele mai plicticoase. Dar există o armată a spectatorilor de 
B (tot așa cum există spectatori numai de internaționale ? 
de aceștia nu mă ocup, ei vin la fotbal pentru că „se poar- 
tău, ei fac confuzie, între Vasco da Gama și echipa Brazi
liei și se revoltă cînd scrii că echipa noastră reprezenta
tivă n-a cîștigat un meci în afară, de trei ani : „fugi, 
domnule, că prea le vedeți și voi pe toate în negru I". Du
minică dimineața, de pildă, pe Giulești, la întîlnirea amicală 
dintre Rapid și Petrolul, meci în care toate pasele au mers 
la adversar și s-au înscris patru goluri din prea multă 
silă, spectatorii de B, ajunși în tribună „cinci pe un bilet11 
sau trași de mînecă, și-au părăsit locurile cu un sfert de 
oră înainte de fluierul final. Și toți sînt convinși, ne com
pătimeau pe cei ce, din obișnuință sau obligație, rămîneau 
nemișcațl. Există un adevăr de natură să dea de gîndit 
specialiștilor : multe meciuri din divizia B se dispută la un 
nivel superior celor din categoria A. E bine sau rău ? Mai 
rău decît așa, cred eu, nu se poate — asta dintr-un punct 
de vedere care trebui» neapărat să fie al antrenorilor de la

de Fănuș Neagu
marile cluburi și al jucătorilor fruntași. Jos, cum numesc 
vedetele divizia secundă, se joacă cu multă patimă, toți 
vor să se evidențieze și, eventual, să promoveze și, fiindcă 
sînt „de acasă" toți luptă să apere onoarea casei, a orașu
lui, a regiunii. Acolo, jos, păsările călătoare sînt privite 
drept ceea ce sînt și foarte rar se întîmplă să-și facă de 
cap. Nu zic că nu sînt și niște înrăîți, dar ăștia sînt de 
obicei „coborîtorii din A", stelele apuse, gloriile fumate...

Avem cîteva echipe de B care sînt adevărate pepiniere 
de fotbal — mă gîndesc la A.S.A, Tîrgu Mureș, în primul 
rînd, Vagonul Arad, Dinamo Victoria etc. Și alte cîteva 
care, ieșite peste hotare, s-ar mișca oricum mai bine decît 
Steagul roșu din Brașov, Știința București sau Dinamo-Ba- 
cău, două din cele mai în formă echipe, candidate Ia șefia 
grupei în care activează, numărul jucătorilor care știu să 
ascundă mingea tot atît de bine ca și Dobrin. Dar nu am 
auzit să fie chemați la lotul de juniori sau de tineret un 
Rugiubei sau un Duțan.

Se spune — și asta am văzut-o și eu — că uneori, în 
B, crampoanele scapără și fac să sară scîntei și așchii de

oase din tibiile adversarilor. Pe la Pașcani și Piatra Neamț 
trebuie să bei apă de plumb descîntată de patru vrăjitoare 
dacă ții să scapi teafăr. Aici o mare răspundere o au ar
bitrii. Ei sînt datori să nu cruțe absolut nici o abatere. 
Știu, publicul de B, sentimental ca tot publicul de la noi, 
vrea victorii, vrea „boabe*, dar prețul dat pentru acestea 
trebuie să fie cinstit.

Pauza intervenită în campionatul primei categorii nu tre
buie să fie singurul prilej cînd să ne ocupăm de categoria 
secundă... De aceea, promit cîteva articole pe marginea 
evoluției celor mai bune echipe din cele două serii B. Asta 
cit de curînd... Pînă atunci, aștept cu nerăbdare confrunta
rea de mîine a naționalei noastre cu naționala R. D. Ger- 
nane. Sper și le urez băieților — să rupă lanțul de insuc
cese.

lUnrfbal : U<«ul or. 4 TimkfMra — UaiversilaU-a Bucurc»tL

ACTUALITATEA ÎN NOTE SI COMENTARII

O imagine de la campionatele republicane de iahting care s-au desfășurat recent la Mamaia pe lacul Siutghiol
Foto: PAUL ROMAȘAN

Atleții români- 
campioni balcanii

SCURTE ȘTIRI

Noua campioană 
de tenis de masă a 
țării este tînăra E- 
leonora Mihalca 
care în finala com
petiției desfășurată 
la Brașov a învins-o 
cu 3-2 pe campioa
na europeană Ma
ria Alexandru. La 
masculin titlul a re
venit pentru a 5-a 
oară lui Radu Ne- 
gulescu învingător 
cu 3-0 în meciul cu 
Giurgiucă. Con
cursurile au avut ca 
scop verificarea se- 
lecționabililor tn ve
derea Balcaniadei, 
programată în zilele 
de 7, 8 și 9 octom
brie la Brașov.

Miercuri pe rin
gul montat în incin
ta stadionului „Di
namo" din Capitală 
va avea loc meciul 
internațional de box 
dintre selecționatele 
clubjirilor Dinamo 
București și Dyna
mo Berlin. Reuniu
nea începe la ora 
19.

Astăzi de la ora 
16,30 stadionul Di
namo va găzdui me
ciul amical de fot
bal dintre echipele 
bucureștene Dinamo 
și Progresul.

O INTILNIRE ATRACTIVĂ
In compania unor adversari de valoare, 

sportivii noștri s-au comportat bine. Bilanțul 
tnttlnirll de natație : România — R.S.F.S.R. 
Înseamnă pentru noi, tn afara recordurilor 
stabilite sau egalate, un prilej de observații.

Fe linia unei comportări constant ascen
dente se înscriu Cristina Balaban, Ag. Ster
ner, D. Demetriad șl G. Moraru, care la a- 
proape iiecare concurs au îmbunătățit re
corduri. Nu numai acest lncru ar fi un cri
teriu de aprecieri pozitive, ci șl faptul că 
tinerii înotători sint șl de data aceasta prin
tre animatorii curselor : A. Covaci prin ega- 
larea recordului de juniori la 100 m delfin, 
A. Andrei — cea care dublează prestigiul 
„spatelui" nostru feminin, sint doar două 
exemple. La un interval de numai o săptă- 
mtnă, prezența acestor tineri pe blocstarturi 
dă parcă un plus de siguranță. Cam mulți 
sportivi din lot Insă, au marcat un sensibil 
regres față de „Internaționale" : Z. Giurasa 
In ambele probe de spate, Șoptereanu mai 
ales la 200 m bras și Al. Băin la dellln. 
Ingrid Ungur — cu precizie matematică — 
Iaca să se oprească din nou la 1’05''6 acele 
cronometrelor. Să tie vorba de plafonare l

Brasul feminin merge inadmisibil de slab.

Peste aceasta mai Înregistrăm și absența 
(Gica Manaiu). Prof. N. Dumitrescu, lector la 
I.C.F. — catedra de natație — este de părere 
că nu se lucrează la maximum de nivel In 
ceea ce privește volumul exercițlllor de in
tensitate.

Acest concurs a ridicat problema diferen
ței de pregătire dintre înotătorii sovietici 
— cu o susținută activitate de iarnă — șl 
al noștri, deficitari la acest capitol. Că se 
lucrează greu iarna la „Floreasca" este ade
vărat, după cum nu mal puțin adevărat este 
că la „Dinamo" sint condiții pentru înot pe 
timpul iernii, insă nevalorificate. Modernul 
bazin are culoar subteran pentru ieșirea din 
apă pe timp friguros. Neinstaiarea — încă — 
a stației de clorlnare, face ca apa să fie des 
schimbată, deci mereu rece, astfel că iarna 
tn acest bazin de 50 m să nu se poată face 
antrenamente.

De ce attta dezinteres pentru natație toc
mai la un club ca „Dinamo" I. Sezonul com- 
petlțional al înotătorilor noștri se tncheie 
prin tnttlnlrea cu Polonia de la care aștep
tăm noi rezultate de valoare pe linia celor 
din ultimele concursuri.

VIOREL RABA

UMBRE într-o 
competiție 

îndrăgită
In preajma sfîrșitului etapei 
I, cum s-a intimplat la O- 
radea ca și in alte 18 asociații 
din raionul Bujoru sau 16 a- 
sociații din Făurei, s-au orga
nizat în pripă întreceri la 3—4 
discipline de regulă, șah, te
nis de masă, sau haltere.

Sistemul acesta de o nedo. 
rită operativitate ascunde in 
fapt lipsa de preocupare, de 
pasiune și răspundere față de 
viața sportivă a tineretului ; 
lipsește de eficiență o compe
tiție apreciată pentru rolul pe 
care il are in antrenarea ti
neretului la practicarea disci
plinelor preferate.

De aici și pînă la apariția 
fenomenului de fictivitate nu-i 
prea departe : întrecerile cam
pionatului asociației sportive, 
acolo unde de bine, de rău s-au 
desfășurat, sint botezate peste 
noapte întreceri ale Spartachi
adei. Și de ce nu, la urma ur

mei și una și cealaltă sint tot 
competiții de masă, socotesc 
unii. Oricit ar părea de neve
rosimil, întocmai așa au gindit 
conducătorii asociațiilor spor
tive „Clujeana", „C.F.R. Med
gidia", „Progresul Cerna-Vo- 
dă“.

Izvorul unor asemenea prac
tici se află in modul superfi
cial in care sint instruite aso
ciațiile de către cluburile spor
tive și organele U.C.F.S. Ini
țierea unor măsuri absolut ne
cesare bunei desfășurări a 
spartachiadei și, in special, in
struirea președinților asociații
lor, a secretarilor comitetelor 
U.T.C., s-a dovedit la unele 
cluburi din orașul București 
(Metalul, Constructorul, Olim
pia șl Progresul), din orașul 
Constanța și raioanele regiunii 
Banat, o ședință încropită ad- 
hoc in care s-au telegrafiat 
niște sarcini pentru sparta-

chiadă. Cum s-ar spune : cine 
are urechi de auzit...

In mod cert intre ficțiune și 
realitate există un decalaj a- 
desea greu de imaginat. Dar 
există și se manifestă de la 
prima etapă pină la ultima, și 
in forme destul de... variate. 
Aici fantezia nu lipsește, ba 
dimpotrivă, prisosește prin 
găsirea unor „soluții salvatoa
re" dar condamnabile, căci 
contravin flagrant regulamen
tului Spartachiadei.

„Soluția" salvatoare apare 
indeosebi la etapa a Il-a, care 
cheamă la start campionii a- 
sociațiilor sportive. De unde 
să existe campioni in asocia
țiile care n-au organizat pri
ma etapă ? Nimic mai simplu: 
anul trecut n-au fost campioni, 
nu mai avem in asociație alțt 
sportivi ? Și iată cum, pe pista 
de atletism apar fotbaliști sau 
handbaliști, iar pe podiumul

Atleții români au 
reușit să cucerească 
primul loc și în edi
ția a XXV-a, jubi
liară, a Balcaniadei, 
cu 234,5 puncte. El 
sînt secondați de a- 
tleții bulgari cu 229 
puncte iar pe locul 
III s-au clasat spor
tivii gazdă, iugosla
vii, cu 220 puncte. 
Succesul acesta s-a 
datorat în primul 
rînd unui înalt 
spirit de echipă, 
sportivii noștri lup- 
tînd pentru fie
care jumătate de 
punct. Aceasta re
iese și din rezulta
te : după cum se 
observă, o diferență 
de puncte foarte 
mică între țările 
participante. Victo
ria aceasta trebuie 
apreciată mai ales 
pentru că în mo
mentul de față e- 
chipa noastră se 
află în pragul 
schimbului de șta
fetă. Din această 
cauză în momen

Corespondență telefonică din Sarajevo
tul de față e- 
voluăm cu o serie 
de elemente tinere 
ca : Stoenescu Eri- 
ka, Vintilă Elena, 
Petrescu Aura, Cîr- 
stea Georgeta, Bă- 
descu Doina, Baciu 
Elisabeta la fete, iar 
la băieți Hidioșanu 
Dan, Hodoș Silviu, 
Piștalu Dinu și al
ții. Băieții au cîști
gat cu 148,5 puncte, 
în timp ce bulgarii 
au realizat 141 
puncte, iugoslavii, 
134 p, grecii 65,5 p, 
și turcii 31 p. La fete 
am pierdut cu nu
mai două puncte 
diferență. Pe locul 
I se află atletele 
bulgare cu 88 punc
te, România cu 86 
puncte și Iugoslavia 
cu 86 puncte. Am 
pierdut disputa la 
fete din cauza unor 
indisponibilități ; cî
teva accidentări : 
Iolanda Balaș, Pe

trescu Ioana care 
anul trecut au cîșt - 
gat 3 titluri balca
nice, iar Sălaj an i 
Ana, a concuîgb» 
bolnavă. Angelesc a" 
Sanda s-a acciden
tat înainte de încăl
zire și a trebuit să 
fie chemată Viori
ca Viscopoleanu din 
tribună, să facă o 
încălzire rapidă și 
să concureze totuși 
destul de bine. Pen
tru viitor se impun 
măsuri urgente. 
Lărgirea bazei de 
masă a atletismului 
românesc, mai ales 
în școlile de toate 
gradele. O altă pro
blemă, e drept mai 
veche, o selecție 
mai bună, reclamă 
de asemenea o re
zolvare operativă.

Prof. 
VICTOR FIRFA 
secretar general 

al F.P,*

Anca Andrei, o merituoasă ctștigătoa- 
re In proba de 200 m spate

„Universitatea" 
învinși 

de școlărițele 
timișorenee

Deziluzie pentru cei ears 
s-au deplasat sîmbăti pe 
„Tineretului" cu tot entu
ziasmul vîrstei ca să-i în
curajeze pe handbaliștii u- 
niversitari. Și nu atît pentru 
faptul că studenții au fost 
învinși cît de felul în care 
se prezintă și joacă această 
echipă. Nu știu cum s-a 
reușit ca tocmai la Univer
sitatea sil se siringă atitea

halterofililor, șahiștii și jucă
torii de tenis de masă. Or, nu 
se poate vorbi de lipsă de „ini
țiativă" dar nici de respecta
rea unor norme elementare 
privind desfășurarea competi
ției. Astfel se explică de ce 
nu apar elemente talentate, de 
ce etapele superioare ale Spar
tachiadei se dispută intr-un 
total anonimat. Ce se intim- 
plă dacă în ziua respectivă 
fotbaliștii sau handbaliștii au 
meci ? Nimic mai simplu : for
fait. Așa, in schimb apar cam
pioni raionali sau orășenești, 
fără să fi întrecut un singur 
adversar, o singură echipă. Ci- 
teva exemple din actuala edi
ție : formațiile de gimnastică 
(băieți și fete) din orașul Că
lărași au cucerit titlul de cam
pioni fără... adversari căci e- 
chipele orașelor Urziceni, Slo
bozia și Fetești pur și simplu 
au absentat. Situații similare

s-au petrecut și la atletism, 
volei și handbal. Și nu numai 
la Călărași dar și la etapele 
regionale și orășenești din 
București, Cluj și Tg. Mureș. 
Bineînțeles că asemenea „so
luții" contravin și lezează di
rect activitatea sportivă de 
masă. S-a ajuns aici pentru că 
organele U.C.F.S. și intr-o mă
sură organizațiile U.T.C. răs
punzătoare de mobilizarea ti
nerilor la startul întrecerilor 
U.T.C. n-au Intervenit la mo
mentul oportun pentru înlătu
rarea unor asemenea prac
tici, ceea ce a permis u- 
nora dintre organizatorii 
activității sportive ca in locul 
unor eforturi pentru organiza
rea întrecerilor să găsească 
„soluții" prin mistificarea pre
zenței unor concurenți.

E drept, asemenea practici 
se întilnesc tot mai rar 
dar la fel de adevărat este că 
și atunci cind există inițiative 
interesante (și-am putea a- 
minti doar de duminicile 
cultural-sportive) nu sînt 
fructificate la momentul opor
tun. Acțiunile inițiate pe fugă 
(și mai ales cele cu caracter 
sportiv), in scopul de a rezol
va o sarcină, nu contribuie ci 
dimpotrivă stinjenește dezvol
tarea activității sportive de 
masă. „Soluțiile salvatoare" 
sint in realitate umbre nedo
rite care compromit o com
petiție de tradiție, apre
ciată de tineri dornici să-și 
cultive calitățile fizice prin 
practicarea sporturilor prefe
rate.

VASILE RANGA

mari foste-glorii ale hand
balului românesc... Și de ce 
această stare de fapt 7 Doar 
pentru niște rezultate cît de 
cît bune acuma ? De ee — 
tocmai la acest club uni
versitar nu există o înțe
leaptă politică de perspec
tivă, politică demonstrată i 
prin încercarea a cît mai..) 
mulți tineri, prin rodarea \ 
lor în meciuri tari, cu ad
versari prestigioși. Jocul 
handbaliștilor de la Uni
versitatea (nu pot să le 
spun „studenților") se con
sumă într-o intimitate a- 
mabilă, jucătorii pasează 
pe centimetru (mai puțin 
nici nu se poate), iar șutu
rile de la distanță au frec
vența eclipselor solare. In 
aceste condiții — joc fără 
pic de ambiție, fără vlagă, 
fără entuziasm — este greu, 
îngrozitor de greu să cîș- 
tigi un meci in fața unei 
echipe ca Steaua.

Dimineața de duminică a 
fost la fel de tristă pentru 
suporterii studenți. Fetele 
de la Universitatea (avind 
o echipă construită aproa
pe la fel ca cea a băieților) 
au plecat steagul în fața 
elevelor de la Liceul nr. 4
Timișoara. Bănățencele nu 
depășesc vîrsta majoratu
lui, iar jocul lor s-a carac
terizat prin îndrăzneală, 
combativitate și elan, atri
bute eminamente ale tine-
reții.

Cine are ceva de învăța* 
din aceste înfrîngeri, să în
vețe I

MIHAI TODEA

*
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COMUNICAT
cu privire la rezultatele

preliminare
ale reccnsâmlntului

populației și locuințelor
din 15 martie 1966

(Urmare din pag. I)

29 decembrie 25 Ianuarie 21 februarie 15 martie

1930 1948 1956 1966

1 2 3 4

Republica 
Socialistă
România 14 280 729 15 872 624 17 489 450 19 105 056
Urban 3 051 253 3 713 139 5 474 264 7 305 303
Rural 11 229 476 12 159 485 12 015 186 11 799 753

Regiunea
Argeș 917 680 1 053 555 1120 871 1188 855
Urbane 90 439 114 842 155 530 242 539
Rural 827 241 938 713 965 341 946 316

. cău 715 825 803 670 965 018 1 110 324
l ban 133 870 123 460 247 141 346 652
Rural 581 955 680 210 717 877 763 672

Banat 1178 976 1 189 646 1 195 871 1 285 313
Urban 244 670 289 412 485 656 587 859
Rural 934 306 900 234 710 215 697 454

Brașov 776 092 851 397 981 913 1106 862
Urban 169 566 235116 463 632 646 858
Rural 606 526 616 281 518 281 460 004

București 1 268 277 1 505 841 1 611 759 1 649 714
Urban 134 297 146 827 188 381 255 094
Rural 1133 980 1 359 014 1 423 378 1 394 620

Cluj 990 423 1 060 699 1153 076 1 207 488
Urban 185 912 213 658 323 732 434 980
Rural 804 511 847 041 829 344 772 508

Crișana 801 487 807 247 848 272 852 025
Urban 109 725 110 467 236 937 310 861
Rural 691 762 696 780 611 335 541164

Dobrogea 376 803 410 363 474 581 510 500
Urban 61 620 59 700 78 528 112 279
Rural 315183 350 663 396 053 398 221

Galați 781 773 856 300 963 946 1105 351
Urban 238 065 238 122 269 374 379 840
Rural 543 708 618 178 694 572 725 511

Hunedoara 503111 495 003 572 963 670 298
Urban 62 653 76 852 273 146 391 706
Rural 440 458 418 151 299 817 278 592

r # 755 037 790 678 934 292 1 067 968
Urban 189 490 173 271 192 930 258 293
Rural 565 547 617 407 741 362 808 675

Maramureș 625 273 641 127 712 567 796 329
Urban 112 838 105 200 200 426 297 447
Rural 512 435 535927 512 141 498 882

Mureș Autonomă 
Maghiară 659 251 703 401 767 650 818 968
Urban 78 054 90 767 181 524 244 191
Rural 581197 612 634 586 126 574 777

Oltenia 1 288 657 1 457 281 1 504 577 1 564 641
Urban 164 564 207 924 236 223 381 915
Rural 1124 093 1 249 357 1 268 354 1182 726

Ploiești 1 052 578 1 223 022 1 349 018 1 456 738
Urban 203 302 252 577 452 759 593 092
Rural 849 276 970 445 896 259 863 646

Suceava 808 680 807 986 915 912 1 002 938
Urban 168 392 146 365 151 369 198 617
Rural 640 288 661 621 764 543 804 321

Orașul București 706 713 1117 371 1 291 414 1 511 388
Urban 639 040 1 041 807 1 222 874 1 434 337
Rural 67 673 75 564 68 540 77 051

Orașul Constanța 74 093 98 037 125 750 199 356
Urban 64 756 86 772 114 102 187 743
Rural 9 337 11 265 11 648 11 613

Greutatea specifică a martie 1966 s-au înregistrat
populației urbane la recen
sămintul din 15 martie 1966 
a fost de 38,2 la sută, față 
de 31,3 la sută In 1956.

La data recensămîntului 
existau 183 orașe, cu 12 
mai mult decît în 1956. Nu
mărul orașelor avind o 
populație de peste 30 000 lo
cuitori a crescut de la 28 
în 1956 Ia 37 in 1966, iar al 
orașelor cu peste 100 000 lo
cuitori a crescut de la 8 
la 13.

Conform declarațiilor in
dividuale ale celor recen
zați la recensămintul din 15 
martie 1966 au fost înregis
trați 16 780 778 români, 
adică 87,8 Ia sută din popu
lația țării, 1602 604 ma
ghiari, adică 8,4 la sută din 
populația țării, 376 752 ger
mani, 2,0 la sută din popu
lația țării. Locuitorii de alte 
naționalități au reprezen
tat împreună 1,8 Ia sută din 
populația totală.

La recensămintul popu
lației și locuințelor din 15

5 402 070 locuințe propriu- 
zise, situate în 4 517 993 clă
diri.

Suprafața camerelor de 
locuit din locuințele 
propriu-zise a fost de 
147 672 661 mp, revenind în 
medie 7,9 mp Pe un membru 
de gospodărie.

Lucrările recensămintului 
s-au realizat cu participa
rea unui mare număr de 
recenzori — cadre didacti
ce, economiști, statisti
cieni, planificatori și cu 
sprijinul întregii populații 
a țării, care a pus la dis
poziție datele cerute.

In prezent la Direcția 
Centrală de Statistică se des
fășoară lucrările de prelu
crare integrală a materia
lelor Publicarea rezultate
lor definitive ale reeensă- 
mîntului va pune la dispo
ziția factorilor interesați un 
tablou amplu și detaliat al 
numărului și structurii 
populației, precum si al fon
dului de locuințe din țara 
noastră.

Comisia Centrală pentru recensămintul 
populației șl locuințelor

Pregătiri pentru
„Sărbătoarea 

recoltei"
Vestitele vil ale Hușului sînt din 

nou pline de larma veselă a cule
gătorilor. Din zori șl pină noaptea 
ttrziu, care fără număr, sclrțllnd 
sub greutatea poverei, autoca
mioane coboară spre centrele de 
vlnlflcare, spre crame. A fost un 
an bogat și oamenii sînt veseli, 
bucuroși. Sînt 
preocupările tot 
tru „Sărbătoarea 
în fntîmplnarea 
pări, Comitetul 
U.T.C. a trecut la organizarea u- 
nor acțiuni de mare amploare. La 
loc de lrunte se înscriu pregătirile 
ce au început pentru organizarea 
de carnavaluri ale recoltei Intr-un 
mare număr de comune șl la cen
trul de raion. Peste tot au fost 
create colective de organizare a 
carnavalului, iar In cursul acestei 
săptămfnl vor începe repetițiile la 
rolurile ce au șl fost distribuite 
concomitent cu pregătirea costu
melor.

explicabile deci 
mai febrile pen- 
recoltei". Venind 

acestor preocu- 
raional Huși al

I. ȘERBU

„Nunta Zamfirei".

Un moment din desfășu-

tarea tradiționalului

Spectacol popular
pe plaiuri năsăudene

spectacol .
(Urmare din pag. I)

din timpul „bătăii ălei mari 
dintîi". își mîngîiau cu mîn- 
drie bărbile cărunte, pentru că 
acela care s-a născut pe plaiu
rile Năsăudului a fost „suflet 
în sufletul" lor.

Satul lui Coșbuc s-a dovedit 
duminică mic. Un uriaș amfi
teatru natural lung de cîțiva 
kilometri devenise neîncăpă
tor. Verdele dealului era co
pleșit de jocul de culori al că
mășilor înflorate, al iilor și al 
zadiilor. Flăcăi cu pene de pă
un la pălării își jucau murgii.

Printre miile de localnici 
erau de față oaspeți de peste 
hotare. Poetul italian Elio Fi
lippo Accrocca exclama entu-

ACTUALITATEA
De la Ministerul

învățământului
Ministerul învățămîntului 

aduce la cunoștința celor in
teresați 
tombrie 
concurs 
locurile 
liceele 
mice, învățămînt seral.

Specialitățile la care se ține 
concurs se pot afla de la 
liceele respective sau secțiile 
de învățămînt regionale.

La concursul de admitere se 
primesc absolvenți ai școlii 
generale (de 8 sau 7 ani) sau 
ai altor școli echivalente, in
diferent de vîrstă, care fac do
vada că sînt încadrați 
muncă de specialitate.

Sînt considerați ca 
drați într-o muncă de 
litate acei candidați care lu
crează într-o meserie sau spe
cialitate din același domeniu de 
activitate ca specialitatea pen
tru care se înscriu la concurs.

Lista meseriilor și speciali
tăților înrudite din care se pot 
primi candidați la concursul 
de admitere poate fi con
sultată la secretariatele li
ceelor de specialitate.

înscrierile la concurs se fac 
în perioada 3—8 octombrie

că la data de 10 oc- 
1966 se ține un nou 

de admitere pentru 
rămase neocupate la 
industriale și econo-

într-o

înca- 
specia-

1966 la sediul fiecărui liceu, pe 
baza unei cereri 
următoarele acte :

— certificat de 
original și copie ;

— certificat de 
școlii generale (de 8 sau 7 ani) 
sau diploma (certificatul) de 
absolvire a unei școli echiva
lente — în original;

— adeverință de sănătate, 
eliberată de policlinica la care 
candidatul se află în eviden
ță ;

— dovada de încadrare în 
muncă, cu precizarea meseriei 
sau funcției îndeplinite, elibe
rată de întreprinderea sau in
stituția în care lucrează can
didatul.

însoțite de

naștere în

absolvire a

Luni dimineața au 
început convorbi
rile între delegația 
economică guverna
mentală 
condusă 
ghe 
membru 
tului
C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consi
liului de Miniștri, 
și delegația guver
namentală econo
mică a Republicii 
Democrate Vietnam, 
condusă de Le 
Thanh Nghi, jnem- 
bru al Biroului Po
litic al C.C. al Parti
dului celor ce mun
cesc din Vietnam, 
vicepreședinte al 
Consiliului de Mi
niștri al 
nam.

română, 
de Gheor- 
Rădulescu, 
al Comite- 

Executiv al

R.D. Viet-

vicepreșe- 
Consiliului

Steriopol, adjunct 
al ministrului co
merțului 
precum 
Jacoob
ambasadorul statu
lui Kuweit la Bucu
rești.

exterior, 
și Saeed 
Shammas,

Prof. dr. David 
Davidescu, membru 
corespondent al A- 
cademiei Republicii 
Socialiste România, 
vicepreședinte al 
Consiliului Superior 
al Agriculturii, a 
plecat la Varșovia 
unde va participa la 
lucrările Adunării 
Generale a Centru
lui Internațional de 
îngrășăminte chi
mice, care se vor 
desfășura între 20 și 
22 septembrie.

In zilele de 19 șl 20 
septembrie a.c. se des
fășoară la IPROFIL 
Mobila din lași o con
sfătuire organizată de 
Ministerul Economiei 
Forestiere.

Consfătuirea are ca
racterul unui schimb 
de experiență între 
inovatorii din unitățile 
producătoare de mo- 

corp și curbată 
de 21—22 
a.c. se va 
Ia aceeași 

con-

bilă
In zilele 

septembrie 
desfășura 
întreprindere o 
sfătuire a specialiști
lor din unitățile pro
ducătoare de mobilier 
curbat șl mobilier de 
bucătărie, avînd ca 
obiect creșterea cali
tății produselor.

R. PADURARU

în cererea de înscriere se 
vor menționa următoarele 
date: numele și prenumele 
candidatului, domiciliul, spe
cialitatea pentru care se în
scrie la concurs.

Concursul de admitere con
stă din probe scrise și orale la 
limba română și matematică 
din materia claselor V—VIII, 
conform programelor publi
cate în Gazeta învățământului 
nr. 847 din 22 aprilie 1966.

Luni, 
dintele 
de Miniștri, Gheor- 
ghe Rădulescu, a 
primit pe Ajodallah 
Al Jaber Al Sabah, 
ministrul comerțu
lui și industriei al 
statului Kuweit, 
care se află în vizită 
în țara noastră.

La primire, care 
a decurs într-o at
mosferă cordială, au 
luat parte Valentin

Luni la amiază, 
s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la 
Ankara, 
Republicii 
România, 
participat 
liile fostului preșe
dinte al Republicii 
Turcia, general Ce- 
mal Giirsel. Delega
ția a fost condusă 
de Alexandru Boa
bă, ministrul petro
lului.

delegația 
Socialiste 

care a 
la funera-

DEVA (de la cores
pondentul nostru)

In cursul acestui an, 
colectivul secției I 
furnale a Combinatu
lui Siderurgic Hune
doara a reuțit să 
sporească substanțial 
indicii de utilizare a 
agregatelor produetnd 
cu peste 50 kg mai 
multă fontă pe metrul 
cub volum util și zi 
calendaristică ‘față de 
indicele planilicat. 
Astfel, cu două săptă- 
mtni înainte de înche
ierea lunii septembrie, 
ei au anunțat un nou 
succes : îndeplinirea 
planului de producție 
pe primele trei tri
mestre ale anului.

ziasmat: „Un teatru popular 
în mijlocul naturii, un teatru 
popular cu un spectacol unic 
în lume. în atest teatru unde 
arborii rodesc oameni, unde 
munții sînt acoperiți de oame
ni, e ușor de înțeles cum me
moria lui Coșbuc e înrădăci
nată atît de adine. Aceasta e 
o țară unde se nasc poeți. De
sigur, poeți se nasc pretutin
deni, dar aici poeții nu mor 
niciodată".

Tulnicele au dat glas în pa
tru zări. Pe dealuri se mișca
ră nuntașii în șiruri de călă
reți. Imaginile din versurile 
poetului prindeau viață. Obi
ceiuri nemuritoare moștenite 
de la străbuni se înlănțuiau 
într-un admirabil 
folcloric. Chemători și che
mătoare, îmbrăcați ca acum o 
sută de ani, invitară la nuntă. 
Alai de nuntași cu mire și mi
reasă, cu socrii și nănași, cu 
sfetnici și călăreți, „porniră 
toți șireag încetineli". Rostind 
urări și chiuituri străvechi, 
unele șăgalnice, altele ironice, 
sosiră în fața nuntașilor femei 
și fete purtînd în mînă găini 
împănate. S-au prins apoi la 
joc feciori și fete, revărsînd 
culori măiestrit îmbinate, și 
ritmuri, la început line apoi 
repezi, au zguduit pămîntul ca 
o furtună. „Nunta Zamfirei" 
scăpăra în fața zecilor de mii 
de ochi comori din zestrea spi
rituală a unui popor, cizelate 
cu grijă secole de-a rîndul. Pe 
scena uriașului teatru popular 
au răsunat versurile și cînte- 
cele solemne și curate, ginga
șe și triste, sau pline de revol
tă, limpezi ca undele Sălăuței. 
Peste 1 000 de artiști amatori 
din Maieru, Feldru, Sîngiorz- 
băi, Ilva Mare, Rebrișoara, 
Leșu, Năsăud, și din satul na
tal al poetului și-au adus con
tribuția la spectacol. întregul 
spectacol 
numeroșii 
tare, care

„Poetul 
vadă. Un 
popor întreg. Coșbuc a lăsat 
moștenire vraja iubirii, arma 
adevărului, certitudinea spe
ranței. Această moștenire am 
văzut-o azi admirabil păs
trată".

„Frumuseți nepieritoare. 
Spectacolul de azi reprezintă o 
neasemuită bogăție folclorică". 
Mateia Matevski, Iugoslavia, 
Max Ronquette — Franța.

spectacol

a fost apreciat de 
oaspeți de peste ho- 
ne-au spus :
e omul care știe să 
poet e oglinda unui

RUSU IOAN
corespondentul 

„Scînteii tineretului" pentru 
regiunea Cluj.

Recoltatea porumbului kt G.A.S. Giorogirla — regiunea București

MARJI 29 SEPTEMBRIE

18,00 — Pentru copii și ti
neretul școlar : — „Pagini și 
imagini" — Cărți noi pentru 
copii — Pe ulițele satului ro
mânesc : Case din Munții A- 
puseni — Valea Arieșului — 
transmisiune de la Muzeul Sa
tului ; 19,00 — Telejurnalul
de seară ; 19,15 — Moment po
etic : Lire feminine; 19,35 —

Filmul documentar și clasicii 
săi: „Dizga Vertov" — o emi
siune realizată în colaborare 
cu Arhiva Națională de Filme ; 
20,00 — Filmul serial; „Supra
viețuitorii" (sfîrșitul seriei) ; 
20,15 — Interpreți de muzică 
populară românească : Maria 
Lătărețu, Irina Loghin, Pop 
Simion, Stanciu Simion, Gri- 
gore Keazim. Acompaniază o 
formație instrumentală con
dusă de Victor Predescu. 20,45
— O invitație pentru cei care 
n-au vizitat încă... Strungile 
Negoiului — film realizat de 
Studioul de Televiziune ; 21,00
— Poșta televiziunii ;■ 21,10 — 
Filmul artistic „Inspectorul"
— producție a studiourilor iu
goslave ; 22,30 — Telejurnalul 
de noapte ; 22,45 — Buletinul 
meteorologic ; 22,45 — închi
derea emisiunii.
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„Feerie 
pe gheață""

Mult îndrăgite la noi, spec
tacolele de revistă pe gheață 
își consemnează prezența prin 
seria spectacolelor Ansamblu
lui din U.R.S.S., începînd de 
săptămîna aceasta. Miile de 
bucureșteni care vor lua dru
mul patinoarului artificial 
„23 August", vor aplauda — 
sîntem convinși — fericita îm
binare a măiestriei sportive cu 
arta actoricească. Oaspeții se 
prezintă cu o carte de vizită 
ce atestă aprecieri dintre cele 
mai elogioase de-a lungul a

550 de spectacole în numai 
cinci ani de la înființare, sus
ținute de pistele de gheață din 
Europa și Asia. Corpul de 
balet și soliștii (cifrați la 75) 
alături de o orchestră de 
virtuoși ai jazzului simfonic, 
muzicii populare și moderne 
(compusă din 28 de instrumen
tiști) alcătuiesc un ansamblu 
care a repurtat frumoase 
succese. Repertoriul bogat, 
talentul sportiv și artistic în 
egală măsură, precum și do
rința de a cuceri publicul 
nostru — recunoscut ca pre
tențios amator de bun gust — 
sînt în totalitatea lor parame
tri ce caracterizează solii artei 
sovietice.

Spectacolul pe care îl aștep
tăm cu plăcere — intitulat 
„Feerie pe gheață" — cuprin
de, în cele două părți ale sale, 
în afara numerelor originale 
și cîteva secvențe care au fost 
redate în filmul „Steaua bale
tului".

D. VOICULESCU

ACEI OAMENI MINUNAȚI 1N 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10; 
12,45; 15,45; 18,30; 21,15).

YOYO

DAJlBAN! DE BUZUNAR COPDLOR?
(Urmare din pag. I)

cern o mică divagație. Crește
rea incomparabilă a bugetului 
familial creează disponibilități 
materiale pentru o educație 
mai atentă, pentru crearea 
unor condiții optime de stu
diu copiilor. Dar nu întotdeau
na disponibilitățile amintite 
sînt folosite judicios. Să vă 
relatăm o discuție

I. M. — elev : Banii ? La 
mine nu sînt o problemă... Tata 
e director, îmi dă totdeauna • 
cît îi cer, nici nu întreabă ce 
fac cu ei...

— Și îi ceri mulți ?
— Oho, răspunde, fără ex

plicații, băiatul. De ce să 
nu-mi dea, că doar are...

După cum am aflat de la co
legi elevul face într-adevăr ri
sipă de bani. Deseori ceilalți 
sînt puși în inferioritate de... 
bunăvoința excesivă a tatălui, 
îl invidiază pe băiat. Dar se 
pare că tovarășul director nu 
se gîndește la așa ceva... Ne în
trebăm ce se va întîmpla cînd 
băiatul va ieși de sub tutela 
grijulie a tatălui, cînd va fi o- 
bligat să-și cîștige singur banii 
cu care l-a obișnuit, fără dis- 
cernămînt, educația tatălui ?

Ar fi firesc, știind perspec
tivele unei asemenea nedorite 
deveniri a propriului copil, să 
pledăm pentru o austeritate 
materială a acestuia. Să aflăm

opiniile unor asemenea părinți 
drastici.

H. V.: „Nu le dau ca să nu 
se învețe cheltuitori".

C. D.: „Pentru ce să le dau 
cînd au tot ce le trebuie a- 
casă ?“.

Deci, logica e simplă : dacă 
n-au bani, nu pot da curs unor 
tentații. Este aceasta o solu
ție ? Să vă relatez un caz. 
în primăvara acestui an, la o 
școală medie, în cadrul u- 
nei adunări generale, a fost 
dezbătut cazul unor elevi 
care vindeau sticle goale 
furate de prin vecini și 
cărți din biblioteca părin
ților pentru a-și procura ți
gări și de băut. Sau mai de
parte să transcriem mărturi
sirile unor copii al căror regim 
„bugetar" este hotărît de către 
părinți — auster. Un băiat îmi 
povestea cu multă satisfacție 
cum își păcălește părinții: 
„Dacă îmi trebuie bani le 
spun că am spart un geam 
la școală". Cîte „geamuri" va 
fi spart, ar fi trebuit să afle 
și părinții. Un drum pînă la 
școală i-ar fi „costat" și mai 
puțin și le-ar fi conservat au
toritatea părintească.

O problemă 
Insolubilă ?

Prin consecințele sale, evi
dente mai ales la vîrsta ma

turității, problema „banilor 
de buzunar" se dovedește a fi 
totuși spinoasă. Oferind opi
niile diametral opuse ale pă
rinților care răspund la a- 
ceastă firească cerință a vîrs- 
tei, s-ar părea că problema 
este insolubilă. Să fie oare așa? 
Ne răspunde tovarășa prof. 
Crețu Elvira, directoare a Li
ceului nr. 33 din Capitală.

— Desigur, problema este 
delicată mai ales că ea are 
repercusiuni asupra educației 
copilului. Nu sînt de acord 
nici cu părinții „drastici" nici 
cu cei „generoși", deoarece 
și unii și alții scapă din ve
dere valoarea morală a acestei 
pîrghii educative. Nu-i dai 
bani de buzunar ca să nu-și 
piardă vremea la cinemato
graf, sau îi dai din belșug bani 
ca să-și mai adauge un 10 în 
carnetul de note, un nou zece 
care să-ți măgulească orgoliul 
de părinte. Cum e mai bine ? 
Problema banilor de buzunar 
nu poate fi aplicată egal, 
fără nuanțele cerute de di
feritele vîrste — cu nece
sitățile ei firești — sau 
aplicabile tuturor copiilor în 
egală măsură. A le da bani 
de buzunar înseamnă a par
ticipa implicit la complexul 
proces de cultivare a dra
gostei de muncă, a creării ca
pacității de gospodărire per
sonală, de participare la viața

materială a familiei, în sfîrșit 
la pregătirea pentru viața so
cială a copiilor. Cît și cum, 
este o problemă pe care tre
buie s-o hotărască familia, dar 
numai în condițiile cunoaș
terii motivelor educative ale 
problemei. Sigur că generozi
tatea excesivă a multor părinți 
este explicabilă (replică în 
timp la condițiile vitrege în 
care au crescut) așa cum au
toritatea pe care o impun 
alții are valoarea unei con
cluzii morale la care au ajuns 
prin proprie experiență uitînd 
însă că au crescut integri 
înfruntînd cu atîtea sacrificii 
vitregiile unei copilării amare. 
Alte condiții materiale im
pun implicit și alte rezolvări. 
Cred că soluția cea mai nime
rită este tactul pedagogic, 
perspectiva educativă a fap
tului în sine".

Din planul teoretic al pro
blemei să revenim la opiniile 
unor părinți ale căror rezulta
te educative s-au dovedit fe
ricite, găsind modalitatea cea 
mai bună de rezolvare a a- 
cestei probleme.

H. I. — muncitoare : „Am 
acum copii mari. Unii dintre ei 
și-au întemeiat deja familiile 
lor. Sînt buni gospodari, buni 
familiști. Au tot ce le tre
buie în zasă și nu i-am auzit 
niciodată împrumutîndu-se 
pentru cumpărături. Cum au 
devenit așa ? încă de mici,

i-am făcut să cunoască va
loarea banului, a salariului 
meu și al soțului, grijile 
noastre mărunte, zilnice ale 
familiei.

V. A. — proiectant: „Copilul 
nostru este încă la vîrsta pă
pușilor. Ca oricare altul se 
plictisea repede de jucăriile 
mecanice pe care i le cum
păram, cerîndu-mi să-i cum
păr altele. I-am explicat, 
îndelung, l-am luat cu mine 
să-i arăt ce putem ’ cumpăra 
cu aceiași bani, de ce e ne
cesar să nu risipim banii. Pot 
spune că a înțeles cîte ceva".

Discuția poate continua...
Vor mai fi multe probleme 

legate de aceasta, tot atît 
de importante. Dumneavoastră 
ca părinți cu mai multă ex
periență, le puteți sesiza mai 
ușor și acționa ca atare. De 
felul cum dirijați această pro
blemă depinde și formarea ca
racterului copilului dumnea
voastră. Banii de buzunar se 
dovedesc astfel a fi purtătorii 
unor adevărate principii de e- 
ducație. Pregătirea pentru o 
viață echilibrată, chibzuită din 
punct de vedere material, în
cepe de la primii bani pe 
care-i capătă copilul. Cei care 
chibzuiesc deocamdată la va
loarea sumei încredințate, la 
nevoile fiului sau fiicei lor sînt 
părinții.
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rulează la Republica (orele 9i 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 22), 
București (orele 8,30; II; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează la Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE
rulează la Festival (orele 9| 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Ex- 
celsior (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CASA NELINIȘTITA
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15; 15.45; 18,15; 20,45), 
Colentina (orele 15,30; 18).

IN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează la Victoria (orele 9;
11,45; 14,45; 17,45; 20,45), Bu- 
zești (orele 15,15; 18),

PE DONUL LINIȘTIT — seria I — 
rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE
rulează la Doina (orele 9;
10,30; 12: 16-, 18,15; 20,45). 

CASA NOASTRĂ
rulează la Feroviar (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE DE FORMĂ
rulează la înfrățirea (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

URME IN OCEAN
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,45), Cosmos (ore
le 13; 15,30; 18; 20,45).

ESCROCII LA MlNĂSTIRE — 
cinemascop —

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45), Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
12; 16; 18,30; 21).

CLEOPATRA — cinemascop —»
(ambele serii)

rulează la Gloria (orele 9, 
12,45; 16,30; 20,15).

MONEDA ANTICA
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop —

rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MlINE, MEXICUL I
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18,15; 20,45).

PANFAN LA TULIPE
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18,15), Progresul (orele 15,30; 
18; 20,45).

COPIII MĂRII
rulează Ia Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).
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Sesiunea (I. HI. E. S. C. 0.
Intervenția reprezentantului român

PARIS 19 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La a 73-a sesiune 
a Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O. au avut loc dezba
teri pe marginea raportului 
directorului general, Rene Ma- 
heu. Reprezentantul român, 
Valentin Lipatti, în cuvîntul 
său, și-a exprimat satisfacția 
față de aprecierea favorabilă 
pe care directorul general al 
U.N.E.S.C.O. a dat-o în rapor
tul său- acțiunilor de cooperare 
balcanică, inițiativelor Româ
niei în acest domeniu și rezul
tatelor Congresului de studii 
balcanice. Valentin Lipatti a 
subliniat că U.N.E.S.C.O. poate 
și trebuie să joace un rol im
portant pentru traducerea în 
fapt în domeniul științific și 
cultural al acestei colaborări, 
la nivelul întregului continent

european. Colaborarea cultu- 
ral-științifică europeană în 
cadrul U.N.E.S.C.O., a subli
niat el, poate să contribuie în 
mod activ la crearea acelui 
climat de încredere și secu
ritate care să influențeze în 
mod pozitiv relațiile interna
ționale în Europa, și în alte 
regiuni ale lumii.

Reprezentantul român s-a 
ocupat apoi de un alt aspect 
al raportului directorului ge
neral privind colaborarea din
tre U.N.E.S.C.O. și celelalte 
instituții specializate ale O.N.U. 
Subliniind importanța a nu
meroase rezoluții 
cea de-a 41-a 
E.C.O.S.O.C., el a 
teresul pe care îl 
colaborare 
U.N.E.S.C.O. 
Internațională a Muncii,

Deschiderea Tîrgului
de la Plovdiv

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU

adoptate la 
sesiune a 
relevat in- 

reprezintă o 
susținută între 

și Organizația

Studenții Universității 
din Quayaquill au organi
zat o grevă de 48 de ore în 
semn de solidaritate cu co
legii lor de la Universita
tea tehnică din provincia 
Manaby. Studenții acestei 
universități cer demiterea 
rectorului, acuzat de a fi 
colaborat cu junta milita
ră înlăturată de la putere.

Rezultatele alegerilor din Suedia
STOCKHOLM 19 (Agerpres). 

— La 18 septembrie au avut 
loc în Suedia alegeri muni
cipale și provinciale. Deși pre
ced cu doi ani alegerile legis
lative, actuala consultare elec
torală a fost considerată de 
observatorii și de strategii 
electorali ai principalelor parti
de politice suedeze, drept un 
barometru al opiniei publice.

Potrivit rezultatelor oficiale, 
participarea la vot a fost de 
78,7 la sută, față de 77,8 în 
1962 și 79,9 la sută în 1964. In 
ce privește Partidul 
democrat, acesta a înregistrat 
l-a actualele alegeri un impor
tant regres. Pentru acest 
partid au votat 1798 375 de 
alegători, adică 42,8 la sută, 
față de 51 la sută la alegerile 
precedente. Pentru Partidul 
conservator au votat 592 260

social-

alegători, adică 14,1 la sută, 
față de 14,7 la sută la alegerile 
din 1962. Pentru celelalte două 
partide din opoziție, liberal 
și centrist, au votat 1 280 609 
alegători, adică 30,5 la sută 
față de 30,3 la sută în 1962. La 
aceste alegeri pentru candida- 
ții Partidului Comunist au 
votat 277 060 alegători, adică 
6,6 la sută față de 3,9 la sută 
în 1962, comuniștii obținînd 
astfel un spor de voturi de 
2,5 la sută față de alegerile 
anterioare.

Pierzînd mai mult de 8 la 
sută din voturi, față de pre
cedentele alegeri municipale, 
Partidul social-democrat se 
găsește astăzi cu cele 42,8 la 
sută din voturi, la nivelul cel 
mai scăzut pe care l-a cu
noscut de la venirea sa la 
putere acum 34 de ani.

La Brazzaville a avut loc 
Congresul extraordinar de 
constituire a Uniunii stu
denților din Angola. La re
uniune au luat parte stu- 
denți angolezi care învață 
în diferite țări ale lumii. 
Potrivit declarației preșe
dintelui noii organizații, 
Laurenco Casimiro, partici
pa nțli au dezbătut proble
me legate de participarea 
studenților angolezi la lupta 
poporului acestui teritoriu 
pentru eliberarea de sub 
jugul colonialiștilor portu
ghezi.

In comunicatul dat pu
blicității cu privire la des- 
sfășurarea lucrărilor, se 
menționează că participanții 
au adresat un apel către 
toți studenții angolezi care 
studiază peste hotare, ce- 
rîndu-le să sprijine activ 
lupta armată pentru elibe
rarea țării și au adoptat o 
rezoluție în care condamnă 
sprijinirea politicii colonia
liste a Portugaliei de către 
N.A.T.O.

Așezat în jurul a cinci 
pitorești coline, în centrul fer
tilei cîmpii a Traciei, Plovdi- 
vul, este unul din cele mai 
vechi orașe bulgărești. Arhi
tectura specifică perioadei re
nașterii bulgare se îmbină în 
mod armonios aici cu moder
nele construcții din beton și 
sticlă.

Așezarea Plovdivului la în
tretăierea principalelor dru
muri care leagă Orientul Mij
lociu de inima Europei a de
terminat desfășurarea unei 
intense activități comerciale. 
De 74 de ani își dau periodic 
întîlnire la tradiționalul Tîrg 
reprezentanți ai diverse firme 
producătoare și comerciale din 
zeci de țări.

Anul acesta, 897 de firme 
din Bulgaria și alte 46 de țări 
participă la cel de al XXII-lea 
Tîrg internațional de la Plov
div. Este cea mai largă parti
cipare din istoria sa.

Deschiderea tîrgului a avut 
loc duminică 18 septembrie, în 
prezența conducătorilor statu
lui bulgar și a unor delegații 
guvernamentale străine. După 
ce ministrul comerțului exte
rior al R.P. Bulgaria, Ivan 
Budinov, a rostit o cuvîntare, 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, a tăiat 
tradiționala panglică inaugu
rală.

Actuala ediție a Tîrgului de 
la Plovdiv reflectă în primul 
rînd importantele progrese în
registrate de economia bulgară 
care are rezervată partea cea 
mai însemnată a spațiului de 
expunere.

Participări mai importante, 
după suprafața rezervată, sînt

Miting la Sasebo

cele ale Uniunii Sovietice, 
R.F.G., R.D.G., Austriei, Marii 
Britanii, Franței, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Belgiei, Unga
riei, Iugoslaviei. Mai largă și 
mai reprezentativă este anul 
acesta participarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Republica Socialistă Româ
nia participă la tîrg cu un 
Birou de informații, în fața 
căruia, pe o hartă mare a țării 
noastre, sînt prezentate prin
cipalele ramuri industriale. 
Tot aici se află macheta unei 
instalații moderne de degazo- 
linare.

Biroul de informații al țării 
noastre a fost vizitat de to
varășul Todor Jivkov și de 
alți conducători de partid și 
de stat bulgari, precum și de 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Inalții oas
peți au fost intîmpinați de 
conducătorul delegației gu
vernamentale române, care 
participă la tîrg, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Mihai Levente, mi
nistrul comerțului interior, 
Dan Georgeacopol, directorul 
Biroului de informații. A fost 
de față loan Beldean, amba
sadorul României în Bulgaria.

Tîrgul de la Plovdiv va ră- 
mîne deschis pînă la 2 octom
brie.

...Porțile celui de al XXII-lea 
Tîrg internațional de la Plov
div au fost deschise. Marele 
public (se preconizează ca nu
mărul vizitatorilor să depă
șească 700 000) se perindă prin 
fața exponatelor de la primele 
ore ale dimineții pînă seara 
tîrziu. Specialiștii dau vizita
torilor explicațiile solicitate. 
Intr-un cadru mai puțin zgo
motos, în fața ceștilor de 
cafea, au început rodnice con
vorbiri de afaceri.

Sediul O.N.U. de pe East River din New York

INTRUDUCEREA LA RAPORTUL 
LUI U THANT

PE
SCURT

La 19 septembrie, P. N. De- 
micev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a primit delegația de 
activiști ai C.C. al P.C.R., con
dusă de Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. se 
află la Moscova într-un 
schimb de experiență.

de la Zagreb
La 18 septembrie s-a închis 

cei de-al 71-lea Tîrg Interna
țional de la Zagreb, la cere 
au participat firme și între
prinderi din R.S.F. Iugoslavia 
și alte 56 de țări. Pavilionul 
Republicii Socialiste România 
la Tîrgul de la Zagreb a pre
zentat anul acesta în special 
utilaje industriale, printre care 
mașini-unelte, utilaj frigori
fic, pompe compresoare, mașini 
pentru industria lemnului, 
electromotoare, autocamioane, 
microscoape de cercetare, bu
nuri de larg consum etc. După 
cum s-a mai anunțat, vizitato
rii pavilionului românesc, 
printre care Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Boris Kraiger, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale, 
Marin Țetinici, membru al 
Vecei Executive Federale și 
Kiro Gligorov, secretar fede
ral pentru problemele finan
țelor, au dat o înaltă apre
ciere calității produselor ro
mânești. Miting de protest Ia Sasebo (Japonia) împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

VASILE BARAC

Plovdiv — 19 SEPTEMBRIE

NEW YORK 19 (Ager
pres). — Agențiile de presă 
transmit introducerea la 
raportul anual al secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant care va fi prezentat 
celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale. In do
cument războiul din 
Vietnam este calificat 
drept „manifestarea cea 
mai gravă a situației 
internaționale", care „com
promite de doi ani perspec
tivele unei cooperării inter
naționale fructuoase în nu
meroase domenii importan
te". încercările de a se a- 
junge la o reglementare a 
problemei războiului din 
Vietnam și discuțiile pur
tate în acest sens, arată U 
Thant, au fost dominate 
de considerente ale politi
cii de forță și în mult mai 
mică măsură s-a manifes
tat preocuparea față de 
uriașele suferințe omenești 
provocate de acest conflict

poporului vitnamez și altor 
popoare implicate în război, 
„îmi păstrez convingerea, 
a afirmat U Thant, că pro
blema fundamentală în 
Vietnam nu este o problemă 
cu caracter ideologic, ci o 
problemă privind indentl- 
tatea națională și supravie
țuirea unui popor".

Escaladarea războiului 
din Vietnam și înăsprirea 
— din această cauză — a 
situației internaționale este 
însoțită, arată documentul 
de o intensificare a cursei 
înarmărilor Și de continu
area cercetărilor pentru 
perfecționarea armelor nu
cleare, fapt care a avut 
consecințe nefavorabile a- 
supra dezarmării. Arătînd 
că Vietnamul nu este sin
gurul focar de primejdie 
pentru pace, secretarul ge
neral a apreciat că situa
ția din Yemen și Aden nu 
s-a îmbunătățit.

La invitația C.C. al P.C. 
Bulgar, luni a sosit la Sofia 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., care va 
face o vizită de prietenie în 
R. P. Bulgaria.

Duminică au avut loc la 
Ankara funeraliile fostului 
președinte al Republicii Turce, 
generalul Cemal Giirsel. La 
funeralii au luat parte pre
ședintele Cevdet Sunay, pri
mul ministru Suleyman. Demi- 
rel, membri ai guvernului, al 
Parlamentului și numeroase 
delegații oficiale din străină
tate. Din Republica Socialistă 
România a participat o dele
gație condusă de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului.

La Sanaa a fost dat publicității 
duminică un decret republican pri
vind formarea noului guvern ye- 
menit. Funcția de prim-minM”1 
este deținută in noul cabl» . s 
președintele republicii. Ah nah 
As Sallal. Ca vice-premier V fost 
numit generalul Abdullah Jezilan.

Surse informate din capitala bri
tanică au afirmat că reuniunea mi
niștrilor de externe ai celor 14 
parteneri atlantici ai Franței, cara 
urma să aibă loc luna viitoare la
Bruxelles, va fi probabil amînată. 
Unul din motivele acestei amînări
îl constituie absența unor progrese 
în activitatea organismelor subor- 
donate, însărcinate cu elaborarea 1
unor aspecte de amănunt in legă
tura cu soluționarea problemelor 
ridicate de degajarea Franței de 
N.A.T.O.

„COMANDO - 5“
Autoritățile franceze au 

descoperit, la o fermă izo
lată din Departamentul 
Basse-Ardeche, o tabără de 
mercenari care sînt pregă
tiți pentru a lupta în Con
go-Kinshasa (fost Leopold
ville). Poliția a arestat pînă 
acum aproximativ 30 de 
mercenari de diferite na
ționalități. Persoanele a- 
restate vor fi transferate la 
Paris pentru a fi judecate, 
dat fiind că pe teritoriul 
francez este interzisă re
crutarea de mercenari pen
tru armate străine. Din 
cercetările făcute rezultă 
că ei sînt recrutați în cali
tate de „tehnicieni" prin 
intermediul unei agenturi 
belgiene, al cărei conducă

tor este Thierry de Bonnay. 
Ar fi, de asemenea ameste
cat un fost colonel al for
țelor aeriene americane, 
care n-a fost încă identifi
cat.

In capitala Belgiei, exis
tența acestei tabere de mer
cenari este legată de nu
mele lui Moise Chombe, 
care este acuzat că urmă
rește reconstituirea unei 
armate personale, cu spri
jinul cercurilor financiare. 
Descoperirea taberei vine, 
de asemenea, în sprijinul 
tezei guvernului din Kin
shasa, după care există o 
rețea de agenturi pentru 
recrutarea de mercenari 
vest-europeni.

Pe de altă parte, din

Londra se relatează că în 
această afacere sînt ames
tecați și cetățeni britanici. 
Corespondentul ziarului 
„Sunday Telegraph", John 
Latz, scrie că It. col. Mike 
Hoare, primul comandant 
al mercenarilor, care și-a 
dat demisia, a fost înlocuit 
de alt fost ofițer britanic, 
It. col. John Peters. La ce
rerea prietenului său Moise 
Chombe, el a creat în 1964 
o forță de mercenari de a- 
proximativ 1 000 de oame
ni, principiul său fiind „de 
a se pune la dispoziția ce
lui care oferă mai mult". 
Noua armată a lui John 
Peters, formată dintr-o 
fracțiune a armatei inițiale 
a lui Mike Hoare, este al
cătuită din mercenari en
glezi și sud-africani, fiind 
cunoscută sub numele „Co- 
mando-5“.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, în localitatea Arsos, din 
Cipru, a avut loc duminică un pu
ternic schimb de focuri între ci- 
prioții greci și turci. Importante 
efective ale forței O.N.U., aflate 
în insulă au fost trimise spre Arsos 
pentru a încerca să pună capăt 
ciocnirilor armate dintre cele două 
comunități cipriote.

Pe frontul sud-vietnamez se 
semnalează noi acțiuni ofen
sive lansate de unitățile patri
otice. In noaptea de duminică 
spre luni patrioții au bombar
dat cu obuze și mortiere un 
depozit de vehicule militare 
americane, situat în apropie
rea aerodromului de la Tan 
Son Nhut.

în urma convorbirilor • ’.re 
generalul Yahia Khan, comandan
tul armatei pakistaneze și omolo
gul său indian, generalul Kumara-
mangalam, care au avut loc săpti- 
mîna trecută la Delhi, s-a hotărît 
stabilirea unei linii telefonice di
recte între reședințele celor doi
comandanți. Știrea, difuzată de 
agenția indiană de informații, pre
cizează că această măsură a fost
adoptată în vederea realizării unui 
contact permanent între cei doi 
comandanți „pentru a preveni ori
ce eventuală tensiune care s-ar
putea ivi la frontiera indo-pakista- 
neză".

HOTĂRÎREA DE LA LUXEMBURG IMPASUL COMMONWEALTHULUI
După publicarea rezultate

lor reuniunii de la Luxemburg 
— la care au participat miniș
trii de finanțe din țările Pie
ței comune — cuvîntul „sur
priză** a început să circule cu 
repeziciune. Insă, după o ana
liză mai atentă a înțelegerii 
realizate, s-a convenit că, de 
fapt, nu e vorba de nici o sur
priză și că, mai de vreme sau 
mai tîrziu, partenerii din 
C.E.E. tot la acest punct de 
vedere trebuiau să ajungă.

Miniștrii de finanțe ai celor 
șase s-au întrunit la Luxem
burg pentru a elabora — in 
cazul succesului discuțiilor — 
o platformă comună în vede
rea adunării anuale a Fondu
lui Monetar Internațional care 
se va ține către sfirșitul lunii, 
la Washington. Deliberările 
erau necesare întrucît, după 
cum este cunoscut, cei șase 
împărtășeau păreri deosebite. 
In timp ce Franța susținea 
cunoscutu-i punct de vedere 
privind reforma sistemului 
monetar interoccidental în 
sensul revenirii la etalonul 
aur, ceilalți parteneri fie spri
jineau planul american de 
creare a unei noi „monete de 
rezervă**, fie se situau pe po
ziții intermediare.

Dezbaterile de la Luxem
burg s-au încheiat cu un suc
ces al poziției franceze. Cei
lalți cinci parteneri s-an an
gajat ca la viitoarele dezba
teri privind reforma sistemu

lui monetar interoccidental să 
susțină punctul de vedere al 
Parisului, în speță revenirea 
la etalonul aur și renunțarea 
la sistemul „Gold-Exchange 
Standard", care conferă dola
rului american și lirei ster
line calitatea de monedă 
universală. Dacă, totuși, Wa
shingtonul va insista asu
pra creării de noi rezer
ve monetare — arată comuni
catul — cei șase vor condițio
na această măsură de elimina
rea deficitului balanței de 
plăți a Statelor Unite și a ba
lanței Marii Britanii — adi
că a țărilor care dau, în ac
tualul sistem, moneda de re
zervă.

Remarcind că reuniunea de 
la Luxemburg este una din 
puținele întilniri din ultimii 
ani a celor șase care se în
cheie cu un punct de vedere 
comun și că este pentru prima 
dată cînd partenerii Franței 
din Piața comună susțin o 
teză a Parisului — în dome
niul monetar — opusă State
lor Unite, observatorii au cău
tat să aprecieze consecințele 
înțelegerii realizate. în acest 
sens se opinează că ralierea 
„celor cinci** la punctul de ve
dere francez implică o adîn- 
cire a sciziunii existente între 
țările membre ale grupului 
„celor zece". La viitoarele reu
niuni ale acestui grup Franța 
nu se va mai afla în situația 
de a-și apăra singură pozițiile 
împotriva a nouă țări susțină
toare ale tezelor americane.

De aici vor decurge, în mod 
firesc, nnele elemente de izo
lare a S.U.A. de partenerii lor 
vest-europeni.

Ca urmare, se întrevede o 
înăsprire a divergențelor și 
în alte domenii, cum ar fi, de 
pildă, tratativele G.A.T.T. 
Reluate in cursul săptăminii 
trecute, Negocierile rundei 
Kennedy se află, după cum 
era de așteptat, într-o și mai 
acută criză de timp. S. U. A. 
au tot interesul să accelereze, 
să „galopeze" spre final, în- 
trucit „Trade Expansion Act", 
legea care împuternicește de
legația americană să negocie
ze la Geneva urmează să ex
pire în primăvara anului vii
tor. De aceea dezbaterile ge
nerale s-au și încheiat, după 
numai două zile de la reluare, 
trecindu-se la discutarea pro
blemelor tehnice. S.U.A. in
sistă ca să înceapă discuțiile 
bilaterale, dar — dună cum 
releva FRANCE PRESSE — 
delegația Pieței comune con
sideră trecerea precipitată din 
stadiul negocierilor multila
terale în stadiul negocierilor 
bilaterale drept o încercare 
de escamotare a problemelor.

In cercurile politice occi
dentale se consideră că situa
ția creată după înțelegerea de 
Ia Luxemburg face și mai di
ficilă confruntarea de la Wa
shington privind reforma sis
temului monetar interocci
dental.

ION D. GOIA

Obișnuita noastră cronică 
săptămînală se oprește as
tăzi asupra ultimelor evolu
ții în disputa monetară in- 
teroccidentală precum și a- 
supra rezultatelor conferin
ței de la Londra a Common- 
wealthului.

Prelungită peste termenul 
prevăzut, Conferința țărilor 
Commonwealthului, desfășu
rată la Londra, a luat turnura 
unui adevărat maraton diplo
matic. Ședințele, realmente 
dramatice, care s-au desfășurat 
pe parcursul ultimelor trei 
zile de dezbateri (marți, 
miercuri și joi) au scos preg
nant în evidență impasul în 
care se află vechea organiza
ție creată sub egida britanică.

Problema care a dominat 
dezbaterile a fost, cum era de 
așteptat, problema rhodesiană.

Politica șovăielnică a Londrei 
față de regimul minoritar re
bel de la Salisbury a fost su
pusă unei critici ascuțite din 
partea membrilor africani și 
asiatici ai Commonwealthului. 
Divergențe profunde au opus 
majoritatea țărilor participan
te unei minorități compuse din 
cinci țări (Anglia, Australia, 
Noua Zeelandă, Malta și Ma
lawi). Aceste divergențe s-au 
concentrat, în esență, în jurul 
chestiunii acordării indepen
denței Rhodesiei, independen
ță pe care cel puțin 14 țări ale 
Commonwealthului o condi
ționează de stabilirea unui gu
vern al majorității africane — 
formulă respinsă de premierul 
englez.

Eforturile lui Wilson, spri
jinite activ de premierul ca
nadian de a atenua izolarea în 
care se adîncește mereu mai 
mult actuala politică rhode
siană ambiguă a Angliei n-au 
dus la rezultate semnificative.

La sfirșitul dezbaterilor în 
problema rhodesiană a fost 
dat publicității un comunicat 
In care se arată că Marea Bri- 
tanie recunoaște că indepen
dența Rhodesiei nu va putea 
fi acordată înainte de a fi ales 
un guvern care să reprezinte 
majoritatea populației africa
ne. Comunicatul subliniază, de 
asemenea, că primii miniș
tri ai Commonwealthului au 
hotărît în unanimitate ca An
glia să ceară sancțiuni obliga
torii împotriva Rhodesiei îna
inte de sfirșitul acestui an, 
în cazul cînd guvernul Ian 
Smith nu va fi înlăturat de la 
putere (se releva faptul că 
Conferința nu a putut cădea 
de acord asupra modalităților 
de aplicare a acestor acțiuni). 
Comunicatul scoate, totodată, 
în evidență punctele de vedere 
diferite care s-au manifestat 
între primii miniștrii în ce pri
vește folosirea forței, precum 
și a sancțiunilor obligatorii că
rora Anglia dorește să le dea 
un caracter selectiv în opozi
ție cu părerile marii majori
tăți a delegațiilor care cer fo
losirea urgentă a forței.

Comunicatul adoptat in 
chestiunea rhodesiană e con
siderat de observatorii politici 
ca un document care ia notă 
de dezacorduri și oferă Lon
drei un ultim răgaz pentru 
reglementarea conflictului cu 
regimul rasist al lui Ian 
Smith. In fond, comunicatul 
marchează din nou desolida

rizarea netă a majorității țări
lor Commonwealthului de po
litica britanică față de regi
mul rasist de la Salisbury. 
Prin noul răgaz acordat pînă 
la sfirșitul anului, guvernul 
britanic rămîne singurul res
ponsabil de evoluția proble
mei rhodesiene.

Mai precis spus, Anglia a 
fost supusă unei scadențe deo
sebit de dificile. Ea nu mal 
poate angaja la infinit runde 
sterile de negocieri cu Ian 
Smith, nu mai poate manevra 
multă vreme pentru a oferi 
rasiștilor sud-rhodesieni șanse 
de a-și menține puterea, fără 
riscul de a vedea destrămîn- 
du-se Commonwealthul. Este 
foarte puțin probabil ca masa 
tratativelor să-i determine pe 
rasiștii sud-rhodesieni să ac
cepte o soluție care să repună 
în drepturile el legitime ma
joritatea africană.

In lumina implicațiilor șl 
scadențelor sud-rhodesiene e 
lesne de înțeles tonul de
clarațiilor premierului brita
nic Ia încheierea Conferinței 
Commonwealthului. „E greu 
de spus — a remarcat Wilson 
— dacă Commonwealthul a 
ieșit întărit sau nu. Este evi
dent însă că el nu va mai fi 
niciodată ce a fost... Viitorul 
Commonwealthului va depinde 
de ceea ce se va întîmpla în 
Rhodesia în cursul următoa
relor luni". Perspectiva nu 
este deci, cîtuși de puțin op
timistă.

EM. RUCĂR
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