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desfășoară construcțiile de
orașul

De la

acesta, ne spune tovarășul ingi-

Pe șantierul Uzinei de fire

• O nouă rundă pe- 
ronistă

— Campionatele re
publicane de atletism 
pe echipe

Capitală întrunește aceste calități, numă- 
rîndu-se printre evidențiat ii secției 
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• Corespondență 
pentru „Scînteia tine
retului“ : Glasul tineri
lor americani

Cu planul pe 10 luni

• Meciul nu s-a în
cheiat...

e in

— între două Olim
piade : Gimnastica fe
minină după primul 
examen

Montarea lămpilor fluorescente presupune, pe 
lingă o pregătire specială, multă îndeminare 
și atenlie. Gabtiela Vasile de la „Electrofar" 
din

tn care se

« Ecouri Ia 
publicate de 
tineretului“

îndeplinit
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Reșița — vedere spre noile blocuri

a Galați, în primele nouă 
luni ale anului 1965 numărul 
de apartamente înscrise în 
plan au fost la timp predate 
locatarilor; în trimestrul III 
constructorul a realizat un 
volum mare de lucrări fiind 
asigurata o capacitate: de 
producție suficientă pentru

volumul de lucrări în continuare ; există 
creat un fond larg de lucru, iar lucrările 
ia blocurile care urmează a fi predate pînă 
la 31 decembrie a.c. se află într-un stadiu 
avansat.

A.

însemnări

12 la numai 6 zile 
la un etaj

— Anul 
ner Claudiu Petraru, șeful serviciului pro
ducție, aveam de executat cel mai mare 
volum de lucrări din istoria întreprinderii, 
în fond, pentru noi, problema se reducea 
la faptul ca un bloc să fie construit în
tr-un timp mai scurt. Trebuia deci găsite 
și aplicate acele metode de lucru care să 
ne conducă la realizarea obiectivului pro
pus. Au fost, firește, multe inițiative va
loroase, de mare eficiență economică. Am 
să mă opresc doar la cele mai importante 
care au avut rolul hotărîtor.

Prima condiție în realizarea unui ritm 
rapid în ridicarea construcțiilor de locuințe 
este asigurarea unui front larg de lucru pe 
toată durata anului. Am reușit, ca încă din 
primele zile ale anului, să atacăm lucrările 
pe un front larg. Chiar în primul trimestru 
noi am predat beneficiarului 160 de apar
tamente.

După asigurarea frontului de lucra ră- 
mîne ca problemă de rezolvat: folosirea 
judicioasă a timpului de muncă. E un lu
cru cunoscut. Pe șantiere lucrează dife
rite categorii de muncitori: dulgheri, fie
rari, betoniști, zidari, instalatori etc. 
erau organizați pe echipe. Se termina 
categorie de lucrări, imediat trebuia 
cepută alta, următoare. Un adevărat lanț. 
Dar aici, la trecerea de la o lucrare la alta 
în condițiile organizării muncii pe echipe 
specializate, se pierdea timp care însumat 
la nivelul întreprinderii însemnau zeci și 
sute de ore irosite. Am trecut atunci la 
organizarea muncii în brigăzi complexe de 
cîte 60-90 de muncitori în care sînt in
cluși fierari, dulgheri, betoniști., în felul 
acesta șeful de brigadă are mai multă li
bertate de acțiune. El organizează trecerea

CRAIOVA — (de la 
corespondentul nostru 
Mihai Dumitrescu).

Sondorii întreprinde
rii de foraj din Craio- 
va înscriu pe graficul 
întrecerii socialiste noi 
și noi succese. La puțin 
timp de la sărbătorirea 
Zilei petrolistului, cu 
prilejul căreia au fost 
trecute în revistă roa
dele muncii sondorilor, 
colectivul întreprinde
rii de foraj Craiova 
anunță realizarea pla
nului pe 10 luni ale 
ultimului an al șesena- 
lului. Acest succes con
stituie înmănunchierea 
altor rezultate bune

obținute de către fieca
re brigadă de sondori. 
Astfel la încheierea bi
lanțului celor nouă luni 
din an graficul întrece
rii socialiste consemna 
la capitolul realizări :

— sporirea vitezei de 
foraj cu 14,1 la sută,

— creșterea producti
vității muncii cu 10,5 la 
sut’ă,

— extinderea foraju
lui cu turbina în pro
porție de 72,4 la sută,

— terminarea a nouă 
sonde peste prevederile 
planului,
— 2 127 000 lei econo
mii la prețul de cost.
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Discutînd despre 
tinerețe 
educație 
răspunderi

(Adunări de dări de 
seamă și alegeri 
U.T.C.)
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articolele
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® rr Steaua 
nume : Marina Vlatly

operativă de la o lucrare Ia alta. Timpii 
neproductivi sînt reduși aproape total. 
Maistrul nu mai pierde timp cu suprave
gherea lucrărilor mărunte, iar numărul de 
oameni se reduce.

Dar, factorul hotărîtor care a asigurat 
reducerea timpului de ridicare a blocuri
lor poate fi socotit folosirea pe scară largă 
a prefabricatelor. Aceasta a permis ridica
rea coeficientului de mecanizare a lucrări
lor, deci o creștere însemnată a producti
vității muncii, și obținerea unor impor
tante economii. Prefabricatele au fost 
proiectate de serviciul tehnic al unității și 
executate de întreprinderea de prefabri
cate din beton Galați. ' Folosirea prefabri
catelor a fost extinsă cu aceleași rezultate, 
și la lucrările de instalații.

Proiectele sînt predate la 
timp. Dar cum sînt predate?

profilelor, locatarii primesc la timp noile 
apartamente. S-ar putea crede că între be
neficiar, proiectant și constructor există o 
colaborare perfectă care ar putea servi 
drept model pentru toate orașele din țară. 
Lucrurile însă nu se prezintă astfel. în 
realitate, constructorul a întimpinat foarte 
multe greutăți, iar dacă planul a fost totuși 
realizat și se va îndeplini și în continuare 
aceasta se datorește în exclusivitate lucră
torilor întreprinderii de construcții orășe
nești Galați. Ei au trebuit să facă în acest 
an eforturi deosebite.

La Galați, spre deosebire de Constanța, 
documentația tehnică este predată la timp. 
Numai că această documentație este in
completă. Proiectele se încadrează în 
prețul etalon pe apartament, dar au nume
roase omisiuni.

După asemenea proiecte elaborate

și fibre sintetice
Pe Șantierul Uzinei 

dc fire și fibre sinte
tice Săvinești, lucrări
le de extindere se des
fășoară în ritm susți
nut. La instalația de 
coprolactamă — unul 
din cele două mari o- 
biective ale uzinei —

lucrările se apropie 
de sfîrșit. Clădirile se 
află în stadiu de fini
saj, iar o parte din 
utilaje au fost insta
late. Au început lu
crările de montaj și la 
cel de-al doilea obiec
tiv — instalația de 
poliamid — precum și

Săvinești
la stația de compre- 
soare de hidrogen 
stația de frig.

Pentru grăbirea 
mului de lucru, 
șantier se aplică cu 
succes o nouă metodă 
de montare a rezer
voarelor de ulei de 
250 m c. Ea con-

?i

rit-
pe

stă în asamblarea | 
acestora la între- 
prinderea producătoa- I 
rc. în acest fel s-a | 
redus considerabil _ 
timpul de montaj, lu- I 
crările fiind cu mult ■ 
în avans față do gra- I 
fie.

(Continuare in pag. a Il-a)
S-ar părea că la Galați lucrurile merg 

bine. Planul se realizează ritmic, conform

VASILE BARAC

Singură

Foileton de TEODOR MAZILU

TINERII • In munca
• LaZOOTEHNIȘTI timpul liber

Ea a 
ea s-o

a silit-o pe C. M. 
clădească dintr-o

cu acela 
propune 
fără să

• In
învățătura

cu ambiția ei

ată că s-au scurs două săptămini 
de cursuri. Ne-am reintîlnit cu stu
denții, i-am întilnit pe începători — 
..balicii", cum le spunem noi, cluje
nii. Viața universitară a intrat 
în normal: cursuri, se minării, lu
crări de laborator, studiu în biblio
tecă. Ne gindim de pe acum la e- 
xamene, și nu-i de Joc rău. Dar, se 

pare — spun asta din observările mele din cele 
două săptămini de cursuri, și din cele anterioa
re — că nu-i totul chiar atît de simplu: cursuri, 
seminarii, studiu, examenele... (Ar fi chiar rău 
să privim lucrurile intr-atit de simplist). Viața 
zilnică a studentului implică însă niște clarifi
cări, niște discuții care să ușureze tînărului 
munca în timpul uceniciei profesionale. Nu-i 
vorba, de fapt, de lucruri cu totul și cu totul 
noi, ci de înțelegerea mai profundă a ceea ce 
înseamnă să fii cu adevărat student.

Eu aș începe o asemenea discuție cu. tinerii 
mei colegi, pornind de la TIMPUL STUDENTU
LUI. Unul din dascălii mei, mare savant și om 
de știință emerit, care a făcut multe lucruri ce 
îl vor aduce aminte altora, tespectatul meu 
profesor Alexandru Borza, ne spunea acum 
peste 30 de ani, cind eram și eu de virsta stu
denției, că ziua trebuie s-o impărțim in trei pe
rioade egale: oot ore pentru muncă, opt orc 
de odihnă și opt ore pentru familie și distracție. 
Am încercat să aplic această împărțeală a zilei; 
uneori, mi-a reușit alteori nu. Dar a fost o 
dorință veșnic vie în sufletul meu să am o viață 
ordonată, să pot face tot ceea ce îmi propun.

Ritmul de viață al zilelor noastre este mai 
rapid, mult mai rapid decit acum trei decenii.
Studentul trebuie să invețe îndoit, dacă nu în
treit, față de ceea ce învățam noi pe vremea 
studenției noastre. Munca Intelectuală făcută 
pentru însușirea cunoștințelor necesare profe
siunii, și a citorva altor cunoștințe pe deasupra, 
n-o putem limita la un număr fix de ore. Ziua 
de studiu este mai lungă, ea depășește numărul 
fix de ore din programul facultății. Și se naște 
întrebarea: oare aceasta nu duce la surmenaj? 
Dar nici nu poate ii vorba despre așa ceva. 

Mai întii, pentru că în munca intelectuală te 
poți antrena, tot așa cum te poți antrena în 
munca fizică. Iar apoi, pentru că o muncă fă
cută cu plăcere nu surmenează. Un antrenament 
sistematic, zilnic, obișnuiește creeiul cu o mun
că intelectuală făcută pe parcursul a 12 ore 
fără oboseală. Studentul, la virsta pe care o 
are, poate să-și permită această „performanță“, 
mai ales că nu are nici un fel de griji care să-i 
răpească din timp. Ziua lui e zi plină de învă
țătură și e păcat s-o irosească.

I-aș invita pe studenți să facem împreună un 
calcul matematic, chiar dacă nu toți sintem.ma
tematicieni. Frecventarea cursurilor, seminarii- 
lor și a lucrărilor practice însumează zilnic cel 
mult șase ore. Opt ore sint pentru somn și o- 
dihnă. Mai rămîn 10 ore Ce facem cu ele ? Le 
putem împărți intre studiul notițelor, al cursu
rilor, intre conspectarea bibliografiei, lectură, 
discuții cu colegi, vizionării de spectacole, 
plimbării. Ajung ? Eu cred că da. O spun din 
experiență proprie. Procedăm și aici cum proce
dează sportivul pentru a ajunde le performan
țe înalte: exersează mult și variat. Procedăm 
și aici cum procedează omul care se preocupă 
să-și mențină un organism sănătos, viguros: 
se hrănește rațional, variat, li oferim creerului 
permanent o hrană spirituală bogată. Pornind 
de la început cu această dorință de „antrena
ment" intelectual, ajungi la capătul celor cinci 
ani de studiu să constați că munca intelectuală 
este ușoară, îți face plăcere și se poate solda 
cu un randament foarte mare.

Ar fi foarte bine să-i poți spune tînărului 
precis: folosește o oră pentru lectură, o oră 
pentru plimbare, o oră pentiu o audiție muzi
cală ele. etc. Dar asemenea rețete foarte pre
cise nu există, și nu poate exista, pentru că 
munca intelectuală diferă de la personalitate 
la personalitate, de la specialitate la speciali
tate. Noi, cînd eram studenți, ne stabilisem un 
program foarte precis: In fiecare zi să citim li
teratură, să ascultăm muzică clasică sau mo
dernă, să scriem ceva propriu (fie redactarea 
unor idei de cursuri, a rezumatului unei

(Continuare în pag. a Il-a)

EXPOZIȚIE A ARTIȘTILOR
PLASTICI AMATORI

Membrii brigăzii evidențiată in întrecerea 
socialistă condusă de montorul Dumitru Voi- 
cu de la Uzina „Semănătoarea" (lin Capitală 
execută ultimele finisări la un lot de com
bine pentru recoltat porumb CT 2-R Înainte 

de a ii expediate

In articolele anterioare, am 
relatat despre preocuparea or
ganizației U.T.C. pentru în
drumarea tinerilor către me
seria de zootehnist, despre 
metodele de calificare. Munca 
în sectorul zootehnic presupu
ne continuitate. Stabilitatea 
este condiția esențială pentru 
obținerea unor rezultate cît 
mai bune în producție. Cum 
se ocupă organizațiile U.T.C., 
ce trebuie să facă ele pentru 
permanentizarea tinerilor în 
sectorul zootehnic ?

O bună calificare nu se poa
te realiză decît prin acumula-

rea unei experiențe obținute 
de-a lungul anilor.

Inginerul zootehnist Gheor
ghe Vlas, de la cooperativa a- 
gricolă Castranova, regiunea 
Oltenia, ne-a vorbit despre 
măsurile luate pentru perma
nentizarea tinerilor în meseria 
de îngrijitori de animale. Să-i 
dăm cuvîntul:

— Tinerii începători trebuie 
să fie repartizați, mai întîi la 
grupe de animale care cer un 
volum de lucrări mai simple, 
iar pe parcurs, dacă dau do
vadă de aptitudini pentru a- 
ceastă meserie, să fie dirijați 
către activități mai complexe.

Castranova au trecut 
această filieră în care 
dovedit capacitatea și

La 
prin 
și-au 
aptitudinile de crescători de 
animale mulți tineri. Unii n-au 
corespuns. Dar majoritatea, 
selectați după criteriul de mai 
sus, sînt în prezent, după o 
practică îndelungată, fruntași 
ai producțiilor mari. Printre 
aceștia sînt Ilie Ciorîia, Ioana 
Chirea, Lazăr Gonea. Și la ve
cinii din Gostavățu există zoo- 
tehniști cu vechime, care 
obțin producții mari. Iată-i pe 
cîțiva : Mihai Frifu, 6 ani ve
chime, producție record — 
2 560 litri în 5 luni ; Gheorghe

Haralambie, 4 ani vechime 
producție record — 2 480 litri 
în 8 luni.

Grijă pentru permanentiza
rea tinerilor manifestă și or
ganizațiile U.T.C. din multe 
unități agricole din raionul 
Ploiești. Tovarășul Dumitru 
Crăciun, secretarul organizați
ei U.T.C. din cooperativa agri
colă Frasinu, spunea :

•— Continuitatea activității 
tinerilor în sectorul zootehnic 
ne preocupă în mod deosebit. 
La noi de 3 ani nici un tînăr 
recomandat de organizație nu 
și-a părăsit meseria.

— Cum s-a ajuns la această 
situație ? — am întrebat noi.

— în primul rînd, comitetul 
U.T.C. a 
mai buni 
ganizației. 
voltăm la 
profesia de zootehnist, care a 
contribuit Ia învingerea unor 
greutăți legate de meserie. Să 
ai 19 ani și să te izolezi în 
munte două veri la rînd nu e 
ușor. S-ar putea crede că Ma-

NICOLAE BARBU 
ION MARINA 

ION ȘERBU
(Continuare In pag. ll-a)

recomandat pe cei 
dintre membrii or- 
Am insistat să dez- 
ei dragostea pentru

C. M. din raionul 
Rîmnicu Sărat e sin
ceră în desnădejdea 
ei. De altfel, situația 
ei sentimentală e atît 
de încurcată incit, 
vrtnd, nevrînd, și-a 
pus sufletul pe masă.

De la primele rîn- 
duri C. M. intră in 
miezul problemei.

„Sînt căsătorită de 
un an și șase luni, 
dar în acest timp n-am 
reușit să-mi iubesc 
soțul...“.

C. M. își imagina 
iubirea ca pe-o trea
bă gospodărească care 
progresează de la o zi 
la alta, azi un cuvînt 
bun, mîine o mîngîie- 
re, poimîine o clipă de 
duioșie, pînă la urmă 
o să apară și iubirea. 
Dar iată că a trecut 
un an și șase luni și 
iubirea nu s-a născut. 
Cu toată bunăvoința 
ei, iubirea nu apărea. 
C. M. își dă și un aer 
eroic : a vrut să cîr- 
pească un sentiment 
durabil; ca și-a dat 
toată osteneala, ea 
n-are nici o vină. N-a. 
reușit, n-a reușit! 
C. M. așteaptă în fie
care zi ca soțul să-i 
fie drag: „Doamne, 
tot nu-1 iubesc, ce să 
mă fac ?“

Cine a obligat-o pe 
C. M. la toate aceste 
eforturi zadarnice, ci-

ne 
să 
iubire care șchiopăta 
o căsătorie ideală ?

Aflăm cu surprinde
re că toată această si
tuație încîlcită e în 
întregime opera ti
nerei C. M. De unde 
și proverbul, „ce-și 
face omul cu mina 
lui...“. „Adevărul este 
următorul : m-am că
sătorit din ambiție, 
care acum mă costă 
atît de mul", cît nu 
mi-am închipuit...“.

Din ambiție s-a 
despărțit de un om pe 
care-l iubea și tot din 
ambiție — o prostie 
nu vine niciodată sin
gură — s-a măritat cu 
un bărbat străin.

Dar să-i dăm cuvîn
tul lui C. M. 
făcut prostia, 
explice:

„Am iubit 
băiat foarte 
(specific — cred că și 
el m-a iubit) și din 
motive neîntemeiate 
m-am certat la o am
biție prostească“. Ca
racterizarea ambiției 
e într-adevăr exactă: 
ambiție prostească; 
altă caracterizare mai 
bună nici nu există.

C. M. s-a certat și 
s-a ambiționat. Si am
biționată a rămas.

Și ambiția asta 
prostească a născut la

ln sala de cultură a Consiliului 
local a! sindicatelor din Capitală a 
avut loc luni după-amiază vernisa
jul Expoziției artiștilor amatori 
bucureșteni, din cadrul celei de-a 
lV-a bienale de artă plastică. Ex
poziția cuprinde aproape 500 de 
lucrări de diferite genuri, selecțio
nate din peste 3 500 prezentate în 
fața juriului.

Sînt expuse lucrări în ulei, a- 
cuarelă și pe sticlă, grafică, sculp
tură în lemn, os, marmură și plexi- 
glas, metalo-plastie. ceramică, ar
tă aplicată etc.

un alt 
mult

rîndul ei o superficia
litate la fel de pros
tească. „Am zis că mă 
voi căsători 
care-mi va 
prima dată, 
mai aștept“.

De, C. M. din Rîm
nicu Sărat, cine-i de 
vină P Spune și dum
neata cine-i de vină ?

C. M. avea tot tim
pul să renunțe la am
biția asta a ei; 
nimeni nu-i dădea 
zor. Dar nu, ea a mers 
fără șovăire pe drama 
pe care și-a ales-o. 
Și-a trădat iubitul dar 
în schimb a rămas 
foarte credincioasă 
ambiției ei. Căci toc
mai ambiției ei s-a 
grăbit să-i jure cre
dință veșnică. De la 
iubire la iubire C. M. 
a sărit cam nesigur.

„Și într-adevăr, la 
două luni după ceartă, 
m-am căsătorit cu pri
mul băiat (actualul 
soț) ce mi-a cerut mî- 
na părinților care 
n-au fost de acord“.

Din ambiția asta 
C.M. și-a făcut un țel 
în viață, tocmai acu
ma au apucat-o și cu
rajul. și tenacitatea, și 
grija, și a sfidat cu 
eroism părerea pă
rinților. Si-a pus toată

( Ager p fes)

(Continuare 
In pag. fi-a)

Tinărul lăcătuș Matei Mato de 
la Uzinele mecanice Timișoara, 
secția I construcții metalice, 
este unul dintre fruntașii secției



DISCUTÎND DESPRE:
Adunări 
de dări 

de seamă 
și alegeri
U. T. C.

Suma, într-un fel nelimi
tată, a problemelor care pot 
sta sub acest titlu, formează 
în modul cel mai firesc și 
sfera de preocupări a tineri
lor, aș spune mai degrabă a 
tinerelor, de la Filatura Ro
mânească de Bumbac.

— Vîrsta lucrătoarelor noas
tre începe de la 16 ani și se 
încheie la vîrsta pensionării 
— ne spune tovarășa Ilea
na Cristescu, secretara co
mitetului U. T. C. în fabri
că fetele se formează, ca 
oameni maturi, cu deplină în
țelegere a responsabilităților 
ce le revin în viață ; în fa
brică, sub influența colecti
vului, sub ochii atenți ai co
muniștilor, își formează și de- 
săvîrșesc acele trăsături care 
să le situeze în rîndul mun
citorilor înaintați.

O asemenea viziune, în
tr-un anumit fel esențială 
pentru activitatea educativă a 
organizației, și-a găsit concre
tizarea în dezbaterile care au 
avut loc în adunările de dâre 
de seamă și alegeri ? 
dările de seamă 
prezentate, cunoscînd cuvîn- 
tul participanților la dezba
teri, îți dai seama cu ușurință 
că într-o bună măsură adu
nările au răspuns unei astfel 
de cerințe.

Disciplina, litera A 

din alfabetul muncii 
tn organizația U.T.C. din 

schimbul I ring, unitatea 2, în 
jurul noțiunii de disciplină în 
producție s-au purtat, am pu
tea spune, cele mai vii discu
ții. Așa cum au apreciat par- 
ticipanții la discuții, darea de 
seamă, conducerea secției, tine
rii muncesc cu multă dragoste, 
sînt disciplinați, ei sînt preocu
pați ca planul secției lor să fie 
îndeplinit ritmic, iar produsele 
să fie numai de calitate bună. 
S-a discutat însă despre disci
plină pentru că în atitudinea 
unor fete, proaspăt venite în 
fabrică, și-au făcut loc mani
festări pe lîngă care nu se poa
te trece cu ușurință. Bobotea- 
nu Ileana este una din fetele 
care s-au aflat în centrul aten

Citind 
care au fost

Vedete exterioară a centralei electrice de termoiicare București-sud. Grupul 1, intrat de cu- 
rînd în probe tehnologice va fi cea de a treia sursă de alimentare cu energie electrică a 
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ției în adunare. Și aceasta pen
tru că lipsește de la lucru, 
pentru că privește cu multă u- 
șurință munca sa. S-a dis
cutat cu ea și cu _ blîn- 
dețe și cu asprime, și în șe
dința de grupă U.T.C. și în 
adunarea generală. Au discu
tat cu ea și șeful secțieL Se 
angaja de fiecare dată să se 
îndrepte, iar a doua zi lipsea 
de la lucru. „Eu nu pot să-mi 
țin angajamentul“ a spus Bo- 
boteanu în adunare și tinerii 
au înțeles din aceasta că ea 
este departe de a fi conștientă 
de răspunderile ce-i revin ca 
muncitoare, ca membru al 
unui colectiv de muncă. O 
scuză, poate, pentru atitudinea 
ei, vîrsta ■ 17 ani. O circum
stanță agravantă însă, starea 
socială : căsătorită, ar fi trej 
buit să însemne pentru această 
vîrstă. un plus de maturitate.

Este adevărat. Această ma
turitate în gîndire, în acțiune, 
se formează, se dezvoltă cu 
timpul. Nu este vorba de o 
îmbătrînire. ci de o înțelegere 
majoră a răspunderilor ce-ți 
revin. Pentru aceasta se cere și 
un plus de voință din partea 
fiecărui tînăr, dar și o inter
venție activă, eficientă a între
gului colectiv din care face 
parte. A discuta sincer, deschis 
despre aceste probleme, a ape
la la experiența de viață a 
oamenilor în vîrstă, a comu
niștilor. sînt doar cîteva me
tode care dau bune rezultate. 
Din păcate însă în planul de 
măsuri despre toate acestea 
nu se spune nici un cuvînt.

Să te distrezi, 
dar cum?

La secția finisaj, la un in
terval nu prea lung de timp, 
au avut loc două întîmplări al 
căror ecou nu putea să nu 
ajungă pînă în adunarea de 
alegeri. Două fete sub vîrsta 
majoratului, au uimit și indig
nat colectivul prin comporta
rea lor. Ele au venit în fabrică 
în stare de ebrietate. Colecti
vul s-a adunat și a stat de 
vorbă cu ele. Subiectul : înțe
legerea frumuseții reale a a

cestei vîrste. Replica uneia din
tre fete : „Nu am voie să mă 
distrez?“ a aprins discuțiile, a 
mărit numărul argumentelor 
în favoarea unei concepții să
nătoase despre ceea ce în
seamnă a te distra. După cîte
va zile fata respectivă a lipsit 
din nou. Cîteva colege au mers 
la ea acasă. Lipsea și de 
acolo.

A doua întîmplare s-a pe
trecut la Gura Dihamului, la 
cabană. Se aflau în excursie 
un grup mare de fete. Multe 
veniseră și cu prietenii lor. 
Putea fi plăcut, putea fi foar
te frumos. Dar iată că o fe
meie de 26 de ani a ținut să 
„inițieze“ alte' două fete de 
17-18 ani în „arta“ de a te 
„distra“ folosind o cantitate de 
alcool prea mare. Toți mun
citorii, tineri și vîrstnîci, au ju
decat și condamnat cu asprime 
faptul. Au fost de față și pă
rinții celor două fete de vîrsta 
majoratului. Pentru ele aceas
tă discuție a fost hotărîtoare. 
Prin comportarea lor au impus 
ca despre ceea ce s-a petrecut 
atunci nimeni să nu mai vor
bească. De aceea nici noi nu 
le-am dat numele.

Ceva însă ne-a reținut 
atenția și nouă, ca și uteciști- 
lor de la secția finisaj : vîrsta 
de 17-18 ani, vîrsta primilor 
pași în. viața de muncitor, a 
primului salariu, vîrsta de în
ceput a independenței mate
riale.

A făcut tot ce trebuie or
ganizația U.T.C. pentru a le 
ajuta pe fete tocmai în aceas
tă perioadă destul de critică ? 
Intr-adevăr, nu a existat caz 
care să treacă neobservat. 
Dar au existat cazurile în si
ne, Și ele dovedesc necesita
tea de a interveni — după cum 
au spus mai mulți tineri în 
adunare — preventiv. Este bi
ne că nu s-a negat, și nu 
se putea nega, influența edu
cativă a dezbaterilor care au 
avut loc pe marginea întîm- 
plărilor amintite. Dar nu este 
suficient. Nu toate fetele știu 
— de pildă — cum să-și chi
vernisească banii cîștigați. Ar 
părea un lucru mărunt. Dar, 
după cum am văzut, el atrage 
după sine uneori consecințe 
dintre cele mai grave. Cîști- 

gînd destul de bine pentru 
anii lor, sînt tentate să ia via
ța foarte ușor, să uite de obli
gațiile ce le au.

Credeam că toate aceste 
observații ale tinerilor, și 
multe altele, vor găsi un răs
puns în planurile de măsuri 
adoptate cu prilejul adună
rilor de alegeri. Dar...

Planul de perspectivă 

este fără perspectivă
Am cercetat cu atenție a- 

proape toate planurile și toate, 
fără excepție, în aceste pro
bleme, nu prevăd nici măcar 
un singur rînd.

— Cum explicați acest lu
cru ? am întrebat-o pe tova
rășa Ileana Cristescu.

— Planul de măsuri adop
tat în adunările de alegeri 
trebuie să se refere la princi
palele probleme ale muncii de 
organizație. Adunările au 
avut menirea să discute mun
ca de organizație în ansam
blul ei și nu problemele edu
cației morale în mod deosebit. 
(Ce înseamnă „ansamblul 
muncii de organizație“, am 
constatat citind un îndrumai' 
pentru întocmirea dării de 
seamă, trimis tuturor organi
zațiilor, care cuprinde 3 ca
pitole și 52 de puncte, toate 
absolut obligatorii, și care au 
determinat, ca cel puțin în sec
țiile direct productive, dările 
de seamă să se asemene între 
ele, să nu se pună un accent 
evident tocmai pe acele laturi 
ale muncii de organizație deo
sebit de importante pentru co
lectivul respectiv).

Și este păcat. în fabrică 
există o bună experiență în 
munca de educare a tinerilor. 
Deseori femei în vîrstă au 
luat cuvîntul în fața fetelor, 
o paradă a modei însoțită de 
ample explicații le-a ajutat 
pe multe să-și formeze gus
tul de a se îmbrăca frumos, 
au vorbit în fața lor femei 
medic, procuror, activiști de 
partid și de stat.

Această experiență bună 
trebuie continuată. Asemenea 
activități trecute în planurile 
de măsuri, alături de propu
nerile tinerilor, ar fi dat o 
perspectivă reală muncii de 
viitor în acest domeniu atît 
de important.

Tinerii sînt dornici să dis-' 
cute despre muncă, despre dra
goste, prietenie, în general 
despre modul de a te comporta 
în toate împrejurările vieții. 
Ei vor să asculte în această 
privință părerile unor oameni 
cu experiență. Toate acestea 
trebuiau să-și găsească reflec
tarea în planurile de măsuri. 
Ne exprimăm speranța că ceea 
ce nu s-a. făcut cu prilejul a- 
dunărilor din organizațiile de 
bază, se va face la conferința 
U.T.C. pe fabrică.

P. ISPAS

PRIMIRE LA MINISTERUL
AFACERILOR EXTERNE

La 18 octombrie, George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Tunisia la 
București, Mahmoud Maamou- 
ri, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

(Agerpres)

Spre facultate
Foto : EMIL GOJOCARUInformații

Luni dimineața a plecat la 
Helsinki o delegație de ziariști 
români care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Finlandei și ca răspuns la 
vizita făcută recent în Repu
blica Socialistă România de o 
delegație de ziariști finlandezi, 
va face o vizită de documen
tare în Finlanda. Delegația 
este condusă de Gheorghe 
Dolgu, redactor șef adjunct la 
revista „Viața Economică“.

Duminică dimineață, la Bibliote
ca Centrală Universitară din Bucu
rești a avut loc adunarea iestivă 
consacrată Împlinirii a 70 de ani 
de aparifie neîntreruptă a publica
ției „Gazeta matematică'. Au par
ticipat matematicieni și atti oameni 
de știință, cadre didactice univer
sitare și studenti, redactori șeii ai 
altor publicații, lucrători din pre
să. în cadrul adunării, acad. Ni- 
colae Teodorescu, vicepreședinte 
al Societății de știin/e matematice 
din Republica Socialistă România, 
a vorbit despre aportul adus de 
„Gazeta matematică' la dezvolta
rea științelor matematice în cele 
șapte decenii de apariție.

CINE
CARTIERUL VESELIEI rulează la 

Patria (orele 9 , 11,30; 14 ; 16,30; 
19; 21,15). DULCEA PASĂRE a 
TINEREȚII — cinemascop — ru
lează la Republica (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15, 18,45; 21,15),
Festival (orele 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Excelsior (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19, 21 15). Grivița 
(orele 10,30; 12,45, 15,15; 17,45;
20). JUDEX rulează la Luceafărul 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Capitol (orele 9.30, 11,45; 
14, 16,30; 18,45; 21), Floreasca
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). LA ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ rulează la Victoria (orele 
10; 12, 14; 16,15; . 18,30; 20,45). 
Buzești (orele 11; 15,15; 17,45; 
20,15). OMUL MAFIEI, completare 
SIMETRIE rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Unirea (orele 11; 16; 18,15; 20,30; 
completare SPORT nr. 4/1965. CI
NEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
completare ȘTIAȚI CĂ... rulează 
Ia Central (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30), înfrățirea între po
poare (orele 10; 15.30; 18; 20,30),

Ședința Comisiei permanente

C.A. E. R. pentru coordonarea 

cercetărilor științifice și tehnice

între 12 și 15 octombrie a a- 
vut loc là București ședința a 
IX-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnice.

La ședință au participat dele
gațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Polone, Republicii Socialiste Ro
mânia, Republicii Populare Unga
re, Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Conform Convenției dintre Con
siliul dc Ajutor Economic Reci
proc și Guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia cu 
privire la participarea R.S.F.I. la 
lucrările organelor C.A.E.R., la 
ședința Comisiei a participat de
legația Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

în calitate de observatori la șe
dință au participat reprezentanții 
Republicii Democrate Vietnam și 
ai Republicii Populare Democra
te Coreene.

Comisia a adoptat proiectul 
„Raportului privind coordonarea 
celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice, care prezintă

Aspect obișnuit din sălile de lectură ale secției pentru copii a 
Bibliotecii Centrale de Stat

Foto: AGERPRES

MATOGRAFE
Buceoi (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30).  AH, ÈVA I rulează la Union 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30). AME
RICA. AMERICA — ambele serii 
—rulează la Timpuri Noi (orele 
10—20 în continuare). HATARI — 
ambele serii — completare TOTUL 
PENTRU VIAȚĂ rulează la Giu- 
lești (orele 10; 14,30; 17,30; 20,30). 
VIATĂ DIFICILA rulează Ia Cul
tural (orele 15,30; 18; 20.30). OCO
LUL PĂMINT'ULUI IN 80 DE ZILE 
— cinemascop — (ambele serii) — 
completare GURA LUMII rulează 
la Dacia (orele 9—20,30 în conti
nuare). CEI MAI FRUMOȘI ANI 
rulează la Feroviar (orele 9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). TOL
BA CU AMINTIRI — completare 
ACOLO UNDE A TRĂIT HEMIN
GWAY rulează la Crîngașf (orele 
16; 18,15; 20,30). UNORA LE PLA
CE JAZZUL rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15), Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET — completare PRI
MA ZI rulează la Tomis (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 

interes reciproc și se efectuiază 
de către țările membre ale 
C.A.E.R. în anii 1966—1970“, ur- 
mînd a fi prezentat spre exami
nare Comitetului Executiv al Con
siliului.

Comisia a examinat problemele 
privind îmbunătățirea în continu
are a colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul inven
țiilor, precum și o serie de alte 
probleme ale colaborării țărilor în 
domeniul coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice șj a adoptat 
hotărîrile corespunzătoare.

La ședința Comisiei au fost a- 
doptate hotărîri cu privire la co
laborarea concretă între țările 
membre ale C.A.E.R. și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia în 
domeniul coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice, pregătirii de 
cadre științifice pentru speciali
tăți deficitare, informării tehnico- 
științifice și într-o serie de alte 
probleme. Comisia a examinat și 
a aprobat planul său de lucru pe 
anul 1966.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de înțelege
re reciprocă, prietenie și colabo
rare frățească.

(Agerpres)

16,30 18,45; 21), Modern (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI rulează la Fla
căra (orele 14, 16, 18,15; 20,30), 
Munca (orele 16; 18,15; 20,30). UN 
CARTOF, DOI CARTOFI — com
pletare LECȚIE IN INFINIT rulea
ză la Vitan (orele 15; 17; 19; 21). 
CAMERA ÎN FORMĂ DE ,,L" ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
16; 18,30; 21). I-IOȚUL DE PIER
SICI — completare FATA DE PE 
SOMEȘ rulează la Popular (orele 
16; 18.15; 20,30 — duminică ora
11.30) . VESELIE LA ACAPULCO
— completare ARTIȘTI AMATORI 
rulează la Arta (10: 12,30; 15; 
17,30; 20). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP —. completare LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL rulează la Moșilor 
(orele 11; 15,30; 18; 20,30). CULO
RILE LUPTEI — cinemascop — 
completare MUZEUL CORNEL 
MEDREA rulează la Cosmos (orele 
16; 18,15; 20,30). FEMEIA NECU
NOSCUTA rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), CARAMBOL
— completare CASA CETATE ru
lează la Viitorul (orele 16; 18,15;
20.30) .

înapoierea in Capitală 
a tovarășului

Corneliu Mănescu
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, condu
cătorul delegației țării noastre 
la cea de-a XX-a sesiune a A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, s-a îna
poiat luni după-arpiază în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Ilie Ver- 
deț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Gea- , 
mănu. secretarul Consiliului 
de Stat. Mihail Florescu, Ghe
orghe Cioară și Adrian Dimi- 
triu — miniștri, George Ma
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor externe.

De asemenea, au fost de 
față șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

Timpul

studentului
(Urmare din pag. I)

cărți, a unui jurnal personal -, 
toate acestea, ajutindu-ne să 
ne cteăm un stil personal, un 
spirit critic care avea să ne fie 
de folos mai tirziu, în profesiu
ne), să discutăm despre proble
me de știință, cultură, despre 
probleme de viață în general. 
Exista o întrecere în a respecta 
aceste obiective, pe care noi 
le consideram foarte importan
te tn formarea noastră.

învățătura este în fond o a- 
cumulare de cunoștințe, care nu 
poate fi trainică decit dacă se 
face încet și de repetate ori. 
Repetitio est mater studio- 
rum I. Deci, învăjați zilnic ceea 
ce ati auzit la cursuri, ceea 
ce ati citit, ceea ce a(i vă
zut sau discutat. Cînd stai 
seara în pat, cu ochii în
chiși, revezi in minte pe profe
sorul pe care l-ai auzit azi și e 
bine să încerci să urmărești 
astfel toată lecția, toată expu
nerea pe care ai auzit-o. Este 
o repetiție vizuală foarte valo- 
roasă pentru fixarea ideilor.

Duminica este o zi pe care, 
în general n-o punem la soco
teală în bugetul de timp al 
studenților. Dar aceasta nu în
seamnă că ea poate fi o zi de 
trîndăveală, așa cum în gene
ral se face. Duminica putem 
face excursii în afara orașului, 
putem vizita un muzeu, putem 
participa la un meci de fotbal, 
putem noi înșine să practicăm 
un sport. Dar, tot așa de bine, 
putem citi, scrie, discuta ele. 
Este un timp de „rezervă", ne 
care îl putem utiliza pentru a 
pune la rînd celelalte zile ale 
săptămînii. în cazul cînd nu 
ne-am putut îndeplini ceea . ce 
era de prevăzut să facem.

Ap/icind astfel de comporta
mente multiple șl variate, a- 
jungl să-ti realizezi idealul de 
a deveni un intelectual cult, 
rafinat, așa cum te visezi cînd 
intri în prima zi a anului șco
lar în sălile de cursuri. Dar da
că nu aplici conștient toate a- 
cestea chiar din prima zi, atunci 
mai adesea termini facultatea nu 
ca un specialist de valoare, ci 
ca un „funcționar" în speciali
tatea ta. „Marele general este 
cel care reușește și nu cel care 
ar fi putut reuși 1“ spunea Re
nan. Să vă gînditi mereu la 
această maximă, dragii mei co
legi mai tineri I

Tinerii 
zootehnici 

rin Dragomir — de care e 
vorba — a făcut acest sacrifi
ciu numai pentru cîștig. E a- 
devărat că el a fost bine re
tribuit, dar fapta lui a pornit 
din inimă, din conștiință. E 
unul din meritele pentru care 
comuniștii l-au primit în rîn- 
durile lor.

Asemenea tineri există în 
multe unități. Ei muncesc și 
învață cu tragere de inimă 
pentru că au asigurate condi
ții bune pentru muncă și în
vățătură. Li se crează timp li
ber precum și posibilitatea de 
a și-l petrece în mod plăcut.

Cooperativa agricolă din Ta- 
nacu se află pe dealurile pi
torești ale Vasluiului. De la 
sectorul zootehnic pînă în sat 
e o distanță de circa 2—3 ki
lometri, pe care îngrijitorii, 
parcurgînd-o, pierdeau timp 
prețios. Consiliul de conduce
re a hotărît să elimine acest 
inconvenient, printr-o soluție 
îndrăzneață. O dată cu cele 15 
grajduri noi s-au construit și 
amenajat în incinta fermelor 
si locuințe confortabile pentru 
îngrijitori (spațioase, radiofi- 
cate, dotate cu mobilier bun. 
dispunînd de apă curentă și 
iluminat electric). De aseme
nea, s-a construit un club pre
văzut cu televizor, bibliotecă, 
jocuri distractive... Asemenea 
condiții de cazare i-au „ispi
tit“ pe îngrijitori să se mute 
dirt sat în perimetrul ferme
lor,. unde își pot petrece în 
moh recreativ orele libere de 
pestfe zi, unde se pot odihni 
noaptea omenește, confortabil.

Sectorul zootehnic al coope
rativei agricole din Puchenii 
Mari, raionul Ploiești, ne-a o- 
ferît Insa titn altfel de tablou. 
Iri preajma grajdurilor zac 

mormane de gunoi intrat în 
descompunere, care emană un 
miros greu. Ca să ajungi de la 
o fermă la alta trebuie să te 
afunzi pînă la glezne în no
roaiele de grajd. Nici descrie
rea camerelor îngrijitorilor nu 
ne-ar îndreptăți la epitete din
tre cele alese deși la numai 
cîțiva pași, la capătul unui 
grajd, am întîlnit... luxul, în 
sensul cel mai propriu al cu- 
vîntului. Sîntem în camera 
brigadierei Ileana Stavăr: 
un birou de lucru, bibliotecă, 
perdeluțe cochete, dulăpioare, 
pereți imaculați.

Deci, camera brigadierei este 
frumoasă, îngrijită, dovadă a 
spiritului gospodăresc. Dar se 
pare că acest spirit este limitat 
de vreme ce se împacă cu con
dițiile în care muncesc îngri
jitorii de animale. Cu un mi
nim de interes din partea bri
gadierei și a conducerii unită
ții pot fi amenajate și came
rele îngrijitorilor la fel de 
bine. Dar celelalte aspecte ? 
Ce se poate face cu gunoiul 
putred ? Este un lucru atît de 
complicat ? Nu se poate orga
niza o acțiune tinerească de 
curățire a sectorului ? Se cere 
însă interes atît din partea 
conducerii cooperativei cît și 
din partea organizației U.T.C.

De curînd organizația U.T.C. 
a recomandat pe Gheorghe Se- 
reșu și Alexandrina Bucur să 
lucreze la ferma de vaci.

Iată ce ne-a declarat Gheor
ghe Sereșu :

— Mi-ar place meseria asta, 
dar nu cred că voi sta mult 
aici... N-am nici o zi liberă ; 
nu se interesează nimeni de 
munca mea.

Conducerea cooperativei a- 
gricole, nu a întreprins încă 
acele măsuri care să ducă la 
remedierea situației descrise 
la permanentizarea lucrătorilor 
în acest sector. Deși motive 
er.au. în primul rînd faptul că 
producția de lapte, pînă la 

1 octombrie este doar de 950 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată (ceva mai mult decît 
o capră bună !).

Situații identice am întîlnit 
și la Puchenii Moșneni, și la 
Puchenii Mari. Producția de 
lapte este, pe aceiași perioadă, 
de 900 litri. Și aici fluctuația 
oamenilor este mare.

— Nu știm ce să facem să 
stabilizăm îngrijitorii de ani
male — se întreba Nicolae Pa- 
vel, președintele cooperativei 
agricole de la Puchenii Moș
neni.

Răspunsul se află chiar în 
exemplele bune citate în pre
zentul articol.

Armonic 
aparentă

de D.S.A.P.C. — ne spunea to
varășul inginer Mircea Niculescu, 
șeful serviciului relații de la în
treprinderea de construcții oră
șenești — nu poți să construiești. 
Iar dacă totuși ai construi ar în
semna că activitatea economică 
a întreprinderii să se soldeze cu 
mari pierderi. Mai grav este că 
la același tip de blocuri la ale 
căror proiecte noi am adus o- 
biecții în valoare de sute de mii 
de lei. cu un an în urmă, am în
tîlnit în acest an aceleași omi
siuni, Punerea lor la punct du
rează după aceea mult timp, 
luni de zile, cînd lucrăm fără a 
avea finanțare deschisă. Contra
valoarea lucrărilor efectuate n-o 
putem încasa ; pentru desfășura
rea lucrărilor sîntem nevoiți să 
apelăm la credite la bancă pen
tru care întreprinderea plătește

URMĂRI DIN PAQ. I
dobînzi penalizabile în valoare 
de sute de mii de lei.

într-adevăr la blocurile tip C, 
de pildă, în 1963 constructorul 
a ridicat obiecțiuni pentru omi
siuni în valoare de 120 000 Iei 
pentru fiecare bloc. în 1964 la 
același tip de blocuri omisiunile 
la proiect s-au ridicat la aproape 
50 000 de lei. Din această cauză 
în 1965 finanțările s-au deschis 
cu întârzieri de 30-125 de zile la 
26 de blocuri din cele 36 plani
ficate a fi date în funcțiune în 
acest an.

Am impresia, spunea in con
tinuare tovarășul Niculescu, că 
aceste omisiuni cum ar fi. la ar
mături instalații etc. sînt lăsate 
de proiectanți pentru a se înca
dra în prețul etalon, în loc de 
a depune studiul necesar pen
tru a găsi acele soluții construc
tive care să permită crearea unor 
blocuri confortabile fără a se 
depăși prețul plafon. '

Pe lîngă creșterile cheltuielilor 
financiare, la consecințe se mai 
adaugă și faptul că serviciul îteh- 
nic al întreprinderii de con
strucții este obligat să afecteze 
cea mai mare parte din timp 
studierii și îmbunătățirii acestor 
proiecte, cînd acest timp ar 
trebui folosit pentru găsirea ace
lor soluții novatoare care să asi
gure perfecționarea continuă a 
procesului de producție.

Construim, dar unde?
Un alt factor care a creat nu

meroase greutăți constructorilor 
este eliberarea la timp a ampla
samentelor. La Galați însă am
plasamentele la 16 din obiecti
vele ce urmau a fi construite în 
acest an au fost eliberate cu 
întârzieri mergînd de la 20 la 292 
zile.

— Aceste amplasamente, ne 

spunea tovarășul Marian Nego- 
ițescu, contabilul șef al între
prinderii de construcții orășe
nești trebuie să ni le elibereze be
neficiarul. Se pare că beneficia
rul se interesează de mersul lu
crărilor de investiții numai pînă 
în momentul cînd le vede în
scrise în planul nostru de pro
ducție. Altfel nu ne-ar trimite 
documentația incompletă, nu ar 
elibera cu atîta întîrziere ampla
samentele. Unde să construiești 
cînd pe locurile indicate se află 
construcții vechi nedemolate, 
deși despre amplasarea noilor 
cvartale de locuințe se știa doar 
de acum doi ani ?

L-am întrebat pe beneficiar 
despre această situație.

— N-am putut să eliberăm 
mai devreme amplasamentele, 
ne-a răspuns foarte senin tova
rășul inginer șef adjunct Victor 
Zamfir, șeful serviciului inves
tiții de la I.G.L.A.G.

— De ce ?
— Trebuiau evacuați locatarii 

din clădirile vechi. Și nu noi 
facem aceasta ci Sfatul Popular 
al orașului.

— Bine dar despre amplasa
rea noilor construcții se știa de 
cîțiva ani. Nu se puteau lua 
din vreme măsurile corespunză
toare ?

Tovarășul inginei a ridicat din 
umeri. Și totuși dacă de această 
problemă s-ar fi ocupat mai din 
timp, amplasamentul noilor 
blocuri s-ar fi făcut la vreme. 
Faptul că ea a fost pînă la urmă 
rezolvată, însă cu multă întîrziere, 
atestă tocmai acest lucru.

Pentru întreprinderea de con
strucții eliberarea cu întîrziere a 
amplasamentelor s-a soldat cu 
pierderi însemnate. Numai în 
trimestrul I din această cauză — 
forezele au stat două luni de zile, 

iar întreprinderea a plătit chirie 
la utilaje în valoare de 80 000 
lei. în același timp s-au procu
rat conform planului materiale 
care n-au putut fi folosite. S-au 
creat independent de voința 
unității stocuri supranormative. 
Contul a fost blocat, iar Ia aces
te materiale s-au plătit dobînzi 
în valoare de 300 000 de lei. 
Apoi, așa cum spunea contabilul 
șef, lucrezi, nu lucrezi, cheltuie
lile indirecte ale întreprinderii 
(salarii, amortizări etc.) curg.

Mai mult, întreprinderea de 
construcții pentru a putea să 
realizeze planul este obligată să 
lucreze chiar dacă finanțările nu 
au fost deschise. Constructorul 
nu poate aștepta nici o zi. De
altfel acesta este unul din fac
torii care a asigurat realizarea 
ritmică a planului fizic. Acum la 
șapte blocuri, dintre care la 
unele se lucrează la finisări, fi
nanțările nu sînt deschise. Con
structorii lucrează dar bani nu 
primesc. Din nou cont-blocat. 
Alte dobînzi plătite. Dacă s-ar 
aștepta pînă la deschiderea fi
nanțării paguba întreprinderii, 
după cum ne spunea șeful servi
ciului financiar, ar fi de 10 ori 
mai mare, iar planul de predare 
a locuințelor în orașul Galați 
n-ar fi decît în mică măsură 
realizat.

Acestea sînt pe scurt în Galați 
acele cauze despre care vorbea 
tovarășul Marian Negoițescu 
care constituie tot atîtea frîne 
în desfășurarea ritmică a lucrări
lor de construcții în orașul 
Galați. Pot fi înlăturate ? Fără 
îndoială, da. Dar pentru aceasta 
D.S.A.P.C. Galați, trebuie să 
execute proiecte bune. Benefi
ciarul și Sfatul popular al ora
șului să elibereze la timp noile 
amplasamente.

Singură cu ambiția ci
energia în slujba aces
tei nefericite ambiții. 
C. M. a crezut că iu
birea nu-i cine știe 
ce, că vine și ea pe 
parcurs, că pînă la 
urmă lucrurile se a- 
ranjează. Dispare o 
iubire, vine altă iubi
re. ca la comandă. O 
iubire a dispărut, altă 
iubire n-a venit.

„Trebuie să spun că 
nu l-am iubit de la 
început, dar am zis 
că poate după ce mă 
voi obișnui cu el am 
să încep să-l iubesc 
dar m-am înșelat rău, 
căci văd că timpul a 
trecut și eu în loc să-l 
iubesc, mai mult mă 
răcesc“.

După ce și-a dus 
pînă la capăt ambiția 
C. M, își dă cu chiu, 
cu vai. seama de gre
șeala comisă. Ambiția 
nu ținea de urît. Am
biția nu-i făcea viața 
mai frumoasă. Au a- 
părut chiar și remuș- 
cările... cam t.îrziu, 
dar tot au apărut. 
„Am multe remuscări 
de tot ce am făcut 
și sufăr groaznic“.

Și ambiția unor cli
pe a născut o viață 
insuportabilă pentru 
cei doi căsătoriți. 
Ambiția a început 
să facă victime. „îl 
văd zilnic că devine 
mai slăbit, mai ner
vos. șj eu la fel, dar 
nu mă pot schimba. 
Să nu credeți că n-am 
încercat“, 

Dintr-un orgoliu fă
ră noimă, din ambiția 
de a avea ultimul cu- 
vînt, trei oameni au 
devenit 'nefericiți și 
C. M. Ise jeluie acum 
pe toate drumurile. 
Ce să-ți facem C. M. 
din Rîmnicu Sărat ? 
Ambiție ai vrut, am
biție ai căpătat. Mîn- 
gîie-ți ambiția, pretre- 
ce-ți zilele cu ambi
ția..,

Cînd s-a văzut sin
gură cu ambiția ei 
realizată, pe C. M. a 
năpădit-o disperarea. 
Sacrifictnd iubirea 
ambiției prostești,
C. M. n-a mai găsii 
nim ic în jurul ei; n-a 
reușit decît să-și facă 
viața insuportabilă. 
Asta e tot ce-a reușit 
la capătul atîtor stră
danii.

După ce oamenii 
greșesc capătă patima 
înțelepciunii...

Așa se întîmplă și 
cu C. M. din Rîmnicu 
Sărat. A trebuit să 
plătească atît de greu 
ca să ajungă cunoscu
tă de toată lumea... 
C. M. vrea să dea și 
sfaturi și, mărturisim, 
are chiar și dreptate.

Inălțîndu-se peste 
ambiția ei C. M. 
flutură adevăruri bi- 
ne cunoscute. „De 
asemenea, permite- 
ți-mi să dau un sfat 
tinerilor din toată ta
ra, indiferent dd Sex... 
Căsătoriti-vă cu cel pe 
care-1 iubiți. Nu vă că

sătoriți din ambiție 
sau pentru interes“.

C. M. noi nu-ți mai 
dăm nici un sfat. N-ai 
decît să-ți asculți pro
priile tale sfaturi.

Pînă aici lucrurile 
decurg normal și crezi 
că nefericita și-a 
băgat mințile în cap, 
ei bine, nu. C. M. 
printr-o mișcare ener
gică se întoarce de 
unde a plecat...

Pe C M. a apuca
t-o mania sfaturilor
— și încă a unor sfa
turi mărețe și globale
— pentru toți tinerii 
din toată tara și vorba 
ei — indiferent de 
sex...

C. M. vede două 
posibilități: ori iubire
— a dat sfaturi în 
privința asta — ori 
neiubire — și culmea, 
dă sfaturi și în pri
vința. asta...

După ce îndeamnă 
la. iubire. C. M. are 
tn vedere și cealaltă 
alternativă. Ea își re
proșează pe semne că 
n-a reușit să-și iu
bească soțul. „Sau — 
nu iubiți pînă nu vă 
căsătoriți și-l iubiți ne 
acela ce vi l-ați ales 
de soț...“.

Adică dacă tot vi 
l-ati ales, căsătoriți-vă 
dar cu dragoste- 
Si dacă tot vă mări
tați, faceți pe dracu 
în patru șl itiblfl-ixî 
soțul... C. M. lasă sfa
turile... Ambiția de 
felul ambiției tale n-a 
născut niciodată sfa
turi înțelepte,



LA ARTICOLE PUBLICATE DE „SCINTEIA TINERETULUI '

Timpul optim PĂMÎNTURI ALE NIMĂNUI

Peisaj pe Valea Bistriței
Foto : O. ARCADIE

nu admite halte
Vă mulțumim — se spune 

în răspunsul primit de la Co
mitetul raional Buzău al 
U. T. C. — pentru lip
surile semnalate în articolul 
„Timpul optim nu admite 
halte“ apărut în ziarul nu
mărul 5084 care viza pe ti
nerii ce întîrziau de la lu
cru, pierderi de timp prin 
sat ale conductorilor de ate
laje. în vederea îmbunătăți
rii acestei situații comitetul 
raional U.T.C. a repartizat 
în unitățile . vizate instruc
torii comitetului raional 
pentru a ajuta efectiv mun
ca organizațiilor U.T.C. Ast
fel la cooperativa agricolă 
Maxenu s-au purtat discuții 
operative cu conductorii de 
atelaje și cu tinerii din bri
găzi, expllcîndu-se necesita
tea de a mări eforturile in 
vederea terminării la timp 
a lucrărilor. S-a popularizat 
de asemenea experiența 
bună obținută de unele or
ganizații U.T.C. din coope
rative ca, de pildă, coopera
tivele agricole de producție 
Scutelnici, Gherăseni, Căl- 
dărești și altele care au or
ganizat bine munca în fie
care brigadă, în fiecare e- 
chipă.

Considerăm justă critica 
făcută în articolul apărut în 
ziarul nr. 5086 sub titlul 
„Pămînturi ale nimănui“, 
se spune în răspunsul primit 
de la Direcția generală foraj 
extracție din Ministerul pe
trolului. Problema amplasării 
obiectivelor, achiziționării le
gale și a folosirii în condiții 
corespunzătoare a terenurilor 
constituie o preocupare per
manentă a ministerului pe
trolului. Direcția generală fo
raj extracție țiței a organizat 
prelucrarea articolului în 
toate unitățile noastre cu 
întregul personal tehnico- 
ingineresc: Cu acest prilej

s-au stabilit măsuri pentru 
redarea în circuit a terenu
rilor după terminarea lucră
rilor de foraj și în mod deo
sebit a unor porțiuni de te
ren pe care se află funda
țiile de beton și batalurile.

în legătură cu aceeași pro
blemă ne-a răspuns și Trus
tul foraj Pitești : „Firește 
înțîrzierea recondiționării te
renurilor folosite de noi și 
redării lor în stare de folo
sință unităților agricole este 
determinată de existența ba- 
talurilor. Am luat măsura ca 
atunci cînd batalurile sînt 
supra încărcate cu noroi, a- 
cestea să fie corespunzător

împrejmuite, șă se recondi
ționeze restul de teren și pe 
măsura uscării noroiului să 
fie astupate și acestea.

în ce privește betoanele 
s-au preconizat trei soluții: 
demolarea prin dinamitare ; 
extragerea betonului prin să
pare și tractare ; turnarea 
fundațiilor la o adîncime care 
să permită lucrarea solului și 
care să nu afecteze instalația 
de foraj.

Pentru a aplica în practică 
aceste măsuri este nevoie și 
de ajutorul specialiștilor din 
Ministerul pel’rolului și al Co
mitetului de Stat a) Apelor. 
Așteptăm acest ajutor“.

Exigență cu fisuri mari
Fabrica de mase plastice 

București, ne transmite ur
mătorul răspuns :

Articolul „Exigență cu fi
suri mari“ apărut în ziarul 
nr. 5063 din 27 august sem
nalează neajunsuri care co
respund realității- Unele ne
glijențe inadmisibile au con
dus fabrica în neplăcuta si
tuație de a primi refuzuri 
din partea beneficiarilor da
torită calității necorespun
zătoare a unora dintre pro-

dusele noastre. Exemplele 
cele mai elocvente în acest 
sens sînt refuzurile la țe
vile și fitingurile din P.V.C. 
despre care se vorbește și în 
materialul publicat.

Conducerea ministerului 
(prin direcția generală tute
lară) cît și conducerea fa
bricii noastre au luat măsuri 
urgente de remediere a 
acestei situații. între altele 
au fost organizate echipe 
speciale de control care s-au 
deplasat la șantierele de

construcții din București 
cele mai principale, și au 
reverificat și sortat pe teren 
produsele noastre. S-au luat 
măsuri pentru întărirea dis
ciplinei tehnologice și spori
rea eficienței controlului pe 
baza unor indicații concrete, 
au fost sancționați cu aspri
me cei vinovați.

Ne exprimăm convingerea 
că prin măsurile luate cali
tatea produselor noastre, se 
va îmbunătăți simțitor.

Agrotehnica nu admite 
nici „absențele 

nemotivate“
Analizînd mersul însă- 

mîntărilor de toamnă, care 
la data de 28 septembrie 
erau întîrziate față de 
țele existente, am luat mă
suri care să asigure realiza
rea integrală a prevederilor 
de plan la însămînțări, se 
arată în scrisoarea primită 
de la Consiliul agricol re
gional Dobrogrea.

Deplasările care le fac 
cadrele de specialiști de la 
Consiliul agricol regional și 
cele raionale, urmăresc în
deaproape realizarea grafi
cului de însămînțări și, bine
înțeles, calitatea lucrărilor 
ce se efectuează.

în ultimele zile ritmul în- 
sămînțăriloi' a crescut, astfel 
că pînă în seara zilei de 14 
octombrie a.c. se îndeplinise 
97,1 la sută din plan, la în- 
sămînțatul griului.

Mulțumim pentru critica 
făcută în artico’ul „Agroteh
nica nu admite nici absen
tele nemotivate“, apărut în 
ziarul nr. 5092 care ne-a 
ajutat în lyaț-ea unor mă
suri pentru urgentarea lu
crărilor de toamnă.

în salile de concert
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Intre două Olimpiade

Gimnastica feminină

după prind examen
.Privind înainte, spre Ciudad de Me

xico, gîntiurile se întorc cu ani în ur
mă, cînd gimnastică noastră, prin per
formanțele maeștrilor ocupa poziții 
fruntașe în ierarhia mondială,. deținea 
un meritat prestigiu iriterhățibnal. Nu
mele celor care au susținilt acest1 pres
tigiu sînt cunoscute de către iubitorii 
sportului nostru : Leuștean, Iovan, Liță, 
Dobrovolschi, Idnescu,' Poreceânu. Timp 
de peste zece ani, numele lor a fost 
scris printre cele ale fruntașelor con
cursurilor internaționale de gimnasti
că. De exemplu, de la campionatele 
mondiale de gimnastică de la Roma din 
1954 la Jocurile Olimpice de la Roma 
din 1960, gimnastele noastre au ocupat 
aproape consecutiv locul III.

în anii următori însă gimnastica fe- 
minihă a coborît... ștacheta. Comporta
rea la Tokio este edificatoare.

Cauza a fost explicată de către antre
nori prin diferite argumente, lipsite în 
general de temeinicie : arbitraje, „bă- 
trînețea“ gimnastelor, .sorți nefavorabili 
în concursurile internaționale.

Adevărata explicație ‘a regresului în
registrat, se află însă în concepția de 
pregătire care însumează probleme 
complexe ca : mijloace, metode, princi
pii de pregătire, planificare etc. Să mă 
refer de pildă, doar la un singur as
pect și anume la mijloacele pre
gătirii fizice generale în gimnastică, 
în ultimii ani această temă a dus la 
multe controverse în colectivul de an
trenori ai loturilor de gimnastică. Po
trivit teoriei mijloacelor nespecifice 
pentru realizarea pregătirii fizice gene
rale, au fost incluse în antrenamentele 
gimnastelor o serie de jocuri sportive, 
crosuri, schi, alergări pe distanțe lungi, 
înot, haltere, sărituri și aruncări atle
tice etc. Aceste mijloace au fost accep
tate și aplicate de unii specialiști care 
conduceau loturile, în detrimentul mij
loacelor utile și indispensabile, ca : ba
let, alergări pe distanțe scurte, lucru 
la plasa elastică, sărituri în apă, sări
turi la trambulina elastică, aparate din 
gimnastica de bază și sportivă etc. Ani 
de-a rîndul gimnastica, contopită cu 
alte discipline sportive, a fost supusă 
acelorași mijloace de pregătire fizică 
generală. Mijloacele respective n-au o- 
ferit. nimic pozitiv gimnasticii. în 
schimb, ele au- risipit energia sportive
lor, accidentîndu-le adesea, consumînd 
timpul și canalizînd dezvoltarea mus
culaturii spre deprinderi motrice stră
ine gimnasticii, ducînd mai degrabă la 
polisportivit.ate inutilă, decît la multi
lateralitate în gimnastică.

Perseverarea în această eroare a dus 
pînă acolo încît în perioada pregătirii 
pentru Olimpiada de la Tokio, maestrul 
de balet, care preda elemente specifice, 
indispensabile pregătirii gimnastelor, a 
fost înlăturat de la pregătirea lotului și 
impreuilă cu el, și cei ce s-âti pronun
țat împottvia folosirii mijloacelor ne
specifică 'enumerate.

Deși avem impresia că în prezent, se 
tinde la renunțarea mijloacelor „stră
ine“, totuși programul ce se desfășoară 
Ia lot, din rutină,, este aproape identic 
cu cel din ultimii ani. Aceâsta, după 
cum vom vedea din exemplele recentu
lui campionat, nu poate ridica nivelul 
gimnasticii noastre, nu poate satisface 
cerințele mari și grele ale nivelului su
perior, existent în prezent în gimnasti
că pe arena mondială.

O altă eroare în concepția de pregă
tire a constituit-o goana după rezultate 
imediate, care a atras după sine impo
sibilitatea respectării principiilor peda
gogice și fiziologice de predare. Aspec
tul cel mai caracteristic al acestei erori 
a fost pregătirea forțată. „Soarta“ 
multor tinere talentate, puse să se an
treneze cot la cot cu veteranele, a fost 
pecetluită de erori ale dozării efortului.

Trei prime audiții

Derbiul etapei a XlX-a a 
campionatului republican de 
rugbi, disputat duminică la 
Iași între echipele C.S.M.S. 
lași și Dinamo București, s-a 
terminat la egalitate 3—3 
(0—3). Iată celelalte rezultate 
ale etapei: Constructorul — 
Știința Timișoara 11—8 (8—0); 
Progresul — Grivița Roșie 12— 
20 (3—8): Farul Constanța — 
Știința Cluj 6—5 (0—0) ; Știin
ța Petroșeni — Rulmentul Bir- 
lad 12—6 (6—3). In fotografie : 
un aspect de la meciul Grivița 
Roșie — Progresul București.

® Echipa selecționa- 
feminină de hand

bal a României, cam-

mondială, a 
a doua întll- 
Baku primind 

selecționatei 
Azerbaidjan, 

române

pioană 
susținui 
nire la 
replica 
R. S. S. 
Handbalistele 
au obținut victoria cu 
scorul de 6—5.

unui 
de atletism 

la Putien 
Fukien), Ni 
stabilit cea 
performantă 

la

» Cu prilejul 
concurs 
desfășurat 
(provincia 
Kih-Cin a 
mai bună 
mondială a anului 
săritura în înălțime cu 
2,24 m. Recordul mon
dial al probei este de 
2,28 m și aparfine de 
la 21 iulie 1963 atletu
lui sovietic 
Brumei.

Valeri

Intr-o stagiune, în care unele din 
formațiile orchestrale anunță re
pertorii bogate în special în acade
mice reluări, un concert dedicat ex
clusiv unor prime audiții, repre
zintă într-adevăr un moment ine
dit.

Întocmind programul recentului 
concert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, Paul Popescu, 
și-a propus încetățenirea în 
viața noastră muzicală a trei lu
crări de valoare, de certă ținută 
artistică menite să rămînă în re
pertoriile formațiilor noastre.

Am putut asculta înainte de toa
te o lucrare mozartiană pe ne
drept neglijată pînă acum : Simfo
nia 32 în sol major scrisă în 
1780 în epoca deplinei maturizări 
artistice a compozitorului. O formă 
originală (succesiunea celor trei 
mișcări reprezintă în ansamblu un 
allegro de sonată, întrerupt de un

andante) elemente de profund

verificare cu 
Dynamo

luat 
inter- 
talere

echi- 
Dresda

pe
maestrul român 
Szabo cu 5 puncte.

de
Pa
(R.D. Germană).

din
în- 

nos- 
Sen-

• In vederea întll- 
nirii cu selecționata 
Turciei, astăzi, la Bra
șov, reprezentativa de

® După 6 runde, In 
turneul 
de

international 
șah de Ia Subotica,

Campionatul republican de atletism

pe echi- 
reușit să 
de atleți 
deosebit 

siguranță

victoria suri
și la Brașov 

reg. Banat) 
pierdut la 4 
în fata echi-

sînt 
s-au 
însă 
par- 
,,în-

avut loc la Cluj (reg.
— Metalul) 

clujenilor 
Brașov — 
gazdele au

două etape pînă 
Campionatului re- 
atletism

pe echipe
Mai 

la sfîrșitul. 
publican de 
pe, competiție care a 
angreneze peste 1 000 
în întreceri, adesea 
de viu disputate. Cu 
însă că etapa cea mai strînsă, 
atît în ceea ce privește puncta
jul pentru un loc cît mai bun 
în clasamentul general al com
petiției, cît și sub aspectul per
formanțelor a fost ultima eta
pă disputată sîmbătă și dumini
că. In aprecierea performanțe
lor este necesar să nu uităm 
că sîntem la sfîrșitul sezonului 
atletic, cînd performanțele su
feră un oarecare declin firesc 
după o perioadă lungă de acti
vitate sportivă intensă.

în întîlnirea de la București 
a echipelor Steaua și Știința, 

■ victoria a revenit în mod cate-

goric militarilor. Mai mult, 
studenții au pierdut și întîlni
rea cu Rapid furnizînd una din 
surprizele campionatului.

De asemenea, întîlniri strînse, 
în care numai ultimele probe 
au decis balanța victoriei au 
mai 
Cluj 
zînd 
(reg. 
unde 
puncte diferență 
pei din Banat,

Dintre performanțe am reți
nut : Iolanda Balaș 1,80 m la 
înălțime, Wolf 
72,41 m la 
Viscopoleanu 
m g., Ana 
greutate.

La Cluj a 
spectaculoasă

Efortul este asemeni medicamentului: 
poate face bine sau rău. Nerespectarea 
individualizării în general și în special 
în aplicarea dozelor de efort nu poate 
duce în sport decît la accidente sau 
plafonare. G. Hurmuzache, A. Cociș, S. 
Bodcr, A. Mărgineanu, E. Tutan, C. An- 
ghel sînt numai cîteva dintre cele mai 
reprezentative nume care au gustat în 
mod efemer din cupa gloriei. Apoi după 
o scurtă perioadă, ca urmare a supra- 
eforturilor făcute, au trecut în anoni
mat... Mai grav este faptul că și 
în prezent se perseverează în această 
greșeală. Accidentarea în vara acestui 
an, a talentatei Maria Andrioaie din 
Bacău, introducerea Marcelei Păunescu 
în etate de zece ani, sau a Alinei Go- 
reac de 12 ani în pregătire la lot, ală
turi de gimnaste de 18 ani, care lu
crează pentru categoria maestre, con
sider că este cu totul greșită. Este o ur
mare cît se poate de caracteristică a pre
gătirii forțate, a goanei după rezultate 
imediate. Problema se va rezolva numai 
atunci cînd gimnastica din țara noastră, 
începînd de la secțiile de copii și pînă 
la maeștri va respecta o pregătire 
continuă și gradată, cu programe com
plexe, specifice, pe măsura puterii fie
cărei vîrste și categorii sportive, bazate

Sokol cu 
suliță, Viorica 

11,2 sec. la 
Săla j an 16,03

80
la

defost deosebit 
victoria lui Con-

e La Timisoara s-au 
desfășurat finalele 
campionatului republi
can de lupte greco-ro- 
mane. T i t.l u r i i e de 
campioni au fost cuce
rite în ordinea catego
riilor de către următo
rii sportivi : Cornel 
Turturea ; Ion Baciu; 
Simion Popescu ; Ion 
Gabor ; Dumitru Baca- 
lu ; Gh. Popovici ; Ni
colae Martinescu i Ge- 
Iu Mezinca.

stantin GrecesCu la 10 000 m 
asupra lui Nicolae Mustață, 
precum și performanțele bune 
obținute de .Țuica la 200. m 
(21“,4), Șerban Ciochină cu 
15,53 m și 7,14 m la triplusalt 
și lungime, sau timpul 2’13",9 
obținut la 800 m de atleta clu
jeană Silai, sosită imediat după 
consacrata probei, Todorof.

Desfășurarea primelor etape a 
returului au arătat că în. timpul 
„vacanței de vară“ majoritatea 
echipelor s-au preocupat de 
completarea loturilor. Desigur, 
fiind un concurs pe echipe, nu 
întotdeauna atleții obțin cele 
mai bune performanțe. Aceasta 
este o caracteristică inerentă 
concursurilor pe puncte și nu 
trebuie să îngrijoreze... Numă
rul neprezentărilor în probe 
este în scădere, ceea ce arată 
că unele probe cu puțini parti-

pe principiile de predare ale pedagogiei 
și fiziologiei. Numai pe această cale, 
respectînd particularitățile de vîrstă și 
individuale, se va putea realiza o ade
vărată școlarizare în domeniul gimnas’- 
ticii, se va putea ajunge în mod natu
ral, neforțat la adevărata măiestrie. în 
pregătire trebuie să avem răbdare. Ta
lentele nu se nasc peste noapte, iar 
marii campioni nu se formează de azi 
pe mîine.

Sînt și alte greșeli care frînează încă 
progresul gimnasticii noastre. Am in
sistat asupra acestora considerîndu-le 
mai importante în pregătirile ce se fac 
pentru Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico.

Gimnastele noastre nu sînt cu nimic 
mai prejos ca posibilitate de dezvoltare 
decît gimnastele din echipele străine 
care ocupă în prezent locuri fruntaște în 
ierarhia mondială. Cu o altă concepție de 
pregătire, Leuștean, Iovan și echipa „de 
aur“, puteau nu numai să se mențină 
pe o „linie de plutire“, ci să se dezvolte 
mai mult pe scara măiestriei, la fel ca 
multe gimnaste străine, din aceeași ge
nerație. Iar din zecile de gimnaste se
lecționate în Iot între anii 1956 și 1965 
(vezi arhivele Federației române de 
gimnastică) putea fi pregătită măcar o

primul loc se află
Iul iu

® La Sofia a 
sfîrșit întîlnirea 
națională de 
dintre selecționatele 
României și Bulgariei. 
Țintașii români au ter
minat învingători în 
ambele probe. In cla
samentul individual la 
talere aruncate din 
șanț, primul loc a fost 
ocupat de Gh. Enache 
cu 190 puncte, La skeet 
(talera aruncată 
turn) a terminat 
vingător tînărul 
tru reprezentant
covici, cu 191 puncte.
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I
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I
I
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I Henry Colpi.

dy (Mona) ș

O fază din meciul feminin de 
baschet : Știinja București — . ■> »»«s 
Știinja (Sluj disputat duminică g

cipanți (10 km marș, 3 000 m 
obstacole, ciocan, 10 000 m) au 
început să fie practicate de 
mai multi atleți, ridicînd astfel 
valoarea rezultatelor.

„Improvizațiile“, participarea 
atleților în probe unde nu 
specialiști, de asemenea, 
rărit mult. Trebuie reținut 
că de cele mai multe ori 
ticiparea atleților la probe 
rudite” cu proba lor nu numai 
că nu dăunează pregătirii atle
ților respectivi, ci chiar o com
pletează.

Ultimele etape nu vor mai 
putea aduce probabil modificări 
în clasament în ceea ce pri
vește locul I sau ultimul . În
trecerile vor fi însă destul de 
strînse pentru ocuparea celor
lalte locuri.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

• Al doilea concurs de ciclo- 
cros al sezonului se va desfășura 
duminică de la ora 9,30 în împre
jurimile stadionului Steaua din 
Bulevardul Ghencea. La concurs 
și-au anunțat participarea cei mai 
valoroși rutieri de la Dinamo, 
Steaua, Olimpia, Voința și C.P.B.

(Agerpres)

I

mic 
dramatism întreaga atmosferă, a- 
propie opusul de cele trei capodo
pere (Simfoniile 39, 40, 41) ce con
stituie de veacuri, gloria simfonis
mului mozartian.

Remarcabilă ni s-a părut in al 
doilea rind cantata lui D. Popovici 
conturîndu-ne un stil și o persona
litate creatoare. P. Popescu a punc
tat cu artă secvențele de interiori
zată vibrație, sumbra atmosferă ce 
plutește deasupra partiturii ce 
pornește de la cîteva frumoase 
versuri cu un pronunțai caracter 
antirăzboinic ale lui Ion Pilat.

In sfîrșit prin cele 5 părți ale 
suitei din „Lulu" de Alban Berg 
am dobindit elementele unei ca
podopere fără de care nu pot fi 
înțelese drumurile teatrului liric 
contemporan.

IOSIF SAVA

STEAUA" ARE UN NUME:
După o săptămînă ploioasă cu 

cerul acoperit, care le-a dat de 
furcă cineaștilor români și fran
cezi ce transpun pe ecran piesa 
„Steaua fără nume“ de Mihail 
Sebastian (cunoscută de mult 
peste hotarele țării), întîmplarea 
a făcut ca soarele să se arate 
darnic tocmai duminică, ziua în 
care filmările au fost întrerupte. 
Motivul întreruperii ? Regizorul 

i, actorii Marina Vla- 
. și Claude Riche (Mi

roiu) erau așteptați de ziariști în- 
tr-unul din holurile hotelului 
„Carpați" din Brașov pentru pri
ma discuție publică asupra viito
rului film. (Ultima urmînd să 
fie... cronicile de după premie
ră !). Dar pînă atunci, să le dăm 
cuvîntul realizatorilor .

»Cu filmul „Codjn“ am simțit 
o mare satisfacție în ceea ce pri
vește colaborarea cinematografi
că franco-română — a spus Hen- 
ry Colpi. Fiind întrebat pe atunci 
cînd voi reveni în România mă 
și glndeam la un film după Se- 
baștian, pe care îl citisem și care 
mă entuziasmase. M-a atras a- 
tunci ca și acum poezia tulbură
toare a acestei minunate lucrări 
dramatice. In adaptarea ei pentru 
ecran n-am adăugat nimic ci doar 
am restructurat scenele din con
siderente legate de specificul ci
nematografic. Uneori o asemenea 
operație am. întreprins-o și asu
pra „domnișoarei Cuca". Actri
ța Eugenia Popovici este o in
terpretă ideală pentru acest rol. 
De asemenea, Grigore Vasiliu- 
Birlic în rolul personajului Udroiu 
în care am intuit un fost Miroiu, 
cu singura deosebire că n-a avut 
șansa de a o întîlni pe Mona".

Marina Vlady e — după de
clarația sa — mai mult decît în- 
cîntată de rolul Monei, care a 
prins-o chiar de la prima lectură 
— în urmă cu doi ani. Ca și 
Claude Riche, de altfel, de per
sonajul Miroiu.

La ora cînd apar aceste rînduri

(Pentru tinerii spectatori din Ro
mânia cu toată prietenia

MARINA VLADY)

în micuța gară din Rîșnov, echi
pa cineaștilor români și francezi 
lucrează de zor în. fața aparatului 
rnîniiit de operatorul de imagini 
Aurel Samson. Peste cîteva zile 
echipa se va muta la Sinaia unde 
se vor filma secvențele de exte
rior (strada lui Miroiu). Vor urma 
apoi filmările interioare pe pla
tourile de la Buftea, montajul, 
înregistrarea sunetului șj momen
tul cel mai important, confrunta
rea cu publicul pe care o pre
vedem într-un viitor nu prea în
depărtat dat fiind ritmul alert 
în care cineaștii se străduiesc să 
fixeze „Stelei fără nume" un loc 
durabil pe cerul cu multe efeme- 
riade ale cinematografului.

ATANASIE TOMA

echipă de șase gimnaste, care să poată 
prelua ștafeta de la maestre.

Finala campionatului republican de 
gimnastică pe echipe, desfășurată recent 
la Timișoara ne-a demonstrat că în 
pregătirile efectuate există încă la
cune serioase. Nimic nou în con
ținutul exercițiilor, nimic original, sau 
măcar valoros, împrumutat de la marii 
campioni de gimnastică. Nu am văzut 
spre exemplu nimic din cele treispre
zece „elemente de mare dificultate la 
paralele inegale“ expuse în revista 
„Cultură fizică și sport“ nr. 2 din 1965, 
iar la sărituri, aceeași... bătaie pe loc. 
„Bătrîna“ Sonia Iovan, cu cîteva antre
namente făcute „pe fugă“ înainte de 
campionat, a dominat cu destulă sigu
ranță toate tinerele talente pregătite 
în lot (Ceampelea, Baizath, Apăteanu 
șa.).

Ceea ce a satisfăcut a fost apariția 
la orizont a unei noi generații de ta
lente. Se va admite oare ca ele să ia 
drumul lui Hurmuzache, Bodor și al 
celorlalte gimnaste ? Sau se va căuta 
drumul lui Leuștean, Iovan, Liță și 
al celor, care au adus glorii sportului 
nostru ? în fruntea tinerelor talente se 
impun Elena Ceampelea și Rozalia Bai
zath, dotate cu aptitudini ce nu sînt cu 
nimic mai prejos de ceea ce a fost

Elena Leuștean, dar care ca pregă
tire sînt încă, departe de posibilitățile 
lor.

Pentru redresarea gimnasticii noastre 
se impune în primul rînd orientarea 
pregătirii pe baza unei concepții noi, 
moderne, cerute de nivelul mondial al 
dezvoltării gimnasticii.

La orizont se conturează marile în
treceri Olimpice de la Ciudad de Me
xico. Anul viitor va avea loc și cam
pionatul mondial de gimnastică. Ca să 
putem privi cu optimism aceste mari 
competiții consider că foarte impor
tante cîteva măsuri :

1. înlăturarea sistemului de împru
mutare a unor concepții de pregătire, 
„la modă“ în literatura de specialitate 
tradusă. Traducerile apar deobicei cu 
întîrzieri, metodele expuse fiind în 
majoritatea lor depășite. Folosirea în 
locul acestora a experienței antrenori
lor noștri care a dat rezultate pozi
tive, cît și a experienței specialiștilor 
români acumulată în călătoriile de stu
dii efectuate pe perioade mai îndelun
gate, în țările cele mai dezvoltate în 
privința gimnasticii sau a anumitor 
probe ale gimnasticii.

2. îndepărtarea urgentă din procesul 
pregătirii a tuturor mijloacelor nespe
cifice, ce nu pot oferi nimic pozitiv teh-

nicii gimnasticii și menținerea numai a 
acelor utile și indispensabile.

3. Introducerea cît mai grabnică în 
mod obligatoriu în exercițiile gimnaști- 
lor, a unor elemente grele, executate 
de marii campioni, sau originale, pentru 
că altfel valoarea noastră în privința 
conținutului nu va putea crește cu ni
mic, pe plan mondial.

4. Sistarea grabnică a goanei după 
rezultate imediate, îndeosebi la grupele 
de vîrstă fragedă pentru a asigura o 
pregătire în perspectivă, neforțată, ba
zată pe principii științifice.

5. Organizarea unei pregătiri centra
lizate în loturi omogene ca nivel de 
pregătire, sub îndrumarea celor mai 
buni antrenori din țară. Selecționarea 
antrenorilor să se facă pe baza rezul
tatelor obținute.

Se impune în general o modificare 
a întregului proces de pregătire, ast
fel ca el să satisfacă exigențele nivelu
lui mondial al dezvoltării gimnasticii.

Există realmente convingerea că, 
fundamentată pe o muncă intensă, 
gimnastica noastră se poate redresa, în 
timp relativ scurt, ridicîndu-se din nou, 
la o certă valoare internațională.

Prof. PETRE DUNGACIU 
antrenor de gimnastică



ocuitorii New Yorkului s-au obișnuit 
demult cu panourile pe care poliția 
le înșiră la sfîrșitul mai f iecărei săp
tămâni de-a lungul celei de-a cin- 
cea avenue, de la strada 57-a pînă la

EaM - „intrarea“ în Harlem, la a 96-a: 
feț J „Astăzi parcatul este interzis. Parada 

de sîmbătă“. Numai că... de astă- 
dată „băieții“ comisarului O'Brien 

s-au străduit pentru o paradă cu totul deosebită: 
nici trompete, nici ritmul New-Orleans, nici șco
lărițele cu picioare lungi, în uniforma de ge
neral cu fustă, care dirijează fanfarele „Legiunii 
americane“. Nimic din toate astea.

O zi caldă, plăcută, tipică pentru „vara india
nă“, alît de apreciată de locuitorii marelui oraș. 
In jurul orei prînzului, participanții la „parada 
păcii“ erau gata pentru curajostd lor marș ■ îm
potriva războiului purtat de S.U.A. în Vietnam. 
„Cea mai mare demonstrație pentru pace din 
S.U.A. în ultimii 25 de ani“ — cum au caracte
rizat-o ziarele din New York.

După aprecie
rile poliției, au 
luat parte aproa
pe 14 000 de 
persoane. După 
părerea comenta
torilor de la te
leviziune — pe
ste 20 000. O 
coloană înșiruită, 
dominată de o 
singură lozincă : 
„Încetați ime
diat războiul din 
Vietnam /“. A- 
ceeași chemare 
imperioasă se 
putea citi pe cele
purtate de copiii participanți la paradă. Marea 
majoritate a demonstranților o formau, în fapt, 
tinerii. în fruntea lor se aflau 1 000 de studenți 
de la Universitatea Columbia, care scandau ne
întrerupt : „Opriți războiul, opriți războiul 1“

Am urmărit o scenă emoționantă la jurnalul te
leviziunii din seara aceleeași zile : un reporter ze
los să demonstreze „nematuritatea“ acestei acțiuni 
se apleacă cu microfonul în fața unei fete care 
să fi avut vreo 12—13 ani: ..De unde știi tu ce 
este războiul din Vietnam Răspunsul vine 
prompt și ferm: „Știu. Toată lumea știe. Fratele 
meu a fost rănit acolo“. Alături de cei tineri pă
șeau, umăr la umăr, și mulți vîrstnici. O bătrîni- 
că s-a alăturat demonstranților deoarece „are un 
nepot și vrea să înceteze trimiterea tinerilor în 
război“, un grup purta reproduceri după faimoa
sa pictură anti-războinică a lui Picasso „Guerni- 
ca“, un altul — portretul mărit al unei mame 
vietnameze care încearcă să-și liniștească copilul 
îngrozit de bombele lansate dintr-un B-52.

Corespondență pentru 
„Scînteia tineretului"

Aceeași și aceeași chemare, la pace, la încetarea 
agresiunii din Vietnam a răsunat în aceste zile de 
la un capăt la altul al Americii.

La meciul dintre echipele de rugby ale univer
sităților Colorado și Iowa, la care asistau aproape 
30 000 de spectatori, studenții celor, două forma
ții, purtînd fiecare cîte o literă, au scris pe teren: 
„Pace în Vietnam“.

La Universitatea Comell din Ithaca, statul Neio 
, York, cîteva sute de studenți au organizat o „șe

dere de protest“ în incinta universității timp de 
cîteva ore.

La Universitatea din California s-a dat semna
lul unui marș împotriva centrului militar Oak- 
land, la care au participat aproape zece mii de 
persoane. O impresionantă demonstrație au orga
nizat și studenții Universității Hopkins din Bal- 
timore sub lozinca „Să ne retragem din Vietnam 
— crimele nu pot fi justificate!“. La Chicago, 
„Organizația studenților pentru o societate demo
cratică“ a lansat o campanie națională împotriva 
recrutărilor în armată.. Un tînăr din New York, 
rupîndu-și ordinul de chemare, spunea: „Aceasta 

este pentru mine 
un act politic“.

După cum a- 
, nunță ziarul 
New, York He
rald Tribune, 
ca urmare a ace
stui val de pro
teste „poliția mi
litară, și civilă a 
fost pusă în stare 
de alarmă". Or
ganizațiile ultra- 
reaeționare, de la 
„partidul neo-na- 
zist“ din New 
diavolului“ din 
atacurile la a- 

de tineret 
,______ . . , pentru în-

intervenției americane în treburile in-

SUEDIA. Vizitatori Ia expo-

ziția cârtii românești deschisă

recent Ia Universitatea din

Uppsala

Glasul
tinerilor americani
2 000 de baloane multicolore York și pînă la „îngerii 

California și-au intensificat 
dresa organizațiilor studențești și 
care se pronunță pentru pace, 
cetatea i__ _____ __
terne ale poporului vietnamez. Este demn de re
marcat că provocările și amenințările nu au dat 
rezultatele scontate. Frank Emspak, în vîrstă de 
numai 22 de ani, proaspăt absolvent al Universi
tății din Wisconsin și președinte al „Comitetului 
național de coordonare a eforturilor pentru înce
tarea războiului din Vietnam“, a declarat că 
„acesta este doar începutul“.

Demonstrațiile împotriva războiului din Viet
nam oferă o nouă ilustrație a acelui fenomen care 
se pare că produce atîta îngrijorare cercurilor 
conducătoare din S.U.A.: redeșteptarea politică 
a tineretului universitar american.

NEW YORK, 18 octombrie

V. BARBU
Impas In tratativele

de la Bonn

I

Sesiunea O. N. U.

DEZBATERILE DIN COMITETE

Cancelarul federal Ludwig Erhard a avut luni noi între
vederi cu principalii lideri ai Uniunii creștin-democrate 
(U.C.D.) într-o încercare de a găsi o soluție care să scoată 
din impas tratativele cu liber-democrații în vederea formării 
noului guvern vest-german.

din Indonezia

Chombe a încercat să-și adune amicii. 
Decepție. Mulțl dintre cei care îl încon
jurau cu lingușeli și jurăminte n-au răs
puns la apel. Prietenia lui a încetat de a 
mai fi o carte de vizită care deschide 
toate porțile la Leopoldville. Chombe 
este la ora actuală un fost premier Iar 
cu „foștii" soarta este prea puțin ge
neroasă. Doar vechiul său colaborator 
Munongo îi mai laudă meritele, reco- 
mandîndu-I istoriei. Ceilalți au ales între 
indiferență și o metamorfoză politică de 
ultimă clipă.

NEW YORK 18. — Trimi
sul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite :

In această săptămînă -lucră
rile sesiunii Adunării Genera
le a O.N.U. se vor desfășura 
numai pe comitete.

Luni dimineața, în Comite
tul Politic, care a definitivat 
abia la sfîrșitul săptămînii 
trecute ordinea discutării pro
blemelor înscrise pe agenda 
sa și și-a inaugurat lucrările 
propriu-zise, au început dez
baterile asupra problemei 
dezarmării. A luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a subliniat că 
„dezarmarea este problema 
cea mai importantă a timpu
lui nostru“. „Consider, a adău
gat el, că dezarmarea generală 
și totală este și trebuie să ră- 
mînă obiectivul nostru con
stant“.

în Comitetul economic și 
financiar au continuat luni di
mineața expunerile pozițiilor 
de principiu. în declarațiile 
lor, reprezentanții Siriei, Ceho-

slovaciei, Mongoliei, au subli
niat necesitatea îmbunătățirii 
activității O.N.U. în domeniul 
favorizării colaborării econo
mice internaționale și spriji
nirii eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare. Ău fost abor
date, printre altele, probleme 
privind pericolul pe care îl 
reprezintă subordonarea eco
nomică a statelor 
berate, necesitatea 
lațiilor economice 
piile echității.

Comitetul pentru probleme
le sociale, umanitare și cul
turale, ale cărui lucrări sînt 
consacrate de cîteva zile pro
iectului unei convenții inter
naționale privind eliminarea 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială, a trecut luni la 
adoptarea primelor trei puncte 
ale documentului menționat.

reprezentat de Vasile 
membru al C.C. al 

prim-secretar al Comi- 
regional Suceava al

---•---

Smith a respins

lui Wilson
Primul ministru al Rhode- 

siei de sud, Ian Smith, a res
pins luni, într-o scrisoare, pro
punerea premierului britanic, 
Harold Wilson, de a trimite la 
Salisbury o misiune a Com- 
monwealthului, care să încerce 
să rezolve problema indepen
denței acestui teritoriu.

Un comunicat oficial în a- 
cest sens a fost dat publicității 
concomitent la Londra și Sa
lisbury.

După cum se știe, premierul 
Wilson propusese trimiterea 
unei misiuni a Commonwealt- 
hului, condusă de primul mi
nistru al Australiei, Mendies, 
pentru a relua negocierile 
începute la Londra. In răs
punsul său, Smith a calificat 
însă propunerea britanică ca 
„nepractică“ și „contrară ac
tualei constituții rhodesiene“.

Observatorii africani din 
Londra își exprimă părerea 
că o declarație unilaterală a 
independenței Rhodesiei de 
sud ar putea fi anunțată chiar 
în cursul acestei săptămîni.

PE SCURT
e S-A ÎNCHIS expoziția de 

artă decorativă a României, 
care a fost deschisă timp de 
trei săptămîni în capitala Le
toniei.

Agenția TASS relatează că 
expoziția a stîrnit un mare in
teres. Vizitatorii au apreciat 
exponatele prezentate — o- 
biecte textile, ceramică, obiec
te din sticlă, metal, lemn, piele 
și altele. în cartea de impresii 
ei au scris multe cuvinte elo
gioase subliniind înalta mă
iestrie și admirabilul gust al 
artiștilor.

Mikelis Ivanov, critic de 
artă, scrie într-un articol apă
rut în ziarul „Rigas Balss“ sub 
titlul „Măiestria artiștilor ro
mâni“, că omogenitatea stilu
lui și originalitatea mijloacelor 
de exprimare se fac simțite în 
arta decorativă românească.

recent eli- 
bazării re- 
pe princi-

p

SANTIAGO DE CHILE 18 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Chile.

Partidul Comunist Român 
a fost 
Potop, 
P.C.R., 
tetului 
P.C.R.

Congresul a adoptat în una
nimitate schimbările în statu
tul partidului privitoare la în
tărirea structurii organizato
rice, pe linia dezvoltării prin
cipiilor marxist-leniniste a de
mocrației interne de partid.

Participanții la Congres au 
ales noul Comitet Central al 
partidului și Comisia Politică 
a Comitetului Central.

Ca secretar general al Par
tidului Comunist Chilian a fost 
reales Luis Corvalan Lopez.

Acest impas a intervenit in 
urma insistentelor liber-demo- 
craților de a li se repartiza în 
ticul guvern un portololiu care 
să Ie asigure „o influență adec
vată" în domeniul politicii ex
terne și în afacerile inler-ger- 
mane. Împotriva pretențiilor 
lor, însă, s-au ridicat actualul 
președinte al U.C.D., Adennuer, 
și liderul aripii bavareze a 
U.C.D.-U.C.S., Franz Josef Stra
uss, care l-au determinat pe 
Erhard să nu accepte cererile 
liber-democraților.

Din Bonn se relatează că în 
cursul intrevederilor s-au pro
pus mai multe soluții de com
promis, care să determine pe 
liber-democrați să rămină in 
coaliția i/uvernamentala vest- 
germană.

Observatorii din Bonn subli
niază că dacă o soluție de com
promis nu va fi găsită în timp 
util, acest lucru ar periclita ac
tuala coaliție guvernamentală 
asupra căreia există deja un a-

cord de principiu. De altfel, 
Mende a vorbit chiar despre 
posibilitatea ca reînnoirea coa
liției „să fie periclitată" de 
ceste divergențe. Agenția 
sociated Press menționează 
liber-democrații ar putea, 
acest caz, fie să refuze pur 
simplu votul noului guvern, 
să voteze doar împotriva reale
gerii lui Gerstenmaier în func
ția de președinte al Bundesta- 
gului. Este totuși îndoielnic ca 
Partidul liber-democrat să 
meargă atît de departe. Dispu
tând de 49 din cele 496 locuri 
ale Bundestagului, acest partid 
deține în prezent balanța pu
terii intre creștin-democrați și 
social-democrați. 
de a participa la 
vernamentală ar 
chidă calea unei 
cele două mari
germane, fapt care ar constitui 
o eliminare din scena politică 
a Partidului liber-democrat.

a- 
As- 
că 
in 
Și 

fie

Refuzul său 
o coalifie qu- 
putea să des- . 
aliante intre 
partide vest-

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă străine, referindu-se la o
emisiune de luni dimineața a 
postului de radio Djakarta, ge- 
neralul-maior Hadikasumo, șeful 
înaltului comandament militar 
din Djakarta, a interzis temporar 
organizația din această regiune a 
Partidului Comunist din Indone
zia, precum și alte organizații 
progresiste. In legătură cu aceas
ta se menționează că „președin
tele Sukarno a cerut armatei să 
pună capăt campaniei sale de de
monstrații, incendieri și distru
geri, îndreptată împotriva Parti
dului Comunist și a sediilor sale“. 
Cu toate acestea, după cum a- 
nunță agenția Antara, coman
damentul suprem operațional al 
armatei indoneziene a ordonat ad
ministrațiilor regionale să inter
zică orice 
Partidului 
ale unor

Meciul
nu s-a încheiat..

eroniștii au considerat că cea 
de a 20-a aniversare a insta
lării Iui Peron la putere poate 
constitui un bun prilej pentru 
„o relansare“. In acest scop, 
fostul președinte, care se află 
in Spania, și-a trimis soția la 
Buenos Aires, nedorind, desi
gur, să mai riște personal un

al doilea eșec. Sosirea Isabelei Peron în 
Argentina a provocat o vie agitație în 
cercurile politice ; această sosire a pri
lejuit, chiar din primele zile, ciocniri în
tre adepții și 
ședințe.

adversarii fostului pre-

Scopul venirii soției lui Peron 
în Argentina este, după părerea 
observatorilor, acela de a resta
bili o legătură mai strînsă între 
fruntașii peroniști argentinieni și 
liderul exilat. între timp ea avut 
numeroase întrevederi cu perso
nalități considerate ca favora
bile revenirii lui Peron la putere. 
Problema întoarcerii acestuia în 
tară a fost anunțată în mod ex
pres de soția sa, care a declarat 
că fostul președinte va sosi „cît 
de curînd“. De altfel, organiza
țiile peroniste au ținut să 
linieze că vizita Isabelei 
doar o prefață la sosirea 
Peron însuși.

Anunțarea cuvîntării pe 
Isabela Peron intenționa s-o țină 
la mitingul proiectat pentru du
minică îngrijora autoritățile care 
vedeau în aceasta un mijloc de 
expunere a programului peronist 
și de propagandă în 
fostului președinte; 
încă de la apariția 
peroniste la Buenos Aires, 
auzit voci cerînd luarea de mă-

suri, eventual interzicerea șede
rii ei în Argentina.

în rîndurile Partidului radical 
al poporului (partidul de guver-

niștilor, cît și oricăror tratative 
cu ei. Pbtrivit părerii observato
rilor, forțele armate exercită pu
ternice presiuni asupra guvernu
lui pentru a-1 sili să abandoneze 
atitudinea „conciliantă“ față de 
Isabela Peron. în acest context 
se înscrie și demisia locotenent 
colonelului Juan Sanchez Busta- 
mente din funcția de aghiotant 
al președintelui.

în aceste condiții, asupra mitin
gului programat pentru dumi
nică plana semnul întrebării. Au
toritățile studiau de cîteva zile 
„posibilitatea interzicerii mitin
gului peronist de la 17 octom
brie“ și „posibilitatea de a invita 
pe Isabela Peron să părăsească 
țara". Studiul a durat pînă sîm-

dat naștere la ciocniri violente 
care s-au soldat, potrivit unor 
aprecieri neoficiale, cu peste 300 
de arestări.

Evenimentele care au avut loo 
duminică în capitala Argentinei 
au creat în cercurile guverna
mentale o „atmosferă de neliniște“. 
Evoluția situației este urmărită 
cu îngrijorare. „Pentru militarii 
cei mai intransigenți ■— scrie 
FRANCE PRESSE — ultimele 
evenimente reflectă înrăutățirea 
constantă a situației din țară și 
o lovitură de stat este conside
rată de ei ca «inevitabilă». To
tuși, pentru acești ofițeri toate 
condițiile unui puci nu sînt încă 
întrunite și situația nu a evoluat 
încă îndeajuns pentru ca inter-

0 nouă rundă peronistă

sub- 
este 
lui

care

favoarea 
de aceea 
mesagerei 

s-au

nămînt) reacția a fost diferită. 
Mai mulți fruntași ai acestui 
partid s-au pronunțat împotriva 
luării oricăror măsuri față de 
prezența soției lui Peron în țară, 
întrucît ei consideră că, numai 
printr-un acord cu peroniștii se 
va putea evita ca aceștia din 
urmă să cîștige alegerile de gu
vernatori din 1967 și alegerile 
prezidențiale din 1969.

Cu totul alta însă a fost po
ziția forțelor alinate care au in
dicat că „nu împărtășesc nici un 
fel de atitudine tolerantă“, lă- 
sînd să se înțeleagă că se opun 
atît înapoierii la putere a pero-

bată seara târziu, cînd ministrul 
de interne a anunțat, într-adevăr, 
interzicerea mitingului, nu însă 
și cea de a doua măsură aflată, 
de asemenea, „în studiu“. în 
ciudă interzicerii însă, duminică 
dimineața mii de manifestanți 
s-au îndreptat spre piața „Patri
cios“ unde urma să aibă loc 
întrunirea. Poliția a folosit gre
nade lacrimogene pentru a îm
prăștia pe demonstranți; aceștia 
însă s-au- regrupat în repetate 
rînduri și, răsturnînd autobuze 
și automobile, au ridicat bari
cade pe principalele străzi ale 
capitalei. Intervenția poliției a

venția lor să fie luată în con
siderare“.

Noua rundă peronistă încă nu 
s-a încheiat. Intenția atribuită 
guvernului de a negocia cu pe- 
roniștii, ca metodă tactică în 
scopul evitării unei înfrîngeri la 
alegerile viitoare, pe de o parte, 
și, pe de altă parte, opoziția pu
ternică a militarilor față de orice 
„conciliere“ în privința lui Peron, 
creează: destul echivoc în această 
problemă. Cu toate acestea ob
servatorii consideră că actuala 
rundă nu- are un caracter 
decisiv.

ION D. GOIA

activități politice ale 
Comunist, precum și 
organizații de masă.

PEKIN 18 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că Ha 
Hien-lun, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Chine
ze, a convocat în dimineața zi
lei de 18 octombrie pe Djawoto, 
ambasadorul Indoneziei la Pekin, 
căruia i-a înmînat o notă a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze. In notă se protes
tează energic împotriva atacării 
și percheziționării biroului con
silierului comercial al Ambasadei 
Chineze din Indonezia în după- 
amiaza zilei de 16 octombrie, de 
către forțele armate indoneziene.

ntrebat fiind pe cîți deputați contează în parla
ment, Chombe s-a eschivat de la un răspuns clar. 
Inițiații în politica congoleză au înregistrat dezer
tări din tabăra adepților lui Chombe. Un portofoliu 
ministerial sau, uneori, chiar un post mai mic dar 
plătit cu dărnicie din banii statului constituie „ar
gumente" gratie cărora unii din deputății lui 
Chombe descoperă subit o antipatie față de fostul 
lor patron politic. Majoritatea parlamentară pe

care se bizuia Chombe se dovedește a fi imaginară. Adver
sarii săi au știut să-i speculeze slăbiciunile.

Chombe a îndreptat tirul reproșurilor către Kasavubu. I-a 
amintit președintelui declarațiile de „prietenie" și, în final, l-a 
acuzat de procedee „nedemocratice". Desigur, este ciudat să-l 
auzi pe Chombe văitindu-se că este frustat de drepturi demo
cratice. Bătălia de la Leopoldville rămîne însă, în esență, o 
răfuială personală. Chombe dorea să acapareze și funcția lui 
Kasavubu iar acesta, sesizînd intențiile adversarului său, a ac
ționat mai prompt: Elementul-cheie îl reprezintă atitudinea a- 
celor f°rte din exterior care îl sprijină pe Chombe. în recenta 
călătorie pe care a întreprins-o la Bruxelles, ex-premierul a 
încercat să liniștească cercurile financiare belgiene temătoare 
de consecințele 
penetrației capi
talului francez 
și vest-german 
în Congo. „Noi 
dorim să vă â- 
vem lîngă noi, 
chiar dacă cău
tăm un ajutor 
suplimentar alt
undeva, în Fran
ța, în Germania,
de exemplu" — spunea Chombe în fața Camerei de comerț 
belgiano-congoleze. Evoluția — oarecum surprinzătoare — a 
evenimentelor de la Leopoldville poate fi pusă în legătură 
cu o modificare a atitudinii 
premier ? La Bruxelles s-a 
mai este o carte sigură pe 
vorba de supoziții dar ele 
de rapidă a unui politician 
interese străine.

Kasavubu a acționat cu sprijinul lui 
ministru de interne. Totuși, Nendaka nu a fost cel solicitate să 
formeze noul guvern. în scenă a apărut Evariste Kimba. Bio
grafia sa îl recomandă ca un om de încredere Ia Bruxelles. 
Kimba a deținut funcții importante în guvernul secesionist din 
Katanga, girînd mai ales sectorul economic. Ulterior s-a des
părțit de Chombe, optînd pentru adversarii acestuia. Activita
tea sa la Elisabethville i-a adus multe prietenii belgiene și, 
posibil, o bună reputație printre stăpînii de ieri ai Congoului.

Existenta unui guvern Kimba părea în primul moment pro
blematică deoarece Chombe deținea — teoretic — un număr 
de mandate care depășea cifra amicilor politici din parlament 
ai lui Kasavubu. O convorbire între cei doi foști prieteni 
(Chombe și Kimba) nu s-a soldat cu o spectaculoasă împăcare 
și cu o eventuală colaborare într-un guvern de „uniune". Kim
ba și Chombe s-au despărțit într-o atmosferă încărcată. Fostul 
premier n-a permis să planeze mult echivocurile: a anunțat 
că adeptii săi vor vota în parlament împotriva lui Kimba. O 
întrebare se impune : pe cîți adopți mai poate conta realmente 
Chombe ? Răspunsul ar dori — primul — să-l afle chiar Chom
be. Oricum, dacă Kimba va obține învestitura, observatorii din 
Leopoldville prevăd o rapidă destrămare a partidului lui 
Chombe, partid bazat doar pe firave legături, fără o structură 
solidă sau o concepție politică

Chombe nu este totuși omul 
nu va abandona lesne cîmpul 
toarele înfruntări. Momentan, 
mafiei politice cu care speră 
plus „consilierii" săi belgieni 
Leopoldville.

Kasavubu a cîștigat puncte
încheiat. Ultima repriză s-ar putea să mai furnizeze surprize...

EUGENIU OBREA

finanței belgiene față de fostul 
ajuns la concluzia că Chombe nu 
care se poate 
sînt generate 
abil, cunoscut

miza? Firește, este 
de dispariția extrem 
ca exponent al unor

Nendaka, promovat

unitară.
care să accepte înfrîngerea. El 
de luptă, ceea ce promite vii- 
constată o dezagregare a for- 
să controleze parlamentul. în 
au fost invitați să părăsească

prețioase. Dar meciul nu s-a

ADEN. Santinelă britanică percheziționînd un trecător

CIPRU. Unul din cele cinci rezervoare ale Companiei Shell de 
la Larareca cuprins de un incendiu care a provocat pagube în 

valoare de 250 000 de dolari '

• ANSAMBLUL artistic al ' Cir
cului de stat din București, care 
face un turneu în, R.P.D. Coreea
nă, a prezentat în seara zilei de 
1? octombrie un spectacol la Phe
nian. Au fost de față Li Cian Sun, 
locțiitor al ministrului culturii, și 
alte persoane oficiale. Au asistat 
membri ai Ambasadei române din 
Phenian.

• AGENȚIA V.N.A. anunță 
că, potrivit unui raport dat 
publicității luni seara, în 
cursul zilei de duminică uni
tățile Armatei Populare Viet
nameze au doborît în total 11 
avioane americane, au avariat 
numeroase altele și au captu
rat un număr de aviatori a- 
mericani. Șase avioane au fost 
doborîte în provincia Lan Son, 
trei deasupra provinciei Ha 
Bac, unul la Bac Thai și unul 
la Quang Binh.

Cu aceasta, numărul total 
al avioanelor americane dobo
rîte deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam, de la 5 august 1964 
pînă acum, se ridică la 669.

• CONFERINȚA internațională 
a celor 40 de organizații de tineret 
din Africa, Europa, Extremul Ori

ent, Orientul- Apropiat, S.U. A., 
America Latină, și Asia, care din 
inițiativa F.A.O. s-a reunit la 
Roma cu prilejul împlinirii a 20 
de. ani de la înființarea acestei ’or
ganizații, a lansat un apel tuturor 
popoarelor lumii împotriva foame
tei. Manifestul subliniază , că 
lnr ciuda progresului obținut în nu
meroase țări ale lumii, flagelul 
foametei seceră Încă milioane de 
tineri.

Sesiunea Parlamentului 
„european"

• LUNI s-au deschis la 
Strasbourg lucrările sesiunii 
Parlamentului european, organ 
consultativ al Pieței comune, 
alcătuit din parlamentari ai 
„celor șase“.

Punctul central al dezbate
rilor îl constituie actuala criză 
din cadrul Pieței comune, în 
urma refuzului Franței de a 
mai participa la activitatea a- 
cestui organism economic vest- 
european, ca urmare a impa
sului intervenit la 30 iunie a- 
nul acesta în problema finan
țării politicii agricole comune.

Se relatează că președintele 
Comisiei Pieței comune, Wal- 
ter Iiallstein, urmează să pre
zinte sesiunii propuneri con
crete privind o eventuală so
luționare a crizei „celor șase".

• ORGANELE polițienești 
din New York anunță că cele
brul cîntăreț de culoare ame
rican, Paul Robeson, a fost 
găsit sîmbătă seara grav rănit, 
pe un teren viran. Poliția a- 
daugă că Paul Robeson a su
ferit contuzii și nu-și poate 
aminti ceea ce s-a petrecut 
cu el.

• DUMINICĂ, la Opera de 
stat din Berlin a avut loc ulti
mul spectacol din cadrul „Zi
lelor festive ale Berlinului“. 
La această tradițională mani
festare culturală, care a durat 
două săptămîni, au participat 
colective teatrale, ansambluri 
și artjști din 13 țări. Au fost 
prezentate aproximativ 170 de 
spectacole.

Din. țara noastră a participat 
ansamblul Teatrului Satiric

Muzical „C. Tănase“ și barito
nul Dan Iordăchescu. Atît 
spectacolele cu „Revista dra
gostei“ prezentate de artiștii 
de estradă, cît și recitalul lui 
Dan Iordăchescu s-au bucurat 
de succes.

Acord comercial
între R.D. Germană și Siria

® LA DAMASC s-a semnat 
un acord cu privire Ia colabo
rarea economică și tehnică în
tre R.D. Germană și Siria. In 
cadrul acordului, R.D. Germană 
va exporta instalații comple
te și utilaje, iar Siria va ex
porta cereale, produse alimen
tare și alte mărfuri.

• AGENȚIA B. T. A. anunță că 
pe șantierele navale din orașul 
Osaka, din Japonia, a fost lan
sat la apă petrolierul bulgar 
,,lskăr", cu un deplasament de 
25 000 tone, fiind cea mai mare 
navă a flotei comerciale bulgare.

t> IN DIMINEAȚA zilei de luni, 
în regiunile nordice ale Norvegiei 
s-a înregistrat o puternică scădere

a temperaturii. Astfel, în localita
tea Karasjok, temperatura înregis
trată a fost de minus 22 grade C.

• MINISTRUL muncii al 
Greciei, G. Bakatselos, depu
tat al Salonicului, care a pă
răsit partidul lui Papandreu, 
Uniunea de centru, intrînd în 
actualul guvern, a convocat la 
Salonic, un miting unde urma 
să ia cuvîntul. Populația a 
transformat mitingul într-o 
manifestație în favoarea lui 
Papandreu. In centrul orașu
lui au fost aduse forțe ale po
liției care au arestat douăzeci 
de persoane.

• DUPĂ două zile de dezbateri 
guvernul Republicii Arabe Siria, 
format din dr. Youssef Zouayep, 
a obținut duminică vot, de încre
dere în Consiliul Național al Re
voluției. Pentru învestitura guver
nului au votat 77 de membri ai 
Consiliului, trei s-au abținut, iar 
alți trei au fost contra.
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